مجموعه خبرنامههاي پروژه  -سال دوم -شماره 02

رپوژه حفاظت از تنوع زیستی رد سیمای حفاظتی زاگرس مركزی
نشست پروژه با هیأت ارزیابی تسهیالت محیط زیست جهانی ) 02 - (GEFاردیبهشت 8811

در راستای ارزیابی میان دورهای تسهیالت محیط زیست جهانی (جف) از عملكرد پروژههای زیست محیطی كشورهای عضو در
چهارمین دوره مالی این سازمان ( ،)0222 -0202هیأت ارزیابی جف در تاریخ  02اردیبهشت  0811با مدیر ملی پروژه حفاظت از تنوع
زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مركزی دیدار و گفتگو نمود.

در این جلسه خانم ساندرا رومومبلی -كارشناس مسئول ارزیابی جف ،آقای دكتر اصغر فاضل -مشاور ارشد برنامه محیط زیست
سازمان ملل ،آقای مهندس عباس گلریز ،نماینده وزارت امور خارجه ،آقای دكتر فرحت -مدیر پروژه و كارشناسان تیم مركزی حضور
داشتند.
آقای دكتر فرحت پس از ارائه شرح كاملی از ماهیت و اهداف پروژه ،هیأت ارزیابی را در جریان فعالیتهای پروژه در سطوح ملی،
منطقهای ،استانی و محلی قرار دادند .ایشان به انجام مطالعات پایه روستاهای پایلوت پروژه ،تشكیل كارگروههای استانی در
بخشهای كشاورزی ،منابع طبیعی ،آب و طبیعتگردی ،تنویر افكار ،ایجاد ارتباطات سازمانی ،گازرسانی به پنج روستای پایلوت پروژه،
طراحی خانههای مشاركت روستایی و تدوین سیاست معیشتهای جایگزین به عنوان مهمترین اقدامات پروژه اشاره نمودند.

آقای دكتر فرحت در بخشی از سخنان خود بیان نمودند" :با توجه به تأخیر پیش آمده
در آغاز فاز اجرایی پروژه ،تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی و جمعیتی روستاهای
پایلوت مشخص شده در سند پروژه ایجاد شد .از سه روستای مذكور ،دو روستای
معدن و دره یاس در پشت سد مخزنی كارون پنج قرار خواهند گرفت و روستای سوم به
نام سی سخت نیز تبدیل به شهرستان شدهاست .از این رو پروژه ناگزیر گردید كه 1
روستای پایلوت جدید را شناساسی و مطالعه نماید".

در ادامه آقای دكتر فرحت و خانم مهندس منتخب -معاون پروژه به سواالت مطرح شده از سوی خانم مهندس رومومبلی و آقای دكتر
فاضل پاسخ دادند .در پایان جلسه به منظور آشنایی بیشتر با فعالیتهای میدانی پروژه ،پیشنهاد بازدید از مناطق عملیاتی توسط تیم
ارزیابی جف مطرح گردید .این پیشنهاد با استقبال پروژه روبرو گردید.

