دستاورد -0چارچوب ملی ،نهادی سیاسی...
خروجی  -0-0ایجاد چارچوب نهادی و سیاسی
فعالسازی مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی کوهستان زاگرس
این مراکز ،با هدف ارائه اطالعات ،ارتقا سطح آگاهی و جلب مشارکت عموم بهره برداران ،گردشگران ،محققان ،نهادهای
مدنی و جوامع محلی برای حفاظت از کوهستان زاگرس مرکزی ،در ارتباط مستقیم و زیر نظر دبیرخانه اجرایی استانی
مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی ،فعالیت خواهند نمود و سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در فعال سازی این مراکز
ایفاء مینمایند .دیگر کارکرد این مراکز همزمان ،پشتیبانی از سیستم اطالعات مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی است .این
مراکز اطالعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریتی کوهستان زاگرس مرکزی را از طریق فضای
مجازی پیشبینی شده در پورتال ادارات کل حفاظت محیط زیست منتشر و در اختیار کلیه ذینفعان و دست اندرکاران
مدیریت کوهستان زاگرس قرار میدهند.
مراکز اطالع رسانی با همکاری فرمانداریها و ادارات کل حفاظت محیط زیست در چهار منطقه آبخیز
مدیریتی کر ،ونک خرسان ،بازفت و دنا تاسیس شده و تجهیزات مورد نیاز این مراکز با همکاری طرح زاگرس و
مشارکت دستگاههای دولتی تامین و فراهم شده است ،در ادامه برای فعالسازی مراکز در هر استان یک سازمان
مردم نهاد(سمن) برگزیده شد و پارهای آموزشهای مورد نیاز سمنها جهت تهیه برنامه کاری ساالنه ،جذب
منابع مالی و اجرای فعالیتها در قالب نشستهای کارشناسی و کارگاههای مشارکتی ارائه شد.
به منظور فعالسازی کامل و تثبیت این مراکز در گامهای آتی ،در برنامه توان افزایی سیستم مدیریت
کوهستان به این مراکز پرداخته شده و در سال  6102میالدی ،اجرای آن در دستورکار است و در قالب اعتبار
مورد نیاز جهت تعمیم و استقرار سیستم مدیریت کوهستان زاگرس بودجه مورد نیاز جهت تامین هزینههای
جاری مراکز پیش بینی شده که پس از تصویب در برنامه ششم توسعه کشور ،قابل تخصیص خواهد بود.
همچنین در نظر است تا آموختهها و نتایج بدست آمده از تاسیس و فعالسازی مراکز اطالع رسانی در مناطق
آبخیز مدیریتی اشاره شده مدون و جهت تعمیم درکلیه مناطق آبخیز مدیریتی زاگرس مرکزی منتشر و در
اختیار دبیرخانههای اجرایی استانی قرار گیرد.

دستاورد -0یکپارچه سازی بهره برداری پایدار...
خروجی  -0-0ایجاد چارچوب نهادی و سیاسی

در اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار الزم است در سه سطح فردی ،نهادی و اجتماعی توان افزایی صورت
گیرد ،زیرا مدیریت موثر کوهستان در گرو ایجاد و تقویت توان الزم در عناصر فردی و گروهی درون و بیرون
ساختار سیستم در سطوح ملی استانی و مناطق آبخیز مدیریتی است.
برای چنین توان افزاییهایی الزم است پس از شناسایی دست اندرکاران و ذینفعان مرتبط با کوهستان زاگرس
مرکزی ،در مراحل مختلف ارزیابی الزم صورت گیرد .در نتیجه این ارزیابی ،نقاط قوت و ضعف ذینفعان و
بهرهبرداران ،نهادها و ساختارهای مدیریتی بصورت نظاممند مشخص خواهد شد .سپس با تدوین برنامه اجرایی
مشخص ،به تدریج ظرفیتهای جدیدی خلق میشوند.
در این راستا و برای دستیابی به این مهم برنامه توان افزایی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی در
چهار محور ذیل تدوین و به مرحله اجرا درآمد -0 .بهره برداری از اطالعات؛  -6تصمیم سازی و تصمیم
گیری(برنامه ریزی)؛  -3اجرای برنامه؛  -4ارزیابی ،پایش و گزارشدهی؛
مخاطب اصلی این توان افزایی کلیه ارکان سیستم مدیریت کوهستان از جمله-0 :کمیته ملی مدیریت
کوهستان زاگرس -6 ،کمیته استانی مدیریت کوهستان زاگرس -3 ،کمیته مدیریت مناطق آبخیز مدیریتی-4 ،
دبیرخانههای اجرایی ملی و استانی مدیریت کوهستان زاگرس مرکزی و  -5مراکز اطالع رسانی تنوع زیستی
کوهستان زاگرس مرکزی خواهند بود.
همچنین اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه توان افزایی سیستم مدیریت کوهستان زاگرس در قالب اعتبارات
مورد نیاز برنامه تعمیم و استقرار سیستم مدیریت پیش بینی شده که پس از تصویب در برنامه ششم قابل
تخصیص خواهد بود .سپس در هماهنگی با دبیرخانههای اجرایی ملی و استانی بطور کامل به مرحله اجرا گذارده
میشود .اهم فعالیتهای انجام شده سال  6105میالدی در چارچوب برنامه توان افزایی ،شامل:

