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بهزودیقراراستطرحمدیریتپایداردر12میلیونهکتارازجنگلهای
کشوراجراییشودکهنگاهاقتصادیبهاینعرصههایطبیعیکشوردارد.
آیااینطرحادامههمانطرحتنفسجنگلاســت؟آیاقراراستطرح
مدیریتپایدارجنگلهادرقالبینوعرضهشــودیاازاســاس،سخناز

طرحیجدیدبهمیانآمدهاست؟
طرحتنفسجنگلهایکشوردرفاصلهســالهای96تاپایانسال99
اجراییشدوقراربودازابتدایسال1400طرحجدیدیباعنوانطرح
مدیریتپایدارجنگلهابهاجرابرسد.اماکمکارینهادهایتصمیمگیر
دولتگذشتهوتغییراتسیاسیموجبشداجرایاینطرحنهدرطول
ســال1400ونهحتیدرسالجاریاجراییشــود.حاالسخنازطرح
جدیدیبهاسم»جنگلداریاجتماعی«بهمیانآمده؛طرحیکهقرار
استبیتوجهبهنگاهحفاظتیوحمایتیصرف،افقهایاقتصادیپیش

رویبهرهبردارانازجنگلقراردهد!

جزئیات طرح
نقیشعبانیان،معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعیکشوردرگفتوگو
باهمشهریدرخصوصطرحجنگلداریاجتماعیمیگوید:درطرح
جنگلداریاجتماعییاsocial forestryمدیریتجنگلبامشارکت
واقعیمردممنطقهوجنگلنشینانصورتمیگیرد؛بهطوریکهمنافع
مردممحلیباحفظواحیایجنگلهاتامینشود.اینمدلدرجنگلهایی
کهارتباطمردمباجنگلزیادبودهومعیشتشــانباجنگلگرهخورده

استبهعنوانیکیازبهترینمدلهادردنیاشناختهمیشود.
بهگفتهاینمقاممسئول،درمدلجنگلداریاجتماعی،سازمانمنابع
طبیعیوآبخیزداریکشوربرنامهاحیاومدیریتجنگلرامشخصواعتبار
الزمراهمپیشبینیمیکندوبرکارمجریاناینطرحکهمردممحلی
هســتند،نظارتدارد.مجریانطرحهممیتواننددرقالبتعاونیهای
روستایییاحتیبهصورتفردیوخانوادگیدراجرایطرحورودداشته

باشندوازمنافعاقتصادیآنبرخوردارشوند.
نقیشعبانیانمیگوید:افرادیاتعاونیهایروستاییمیتواننددرطرح
جنگلداریاجتماعیباسازمانمنابعطبیعیقراردادببندندوبااستقرار
نهالهاوحفاظتواحیایجنگلهابهازایهرنهالپولدریافتکنندیااز
مزایایجنگلیهمچوناستفادهازبذرهایجنگلییامحصوالتجنگلی
بهرهمندشوند؛حتیمیتواندرصورتمثبتارزیابیکردنفعالیتآنها
درحفظواحیایجنگلها،جنگلنشــینانراازمزایایافزایشدامدر

جنگلبرخوردارکرد.
معاونامورجنگلسازمانمنابعطبیعیکشوردرگفتوگوباهمشهری
بااشارهبهجزئیاتطرحجنگلداریاجتماعیگفت:مدلحفظواحیای
جنگلهادراینطرحدرهرمنطقهبامنطقهدیگرمتفاوتاستوممکن
استشیوهایکهدرجنگلهایزاگرسیبرایمدیریتطرحدرنظرگرفته

میشود،باجنگلهایایرانیوتورانیوحتیهیرکانیمتفاوتباشد.
شعبانیانتأکیدکرد:اصلمطلبدرطرحجنگلداریاجتماعیآناست
کهحفظواحیایجنگلبامنافعومعیشتمردممحلیگرهخوردهاست؛
یعنیاگرجنگلخوبحفظشود،منافعمردمدرقبالحفظجنگلتأمین

میشودواگرجنگلبهخوبیحفظواحیانشدهباشد،منافعجنگلنشینان
همبهخطرمیافتد.

