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پایان 6 سال بی برنامگی در احیای جنگل های زاگرس
معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعی:اگرتوجهوحساسیتدولتومردمراحفظکنیم

طی۲دههمیتوانیماینجنگلهارانجاتدهیم

پساز6سالسرانجامدردولتسیزدهمسنداحیای
جنگلهایزاگرسنهاییشد.جنگلهایزاگرسکه
بزرگترینناحیهرویشیکشورمحسوبمیشونداز
سال95تاکنونبدونهیچســندوبرنامهایصرفابا
برنامههایاســتانیوموردیادارهمیشدندوبرنامه
جامعیبراینگهداریواحیایآنهاوجودنداشــت،
اماباالخــرهدرکارگروهیبهریاســتمعــاوناول
رئیسجمهوروهیأتدولت،سنداحیایجنگلهای
زاگرسنهاییشد.براساسالیحهبودجه1401کل
کشور،امسالباید113میلیاردتومانبرایحفاظت
کلجنگلهایزاگرسهزینهشــود،امااینآخرین
سالاجرایطرحهایبدونســنددرزاگرساستو
ازسالآیندهبرنامهجامعزاگرساجراییخواهدشد.

ایجاد حساسیت ملی درباره زاگرس
نقیشعبانیان،معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعی
وآبخیزداریکشوردربارهروندنهاییشدنسنداحیای
جنگلهایزاگرسبههمشــهریگفت:حساسیت
خوبیدرسطحملیودولتبرایحفاظتازجنگلهای
زاگرسایجادشــدهوکارگروهیدرهمینرابطهبه
ریاســتمعاوناولرئیسجمهوربــاعضویتوزراو
استاندارانمناطقزاگرسنشــینتشکیلشد.ویبا
بیاناینکهدراینکارگروهســنداحیایجنگلهای
زاگرسبهعنوانسندیباالدســتیبرایحفاظتاز
اینجنگلهامطرحاست،اضافهکرد:ذیلاینسند،
اقداماتمنطقهایوبخشینیزانجامخواهدشد.معاون
امورجنگلسازمانمنابعطبیعیبااشارهبهدردست
تهیهبودنطرحهایجنگلداریاجتماعیدرکشور،
گفت:امسالاینطرحبهصورتپایلوتبرای3منطقه
ازکشورتهیهشــدکهیکیازآنهاکردستاناستواز
سال140۲نیزاجراییخواهدشد.ویتأکیدکرد:اگر
توجهوحساســیتدولتومردمرانسبتبهدرخطر
بودنجنگلهایزاگرسوضــرورتحفظآنایجاد
کنیم،طی۲دههقادربهنجاتاینجنگلهاخواهیم
بود؛البتهاینمهمنیازمندتخصیصاعتباراتمناسب
است.معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعی،وسعت
جنگلهایزاگرسرا6میلیونهکتاراعالمکردوگفت:

اینجنگلهاازحیثاقتصادیومعیشتیبرایمردم
وکاهشمعضالتزیســتمحیطیبهویژهدرمقابل

ریزگردها،ازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست.

زاگرس و انبوه مشکالت
درسالهایاخیرجنگلهایزاگرسبهدالیلانسانیو
حوادثطبیعیازجملهخشکسالیهایمداوم،استفاده
بیرویهونادرستوآتشسوزیهایپیدرپیوضع
خوبیندارند؛درحالیکهاگرامنیتغذایی،زیستیو
توسعهپایداراهمیتداشتهباشد،بایدبهاینجنگلها
توجهشــود.براینمونهیکیازمشکالتحادامروز
جنگلهایزاگرسوجودآفتوبیماریاســت.این
آفاتوبیماریهانتیجهفعالیتهاییاستکهباعث
بههمخوردنتعادلزیستیواکولوژیکیبومسازگان

زاگرسشدهاســت.جوانهخوار،برگخوار،بذرخوار
بلوطوبیماریزغالیبلوطازجملهآفتهاییاســت
کهزاگرسراباخطرمواجهکردهاستکهاگرکنترل
نشود،ممکناستبیماریهایبیشتریشایعشود.
اینآفاتجزواکوسیستمزاگرسهستندوبهخودی
خودآفتمحسوبنمیشوند،امازمانیبهآفتتبدیل
شدهاندکهتعادلزیستیبههمخوردهواینموجودات
طغیانکردهاند.البتهمقابلهبااینآفتهانیازمندکار
علمیوبرنامههایکوتاه،میانوبلندمدتاست،امادر
کوتاهمدتبایدسمپاشیدرجنگلهایزاگرسانجام
شودتاکانونبحرانیطی4سالنجاتپیداکند.البته
سمپاشیبهصورتترکیباتبیولوژیکیانجاممیشود
کهکمخطربودهوعواقبکمتریخواهدداشت.در
عینحالســازمانمنابعطبیعیمعتقداســتاین