ردیف
0

شرح عملکرد

عنوان فعالیت

نتایج

معرفی و محتوای

در نشستهای ذیل محتوا و اجزای این

در نتیجه این فعالیتها ،مفاهیم و

عملیاتی برنامه

برنامه معرفی و برنامه ریزان در راستای

چارچوب برنامه حفاظت و توسعه پایدار

حفاظت و توسعه

بکارگیری آن هدایت شدهاند.

و رویکرد همسوسازی برای حداقل

پایدار و مفاهیم و
رویکرد همسوسازی

 -0کمیته ملی توسعه پایدار
-6کارگروههای آمایش استانهای
چهارگانه.

-3کارگروه صیانت از جنگل
-4کمیتههای برنامه ریزی شهرستانها
( 01شهرستان)
-5وزارتخانهها و سازمانهای
کلیدی(جهاد کشاورزی ,نیرو ،امور
عشایری ،میراث فرهنگی)

 -2سازمانهای مردم نهاد

تعداد 0111نفر در سطح مدیران،
کارشناسان ،سیاستگذاران و نهادهای
غیردولتی تشریح و معرفی شده است.

6

تدوین و انتشار  9سری راهنماهای بهره

ارائه آموزشهای الزم به برنامه ریزان و

چاپ و آموزش

بکارگیری راهنماها و برداری پایدارِ :جنگل ،مرتع ،کشاورزی،

دست اندرکاران در استانهای چهارگانه

دستورالعملهای

آبزی پروری ،گردشگری ،منابع آبی،

و مناطق آبخیز اولویت اول در مجموع

بهره برداری پایدار

فاضالب  ،پسماند ،ارزیابی اثرات تجمعی

در  511نفر در کارگاههای تخصصی

و توزیع آنها در سطوح ملی /استانی/

آموزش دیدهاند.

مناطق آبخیز همراه با برگزاری
کارگاههای آموزشی

آموزش حدود611کشاورز جهت
بکارگیری اصول کشاورزی پایدار بر
اساس راهنمای کشاورزی.

3

تدوین برنامه کاری

با توجه به جداول فعالسازی مراکز ،در

تا کنون با تشریح اصول کار

ساالنه مراکز اطالع

چهار استان با حضور مشاور اقتصادی-

سازمانهای مردم نهاد ،زمینه تهیه

رسانی

اجتماعی طرح زاگرس نسبت به مباحث

برنامه ساالنه فعالیت انجمنها در مراکز

تقسیم کار درون سازمانی و تهیه برنامه

اطالع رسانی فراهم شده است.

فعالیت ماهانه و ساالنه جلساتی برگزار
شد.
4

بکارگیری ابزار

برگزاری جلسات مشترک با سازمان

پهنهبندی اکولوژیک مدیریت و برنامه ریزی در چهار استان
برگزاری جلسات دوجانبه با مشاوران
آمایش سرزمین  4استان به منظور

نتایج پهنهبندی اکولوژیک به همراه
نقاط داغ تنوع زیستی و کریدورها در
مطالعات آمایش استان لحاظ شده
است.