 تامین منافع جنگل نشین ها
بهگفتهاینمقاممسئولدرســازمانمنابعطبیعی،اینسازمانساالنه
هزینههایزیادیبرایحفظواحیایجنگلهامتقبلشدهاست؛مثال
طرحجنگلکاریرااجراکردهکههزینهزیادیداشتهاست؛یادرمنطقه
زاگرسطرحتعریفمیکندوپیمانکارمیگیردوبهاوپولمیدهدیامردم
رابهعنوانکارگربهکارمیگیردوطرحجنگلکاریرابهآنهامیسپاردو
درقبالاجرایطرحبهآنهاحقوقودستمزدمیدهد.امادرجنگلداری
اجتماعیبهازایاستقرارمثالهر100یا200اصلهنهالوحفظدرختان
بهمردمامتیازاتویژهدربهرهبرداریازمحصوالتجنگلیومنافعزندگی
درجنگلتخصیصمییابدودیگراینگونهنیستکهبهمردمگفتهشود:
»کارگریکنیدتاپولتانرابدهیم«؛بنابراینوقتییکتعاونییاخانواده
محلیواردطرحجنگلداریاجتماعیشودواقدامبهاستقراروحفاظت
ازنهالهاکندبهازایهرنهالمیتوانمبلغیبهمجریپرداختکردکه
اینمبلغدراروپایکیوروبرایهرنهالاست.غیرازپرداختهاینقدی
میتوانامتیازبهرهبرداریازامکاناتجنگلینظیــرافزایشتعداددام
درصورتعملکردخوبدرحفظجنگلرابهجنگلنشینانارائهکرد.اگر
همعملکردبددرحفظجنگلوجودداشت،امتیازمنفیبهجنگلنشینان
ومجریانطرحدادهمیشود؛مثالآنهاملزمبهکاهشتعداددامدرجنگل

میشوند.

شعبانیانتأکیدکرد:طبیعیاســتکهاگرمنافعمردمدرقبالحفظ
درختانجنگلیواحیایجنگلهاتامینشــود،آنهاتالشمیکنندبا
مراقبتازسطحنهالکاریشدهجنگلیخودازامتیازاتبیشتریبهرهمند
شوند.کارشناسانسازمانمنابعطبیعینیزمیتوانندماهانهیاحتیساالنه
بابررسیفعالیتمجریاندرزادآوریجنگلیاکیفیتحفاظتازجنگلها

امتیازاتمثبتومنفیرابرایجنگلنشینانلحاظکنند.
اوبااشارهبهضرورتاجرایطرحپایلوتجنگلداریاجتماعیدرنقاط
مشخصشدهبرایترغیبوتشویقجنگلنشیناندرحفاظتازجنگلها
تأکیدکرد:درمنطقهزاگرسکهمردمارتباطتنگاتنگوقویباجنگل
دارند،معتقدیماینمدلبرایحفظواحیایرویشگاههایزاگرسیجواب
میدهد؛حتیدراینمدلمیتوانهمچونبرخیکشورهایموفقدر
اجرایمدلجنگلداریاجتماعینیازبهقرقبانونگهبانجنگلراحذف
کرد؛چونمردممیداننداگردرختیقطعشودخودشانمتضررمیشوند.
معاونامورجنگلســازمانمنابعطبیعیدرپایانگفتوگویخودبا
همشهریاعالمکرد:کارآغازشدهاستوطرحجنگلداریاجتماعیدر
حالنوشتناست.امیدواریمازنیمهدومسال1402پایلوتجنگلداری
اجتماعیدرکشوراجراشود.البتهدراجرایاینطرحبههیچوجهشتاب
نداریم؛چونباحساســیتعرصههایجنگلیواکوسیســتمشکسته
جنگلهاکهمنجربهازدســتدادنتعادلاکولوژیکیآنهاشدهاست،
هرگونهخطامیتواندفاجعهبارباشــد؛بنابراینبایدبسیارحسابشده
وبااحتیاطاینطرحراابتــدابهصورتپایلوتاجرایــیکردتااعتماد

جنگلنشینانهمجلبشود.

مشارکت مردم در طرح جنگل داری اجتماعی
پسازاجرایبرنامههایبینتیجهمدیریتجنگلهایکشورحاالسخنازطرحیبهمیانآمدهکهبهرهبرداریازمنابعبکرجنگلیراممکنمیکند