سمپاشــیهانیزنبایدطوالنیمدتانجامشودواگر
فقطمتکیبهاینروشباشیم،ممکناستعوارض
نامطلوبیبرایجنگلبهویژهحشراتوموجوداتزنده
داشتهباشد؛بنابراینپسازبازهزمانی4سالهاینکار
بایدمتوقفشود؛ضمناینکهزمانسمپاشیدرهر
منطقهبایدبهتشخیصکارشناسیکمیتهگیاهپزشکی

واکولوژیکیآنمنطقهصورتگیرد.


16سال زاگرس داری
جنگلهایزاگرسشــامل6میلیونهکتاربلوطزار
وبرخیدرختاندیگراســتکهدرقالبطرحملی
صیانتوتوسعهجنگلهایناحیهزاگرسوجنوب
ومناطقمرکزیازســال84تا95یعنیبرنامههای
چهارموپنجمتوسعه،به3974هزارهکتارآنیعنی
5۲درصدمساحتموجود،توجهشد.ناگفتهنماندکه
دراینسالهادولت،سازمانمللوصندوقبینالمللی
محیطزیست،منابعمالیخودرادراینناحیهمتمرکز
کردند.پسازآندرفاصلهسالهای96تا1400در
برنامهششمجنگلداری،سطحبرنامههاتا87درصد
مساحتموجودافزایشیافت،اماهرباراقداماتانجام
شــدهموردیبودهوطرحسراسریبراینگهداریو

احیااجرایینشد.

مفهوم اقتصاد در گردشگری 
تجربه گرا

»اقتصادتجربه«فروشتجربیاتبهیادماندنیبهمشــتریان
اســت.درتوصیفاقتصادبعدی،پسازاقتصادکشــاورزی،
اقتصادصنعتیوجدیدتریناقتصادخدماتی،اقتصادتجربه
مطرحشدهاست.اینمفهومقبالتوسطبسیاریازنویسندگان
تحقیقشــدهبود.دراینروشاقتصادی،کسبوکارهاباید
رویدادهایبهیادماندنیرابرایمشتریانخودترتیبدهند.
خاطرهایکهازاینرویدادهادرذهنوحافظهمشتریانثبت
میشود،بهمحصولتبدیلمیشودواینمحصول»تجربه«

است.
کســبوکارهایباتجربهپیشــرفتهترمیتوانندبرایارزش
»تغییر«کهیــکتجربهارائهمیکند،هزینــهدریافتکنند.
بهعنوانمثال،اگربتواننددرارزشیکهتوسطفردتحصیلکرده
ایجادمیشودمشارکتکنند،پیشــنهادهایآموزشیانجام
میدهند.اینپیشرفتطبیعی،درارزشافزودهاستکهتوسط
کسبوکاربیشازورودیهایآنایجادشــدهاست.مفهوم
اقتصادتجربهکهبرمحوررویدادمحوریاست،تداعیکننده
اقتصادگردشگریاست.همهفعالیتهایاقتصادیوصنایعکه
میخواهنددرقالبمحصوالتگردشگریبهمشتریانعرضه
شوند،ازاینمدلتبعیتمیکنند.اقتصادتجربه،جامعترین
روشاقتصادیاستوسایراقتصادهارانیزپوششمیدهد.اگر
امروزسناریویمدیریتشهرهاکهیکاستیجواقعیوملموس
ازتئاترزندگیجامعهساکنوجامعهگردشگراست،براساس
اقتصادتجربهنگارششدهباشد،بهسادگیشاهدتحققشعار
توسعهودرآمدپایداردرشــهرهاوروستاهایکشورخواهیم
بود.دراقتصادتجربهاستعدادهاوفرهنگجوامعنقشکلیدی
دارند.فرهنگ،آدابورسومهرشهروجامعهکهمزیتنسبی
آنجامعهاست،بهعنوانمزیترقابتینسبتبهسایرجوامعدر