قرارگیری پهنه بندی اکولوژیک در
مطالعات آمایش استانی
5

کارگاه مدیریت ذخیرگاه هماهنگی برگزاری بازدید و کارگاه ذخیرهگاه
زیست کره دنا و

زیستکره دنا با حضور نمایندگان بنیاد سوخوف،

جنگلهای بلوط زاگرس

یونسکو و طرح زاگرس ،سازمان حفاظت محیط
زیست و سازمان جنگلها و مراتع ودانشگاه
بهشتی /یاسوج

ظرفیتسازی 51نفر از دست اندرکارن ملی و
محلی

دستاورد -6یکپارچه سازی بهره برداری پایدار...

خروجی  -0-6اجرای برنامه مدیریت و تعمیم آن....
تهیه و اجرای برنامه ارتباطات و ارتقا آگاهی
تاکنون در زمینه اطالعرسانی ارزشها و تهدیدات کوهستان زاگرس و حساسسازی جوامع محلی و
دستاندرکاران کلیدی ازجمله برنامهریزان محلی و سیاستگذاران ،برنامه مدونی برای ارتقا آگاهی در زمینه تنوع
زیستی منطقه و زیست بوم شکننده کوهستان وجود نداشته است .در این زمینه صرفا در مناسبتهای زیست
محیطی ساالنه اقداماتی نمادین چون :روز درختکاری یا پاکسازی کوهستان انجام میشده است.
برای اولین بار برنامه ارتقا آگاهی و ارتباطات کوهستان زاگرس با الگوبرداری از مدل
Communication Education Participation Awareness raising

سیپاCEPA:

در راستای حساسسازی اقشار مختلف مردم از

جوامع محلی و زاگرسنشینان تا مدیران دستگاهها و ...در بستری مشارکتی ضمن هماندیشی با دست اندرکارن
دولتی و غیردولتی تدوین شد ،تا بدین ترتیب با تهیه برنامهای سیستماتیک جهت ارتقا آگاهی ،گام نخست
ظرفیتسازی ذینفعان در مناطق آبخیز مدیریتی زاگرس مرکزی با هدف ارتقا سطح آگاهی و دانش زیست
محیطی ذینفعان کوهستان زاگرس ،فراهم شود.
همزمان با تسهیلگری طرح زاگرس و مشارکت دستگاههای اجرایی برخی فعالیتهای مرتبط با این برنامه طی
سال جاری در چهار منطقه آبخیز اولویتدار مدیریتی کر ،بازفت ،ونک خرسان و دنا به انجام رسیده است که
خالصه نتایج آن در سال گذشته به شرح ذیل است.
عالوه بر این برنامه ریزی جهت نهاییسازی و اجرای کامل این برنامه با مشارکت کمیتههای مدیریتی و
دبیرخانههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

شرح فعالیت

عنوان فعالیت

نتایج

مجری /محل اجرا

طرح هر مدرسه

-برگزاری جلسه توجیهی در سطح ستادی با نمایندگان

تهران ،دفتر مرکزی

-جلب حمایت اجرای فرابخشی طرح

یک نهالستان

دفتر آموزش و مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست،

طرح زاگرس و

" هر مدرسه نهالستان"در کلیه

ترویج وزارت جهاد کشاورزی ،روابط عمومی و بخش

معاونت محیط

مدارس استانهای زاگرسی

و طرح جنگالنه

جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها و دفتر سالمت طبیعی سازمان
آموزش و پرورش برای برگزاری فرابخشی طرح "هر مدرسه حفاظت محیط زیست
یک نهالستان" و "جنگالنه"

 کوشش برای گنجاندن فعالیت هرمدرسه یک نهالستان در فعالیتها و
مناسبتهای ساالنه زیست محیطی
مدارس

 برگزاری کارگاه توجیهی و آموزشی طرح هر مدرسه یکنهالستان ،نمایندگان دفاتر آموزش استانهای زاگرسی

برنامه ریزی گنجاندن طرح دربرنامه درسی ساالنه مدارس جامع
محیط زیست"جم"