۸۰درصد تصمیم گیرندگان مصرف 
انرژی زنان هستند

زنانبیشترازمردانتحتتأثیرپیامدهایناشیازتغییراتاقلیم
قرارمیگیرندهمچنینزناندرکاهشپیامدهایتغییراتاقلیمی
نقشگستردهایدارندومیتوانبابهرهگیریازظرفیتوتوانمندی
آنهابهنتایجخوبیرسید.بهگزارشایسناسانازسهرابیزاده،عضو
مرکزتحقیقاتکیفیتهواوتغییراقلیمبااشارهبهاینکهتغییرات
اقلیمیبرهمهابعادزندگیاثرگذاشتهاست،گفت:اینتغییراتبا
سرعتباالییروبهافزایشاستوبهتدریجپیامدهایناگواریرابرای
اکوسیستموسالمتانسانهادرپیخواهدداشت.عدمامنیتآبو
غذامنجربهسوءتغذیه،بیماریهایاسهالیو...شدهاست.آلودگی
هوا،بیماریهایتنفسیوآلرژنهاازجملهپیامدهایتغییراقلیم
هستندکهبرسالمتجامعهاثرگذارند.ایندانشیاردانشکدهبهداشت
وایمنیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبابیاناینکهزنانازنظر
دسترسیبهمنابعوموقعیتهایاجتماعیوتصمیمگیریدرحوزه
مدیریتتغییراتاقلیمبامردانبرابرنیستند،تصریحکرد:متأسفانه
اهمیتاینموضوعدربحثتغییراتاقلیمآنجامشخصمیشودکه
زنانبیشترازمردانتحتتأثیرپیامدهایناشیازتغییراتاقلیمقرار
میگیرند.مطالعه«جمعیتجهانیجنسیتواقلیم«نشانمیدهد
درتأثیراتپیامدهایتغییراقلیمفقطدرزمینهبیماریهایعفونی،
مردانبیشتراززنانتحتتأثیرقرارگرفتهاند.سهرابیزادهبااستناد
بهمطالعاتانجامشدهدرسال2007در141کشوردنیاتصریح
کرد:کشورهاییکهفاصلهاجتماعیواقتصادیدربین2گروهزنان
ومردانکمتربودهاست،مرگومیرناشیازبالیانیزدرایندوگروه
تقریبابرابربودهاست.لذاشرایطاجتماعیواقتصادیزنانمیتواند
تاحدودیتوضیحدهدکهتاچهمیزانتحتتأثیرپیامدهایناشی
ازسوانحوتغییراقلیمقرارمیگیرند.ایندانشیاردانشکدهبهداشت
وایمنیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبابیاناینکهتغییرات
اقلیمیکموضوعجهانیاست،تأکیدکرد:دراینراستامهمترین
اقدام،سیاستگذاریدراینحوزهدرجهاناست.فعالترینبخش
سازمانمللمتحددرحوزهتغییراقلیم،UNFCCاستکهدر
اینخصوصاقداماتارزندهایراانجامدادهاست.ویبابیاناینکه
کاهشآسیبهابرایکشورهایتوسعهیافتهمناسباست،افزود:
دراینحوزهبایدنوعیسیاستگذاریوتفاوتهایجنسیتیلحاظ
شودچراکهزنانومردانالگوهایمصرفمتفاوتیدرانرژیدارند
وحتیدرکآنهاازخطراتتغییراتاقلیممتفاوتاست.۸0درصد
تصمیمگیرندگانمصرفانرژیزنانهستند.لذامشارکتزنان
درتصمیمسازیهاولحاظکردنظرفیتهایآنانیکیازعوامل
تأثیرگذاربرکاهشپیامدهایتغییراتاقلیماست.درسال2007
چهارسازماندرسطحبینالمللیادغامشدندوبهیکسازمانواحد
بهنامGGCAیامجمعجهانیجنسیتواقلیمتغییرنامدادند.
هدفورسالتمجمعایناستکهجنسیترادرتمامقانونگذاریها
وسیاستگذاریهایحوزهتغییراقلیمواردکند.تاکنوننیزاقدامات
وحمایتهایگستردهایدرسطحجهانیدرخصوصتغییراتاقلیم

وجنسیتداشتهاند.

خبرروز نقلقولخبر

هوای آلوده در مهرماه امسال به ثبت 
رسید و براســاس اطالعات ثبت شده 
در ایســتگاه های ســنجش کیفیــت 
هــوای تهــران، هــوای مهرمــاه تهــران 
4روز در شرایط ناسالم برای گروه های 
حســاس و یک روز در شــرایط ناســالم 
برای همــه مردم قرار گرفــت. ۲۵روز از 
مهرماه هــم وضعیــت هــوا قابل قبول 

بود.

5
روز

مقامــات عالی رتبــه محیط زیســت 
کشــورهای حاشــیه خــزر براســاس 
نشســت  ششــمین  پایانــی  بیانیــه 
اعضای متعاهد کنوانسیون تهران که 
در جمهــوری آذربایجــان برگــزار شــد، 
در تهــران برگــزار می شــود. هــدف از 
تصویب کنوانســیون تهــران حفاظت 
از محیط زیســت دریــای خــزر از منابع 
آالینــده و اســتفاده پایــدار از منابــع 

بیولوژیک دریای خزر است.

7
نشست

عددخبر

داوود میرشکار
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

سیستان و بلوچستان
اقدامــات قابــل تقدیــری در بهره بــرداری از 
آب هــای ژرف انجــام شــده امــا آنچــه بــرای 
محیط زیســت مهــم اســت، پایــداری در 
بهره برداری از آب است تا مشکالت جدیدتر 
ایجاد نشود. بهره برداری باید منوط به ارائه 
اطالعات کامل تخصصی سایر ارگان ها به 
سازمان محیط زیست باشد. هنوز سازمان 
حفاظت محیط زیست نســبت به آسیب 
درازمدت بهره برداری از آب های ژرف اقناع 

نشده است.

علیرضا هاشمی
 مؤسس انجمن پرنده شناسی

 و پرنده نگری طرالن
در حال از دست دادن جمعیت مهمی از 
پرندگان هستیم که دیگر قابل جایگزینی 
نیستند. در بختگان و پریشان گله هایی از 
پرندگان ازجمله فالمینگوها بودند که االن 
دیگر حضور ندارند و این وضعیت به دلیل 
از بین رفتن زیستگاه به وجود آمده است. 
در این شــرایط برای حفاظــت از پرندگان 
مهاجر همه جهان باید دســت به دســت 

هم دهند.