مدلاقتصادتجربهقرارمیگیرد.
درمدلاقتصادتجربه،ارائــهتجربیات)کاالیاخدمات(برای
اینکهماهیتبهیادماندنیوخاطرهانگیزداشــتهباشد،باید
رویصحنهآوردهشــودتابتواندبراساسذائقهیکایکافراد،
جایگاهماندگارایجادکند.دراینمدلهمهفعاالناقتصادی،
تولیدی،صنعتی،هنریو...جامعهفروشــندگانرابهعنوان
بازیگراناقتصادتجربهشکلخواهنددادوجایگاهخریداران،
جایگاهمیهمانتعریفشدهوفاکتورمؤثردرتقاضا،احساسات
است.حاکمشــدناحساســاتبهعنوانفاکتوراصلیتقاضا،
یعنیشکلگرفتنجریانیاشبکههایهیجانی،شاد،معنوی
و....انسانهموارهخاطراتخودرادرهمهفرصتهاومکانها
بیانمیکند.اینامرهمانتبلیغاتدهانبهدهان)وایرال(لذا
شهریکهبتواندجریانزندگیروزمرهجامعهساکنخودرا
بهیکاستیجزندهتبدیلکند،عمالبااقتصادتجربه،توسعه
پایدارراتحققمیبخشدومدیریتشهرراازالگویمدیریت

شهرایدهآلبهشهرگردشگرتغییرخواهدداد.

نقلقولخبر

دارای عالئــم تنفســی در پــی وقــوع 
پدیده گردوغبار در خوزستان به مراکز 
درمانــی مراجعــه کردنــد. خوزســتان، 
در ســاعات پایانــی دوشــنبه، میــزان 
غلظت گردوغبار در اندازه ۱۰ میکرون 
را در شهرهای آبادان ۸۰۲، اهواز ۸۲۵، 
بندرامام خمینی ۸۷۷، دشت آزادگان 
۵۱۰، شــادگان ۶۶۷ و هندیجــان۸۳۵ 
میکروگرم بر مترمکعب گزارش کرد. 
حدمجــاز غبــار در هــوا ۱۵۰میکروگرم 

برمترمکعب است.

۵۰۲
بیمار

در کشــور در اســتان های ســمنان، 
یــزد و کرمــان وجــود دارد کــه مجمــوع 
مســاحت آنها ۲۷۵هزار هکتار است. 
۳۶درخواست ایجاد منطقه جدید قرق 
اختصاصــی نیز بــه ســازمان حفاظت 
محیط زیســت داده شــده اســت. 
درصورت تصویب این مناطق، وسعت 
مناطــق قــرق حــدود ۶برابــر مســاحت 

فعلی می شود. 

۵
قرق

اختصاصی

عددخبر

محمد محب خدایی ؛ معاونسابقگردشگرینگاه

صادق ضیاییان
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت  

بحران هواشناسی
طی ۵ روز آینده  در نوار شــرق کشــور وزش 
باد شدید و خیزش گردوخاک رخ می دهد. 
۳روز آینده نیز شرق کشور با رشد ابر، رگبار 
و رعدوبــرق مواجــه می شــود. شــمال غرب 
و دامنه هــای جنوبی البــرز هم بــا وزش باد 
شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت 

هوا و دید افقی مواجه می شود.

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست
آنچــه به عنــوان گردشــگری متمرکــز 
آشــوراده در کمیتــه ارزیابــی ســال۹۶ 
عنــوان شــد، بــه صراحــت بــه احــداث 
ســازه های ســبک و قابــل حمل اشــاره 
دارد. بنابرایــن ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت بــا هــدف حفاظــت از 
ارزش هــای آشــوراده بــا ساخت وســاز 

جدید در  این مکان مخالف است.

عملکرد طرح های سازمان منابع طبیعی کشور در رویشگاه زاگرس

نسبت به کل رویشگاهوسعت برنامهسال

13درصد800هزار هکتاربرنامه چهارم جنگل داری)84تا88(

52درصد3174هزار هکتاربرنامه پنجم جنگل داری)90تا95(

87درصد5259هزار هکتارهمه برنامه های 40ساله تا 1400

ژاد
سن

عبا
د
حم

ی/م
هر

مش
س:ه

عک