 -کارگاه آموزشی طرح"هر مدرسه یک نهالستان" برای

طرح زاگرس با

-توزیع مفایم طرح هر مدرسه یک

معلمان در نشستهای مشترک با بیش از 311معلم

مشارکت آموزش و

نهالستان ،نحوه کاشت بلوط

 توزیع راهنمای کاشت ،بذر بلوط و گلدان و آموزش نحوهکاشت و مراقبت از آن
 اجرای موردی هر مدرسه یک نهالستان در مدارسابتدایی استانهای زاگرسی
اجرای گسترده طرح هر "مدرسه یک نهالستان " درراستای طرح صیانت از جنگلهای زاگرس

پرورش ،منابع طبیعی
و محیط زیست/
استانهای چهارمحال
و بختیاری ،اصفهان،
کهگیلویه ،فارس،

 بسیج و حساس سازی دانشآموزان نسبت به اهمیت بلوط
تقویت هوش حسی-عاطفی دانشآموزان

خوزستان ،کردستان- ،افزایش آشنایی با اکولوژی درختان
لرستان و...

بلوط
مشارکت حدود یازده استان درمحدوده زاگرس و بیش از
3111دانش آموز 611معلم و
011مدرسه در اجرای طرح هر
مدرسه یک نهالستان

آموزش دانش
آموزان /زنان و
جوامع محلی

 -آموزش احیا و حفاظت گونههای گیاهی و جانوری زنان و سازمانهای مردم

 ارتقا آگاهی بیش از 3111نفر ازجوامع محلی روستایی-عشایری در

دانش آموزان در  8روستا با (مشارکت  611نفر)

نهاد استانی/

 -آموزش احیاء و حفاظت گونههای گیاهی و جانوری9 ،

منطقه آبخیز

روستا (  31نفر هر روستا)

مدیریتی دنا و

 -ایجاد زمینه مشارکت در حفاظت

بویراحمد

پایدار ازمنابع زیستی کوهستان

 -هماندیشی با جوامع محلی در زمینه بهرهبرداری بهینه از

گیاهان و جانوران جنگلی در ده روستا (مشارکت  311نفر) /استان کهگیلویه/
 هماندیشی با شکارچیان غیر مجاز جهت کاهش فشارشکار در ذخیره گاه زیستکره دنا ،تعداد 8روستا (651نفر)
 بسیج جوامع محلی برای احیاء مراتع با گونه بادام کوهی اداره حفاظت محیطو موسیر 5( ،خانوار عشایر سمیرم)
 -ترویج استفاده از انرژیهای نو (آبگرمکن خورشیدی)

زیست ،منابع طبیعی
و امور عشایری ،کانون
پرورش فکری

 برنامه آموزشی مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و کودکان و نوجواناننوجوانان شهرستان سمیرم( 551دانش آموز گروه سنی ج) منطقه آبخیز
مدیریتی ونک خرسان
استان اصفهان
برنامه آموزشی روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات ،ارائه و بازفت چهارمحال ونمایش کودکانه آشنایی با کوهستان زاگرس و گونههای بختیاری /اداره کل
جانوری آن ،لزوم حمایت از حقوق حیوانات و آشنایی حفاظت محیط زیست ،

کودکان با وظیفه یک محیطبان ،بازدید از موزه تنوع منطقه آبخیز
زیستی تنگ صیاد و آشنایی با گونه های جانوری زاگرس مدیریتی بازفت و
مرکزی و برگزاری مسابقه نقاشی برای  01دانش آموز 31 ،لردگان
مادر و  01معلم.
 هم اندیشی احیا دانش بومی جنگلنشینان جهتمعیشت جایگزین با جلب مشارکت جامعه محلی با عرضه
صنایع دستی بومی به عنوان معیشت جایگزین ،گروه محلی
شولیز و سمن پاما ( 21نفر زنان روستاهای دوپالن ،دورک

محدوده زاگرس مرکزی

زاگرس و هر روستا

و جوزستان).
کارگاههای آموزشی جنگل نشینان ،سمن فوژان سبزهفشجان (  511دانش آموز)
 تئاتر میدانی با موضوع چالشهای حفاظت از گونههایجانوری و گیاهی کوهستان زاگرس در روستاهای مُنج،
چاهگاه ،سونک ،مورز ،چمن گلی و گزستان برای  611نفر
بزرگساالن و کودک و نوجوان
روز کوهستان

