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رپوژه حفاظت از تنوع زيستي رد سيماي حفاظتي زاگرس مركزي
برگزاری جلسه با مسئولين سازمان امور عشايری کشور 6 ،شهریور 31

به منظور تقویت همکاریهای فیمابین سازمان امور عشایری کشور و پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی ،جلسهای در
تاریخ  6شهریور  7831در این سازمان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور رئیس ،معاونان و مديران ادارات كل سازمان امور عشایری ،مدير و
كارشناسان پروژه زاگرس برگزار گردید ،طرفین پیرامون راهكارهاي بهره برداری پایدار از منابع تنوع
زیستی و بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعي عشایر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای جلسه ،آقاي مهندس جهانشاه صديق  -رئیس سازمان امور عشايری كشور گفت":
بخش عمده اي از تخريب محیط زيست در منطقه توسط مالكین اراضي صورت گرفته است ،نه
عشاير و در صورتیکه سوخت های فسیلی در اختیار عشایر قرار گیرد ،آنها از چوب درختان جنگلی
برای مصارفی چون سوخت و پخت و پز استفاده نخواهند کرد .براي بهبود زندگي عشاير و كاهش
میزان تخريب منابع طبیعي ،بايد برنامههاي جايگزيني تدوين شود .به عنوان مثال ،براي جلوگیري از
چراي بيرويه دام در منطقه ،ضروری است تسهیالت يارانهای به منظور تهیه علوفه اختصاص یابد" .

آقاي دكتر محمد فرحت  -مدير ملي پروژه زاگرس ،به اهمیت جهانی رشته کوه زاگرس از نظر تنوع
زیستی و سابقه تاریخی اشاره نمود و سپس به تشريح اهداف پروژه زاگرس پرداخت .ایشان در ادامه
افزود" :رسالت پروژه ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و عشایر همگام با حفاظت از
تنوع زیستی است .بدین منظور پیشنهاد عضویت سازمان امور عشایری به کمیته راهبری پروژه ارائه
شده است که این امر زمینه را برای اجرای برنامه های مشترک فراهم می نماید".

آقاي مهندس حسن مصطفي نژاد  -معاون اداري و مالي سازمان امور عشاير گفت " :از آنجائیکه
عشايري كه در فصل تابستان در منطقه زاگرس مركزي سكونت دارند ،در فصل زمستان به مناطق گرم
تر و یا استانهای همسایه مانند استان خوزستان كوچ می كنند ،الزم است ییالق و قشالق این گروه-
های عشایری به صورت کامل مورد مطالعه قرار گیرد".

تعیین سازمان امور عشايری كشور به عنوان یکی از سازمانهاي ذينفع پروژه ،تدوين سیاستهاي مشترك در جهت بهبود وضعیت
عشاير و حفاظت از تنوع زيستي منطقه ،تبادل اطالعات و مطالعات بويژه در چهار استان تحت پوشش پروژه از جمله مباحثی بود که
مورد توافق طرفین قرار گرفت.