 برگزاری همایش ملی معرفی برنامه حفاظت و توسعهپایدار
نخستین نمایشگاه تولیدات کوهستان زاگرس مرکزی -نشست توسعه پایدار کوهستان مرکزی زاگرس در

 -نکوداشت روز کوهستان همراه باتهران ،سازمانحفاظت محیط زیست معرفی برنامه حفاظت و توسعه پایدار
برای حدود 511نفر از مسوولین و
 چهارمحال ودستاندرکاران سطوح مختلف دولتی
و غیر دولتی
بختیاری ،شهرکرد

هماندیشی بزرگ تشکلهای زیست محیطی ،فعاالن مدنی - ،یاسوج ،کهگیلویه و -ارتقا آگاهی زیست محیطی در مورد
تنوع زیستی و ارزش ها و
بویر احمد
دانشگاهیان و مسووالن
تهدیدیهای منطقه
اصفهان ،سمیرم
 بزرگداشت روز جهانی کوهستان با شعار "نکوداشتحساسسازی در زمینه ضرورتزندگی کوهستانی"
حفاظت و توسعه پایدار کوهستان
فارس
زاگرس
 همایش بزرگداشت روز کوهستان و معرفی برنامهلرستانحفاظت و توسعه پایدار "

دستاورد -6یکپارچه سازی بهره برداری پایدار...
خروجی  -6-6تهیه ایزارها و سیستمهای مدییرت برای کوهستان زاگرس
اجرای طرح اعتبارات خرد تنوع زیستی
تهیه و اجرای طرح اعتبارات خرد تنوع

زیستیBiodiversity Enterprise Grants

با هدف جلب مشارکت نهادهای

مدنی و جوامع محلی از اجرای ابتکارات نوع آورانه حفاظت از منابع و بهرهبرداری پایدار در دستورکار قرار گرفت
اهم مشخصههای این طرحها را میتوان در موارد زیر جستجو نمود:
 در راستای حفاظت از تنوع زیستی ،اهداف و اولویتهای برنامه حفاظت و توسعه پایدار زاگرس مرکزی وبرنامههای مدیریتی مناطق آبخیز مدیریتی باشد.
 واجد نوآوری در زمینه حفاظت تنوع زیستی و معیشت پایدار باشد. زمینه فرهنگی -اجتماعی و پذیریش محلی اجرای طرح در منطقه وجود داشته باشد. رویکرد مشارکتی در اجرا و انجام فعالیتهای گروهی در فرایند پیشبرد طرحدر گام نخست پس از تهیه و تصویب طرح ابتکارات خرد تنوع زیستی در نشستهای کمیتههای مدیریتی آبخیز
اقدام در جهت انجام فراخوان ،دریافت و بررسی پروپوزالهای بررسی شده انجام شد که ماحصل این فرایند را
میتوان در تصویب و اجرای شش طرح ذیل برشمرد:
عنوان طرح

نهاد همکار

0

گردشگری سبز در روستای دنگزلو

اداره میراث
فرهنگی و
گردشگری

سازمان مردم
نهاد انجمن
پیام آوران سبز
سمیرم

6

طبیعت گردی پایدار در شهر ونک

اداره میراث
فرهنگی و
گردشگری

موسسه
آموزشی آوای
دشت یاران

ونک خرسان

3

احیای مراتع دزک و درآمدزایی جامعه
محلی با کاشت و فراوری گیاهان دارویی
بومی

اداره منابع
طبیعی کیار

داوطلب محلی
طرح گیاهان
دارویی

بازفت

ردیف

ارائه دهنده

منطقه آبخیز

طرح

مدیریتی
ونک خرسان

4

کشت وپرورش قارچ خوراکی دکمهای در
روستای برنجگان به عنوان معیشت
جایگزین بهره برداری از جنگل

مدیریت جهاد
کشاورزی

داوطلب محلی

بازفت

5

تیمار حیات وحش

-

داوطلب محلی

دنا

2

حفظ تنوع زیستی گیاهی با کاشت گونه
گیاهی در معرض خطر(بن سرخ-لیزک)

حفاظت محیط
زیست

انجمن
سبزیاران امیر
چمران

دنا

در ادامه باتوجه به آموختههای بدست آمده در فاز پایلوت ،طرح اعتبارات خرد تنوع زیستی مورد بازنگری قرار
گرفت و هماکنون مراحل تصویب و اجرای آن از مجرای شورای برنامهریزی و توسعه استانها و کمیتههای
مدیریتی در سطح تمامی  01منطقه آبخیز مورد مدیریتی زاگرس مرکزی در حال انجام میباشد .عالوه بر آن
اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح در قالب اعتبارات برنامه تعمیم و استقرار سیستم مدیریت برآورد شده که
همزمان با آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور تخصیص داده خواهد شد.

دستاورد -6یکپارچه سازی بهره برداری پایدار...

خروجی -6-3مجموعه ابتکارات توسعه سبز کوهستان زاگرس
ابتکار توسعه سبز روستای سبز و زندگی پایدار عشایر و معیشت پایدار
عنوان طرح
روستای سبز

شرح فعالیت

نتایج

برگزاری نشست با دست اندراران

 -برگزیده شدن روستای سبز دوپالن در استان

کلیدی ،معرفی محورهای روستای

چهارمحال و بختیاری و آغاز فعالیتهای اجرایی در

سبز و تهیه بسته مفهومی و

محور کشاورزی پایدار در روستا

شاخصهای روستای سبز به منظور

انتخاب یک روستا در هر استان در

 -برگزیده شدن روستای سبز شهید در استان

سال 0394

اصفهان و آغاز رایزنی اجرای فعالیتهای اولویتدار
در هر محور
 برگزیده شدن روستای سبز میمند در استانکهگیلویه و آغاز رایزنی اجرای فعالیتهای
اولویتدار در هر محور
 برگزیده شدن روستای سبز منگان در استانفارس و آغاز رایزنی اجرای فعالیتهای اولویتدار در
هر محور

زندگی پایدار عشایر

برگزاری نشست دو جانبه با اداره

-تهیه فهرستی از اقدامات و مناطق اولویتدار با

امور عشایری هر استان ،هم

نظر کارشناسان اداره عشایری در هر استان

اندیشی در خصوص شناسایی
زمینههای زندگی پایدار عشایر با
هدف تهیه بسته مفهومی زندگی
پایدار عشایر ،به منظور انتخاب یک
طرح اجرایی فرابخشی در هر
استان در سال 0394

معیشت سبز

-طرح باززنده سازی صنایع دستی

 -تشکیل گروه محلی زنان شولیز در روستای گل

گروه زنان روستای گل سفید با

سفید با حضور  61زن محلی

هدف کاهش فشار بر جنگلهای
بلوط ،در این فعالیت یک گروه

 -تعمیم فعالیتها و آموختهها خود را به سه

محلی ایجاد و توانمندسازی شده و

روستای جوزستان ،دوپالن و معدن نیز گسترش

با حساسیت

یافته است.
 الگوسازی نمونه فعالیت اجتماع محور در زمینهمعیشت پایدار و جلب حمایت دستگاههای مربوطه(
میراث فرهنگی و بخشداری و)...

 -طرح گردشگری پایدار روستای

-حساس سازی و بسیج جامعه محلی روستای

منگان

منگان در خصوص مزایای طبیعت گردی
 ایجاد دو بوم کلبهآموزش حدود  65نفر از اهالی روستا رد زمینهمفهوم و اصول گردشگری پایدار
 هدایت حدود 0511گردشگر برای اقامت وپذیرایی در سال گذشته به روستا

طرح معیشت پایدار عشایر طایفه

-شناسایی محصوالت بلقوه و قابل عرضه عشایر(

عمله ،تیره جعفر بیگلو

صنایع دستی ،عسل ،گیاهان دارویی)
سنجش زمینه ارتقا محصوالت محلی آغاز فعایت اصولی جهت بازاریابی محصوالتعشایری و ایجاد زمینه زنجیرههای تولید عشایری

