فرم مربوط به نکات کلیدی برنامه سال  97ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه:
اهداف کلیدی:

حفظ ،احیاء ،توسعه و بهرهبرداری اصولی از جنگلها و مراتع استان کرمانشاه

شاخصها:
 -1احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه گیاهان دارویی

-2
-3
-4
-5

جنگلکاری و احیای جنگلهای کشور
حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی
اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
ارتقاء وضعیت حفاظت از جنگلها و مراتع کشور

اهداف کمی کلیدی جاری:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

آبخیزداری و حفاظت خاک
جنگلکاری و توسعه درختکاری در مناطق غیر جنگلی
حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع استان
بهبود و اصالح مراتع استان
ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات
ترویج و توانمندسازی جوامع محلی

مهمترین مشکالت بخش:
-1پائین بودن فرهنگ عمومی نسبت به منابع طبیعی-2 .حضور گسترده جمعیت بهرهبرداری (انسان و دام) در عرصههای منابع طبیعی و برداشت بیش از توان زیستی-3 .فقر و توسعه نیافتگی جوامع بهرهبردار منابع
طبیعی-4 .وقوع آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی و ضعف امکانات پیشگیری و اطفاء حریق-5 .پدیده خشکیدگی بلوط و آفت نیمه انگلی لورانتوس-6 .هجوم ریزگردها-7 .عدم تناسب اعتبارات و تخصیص منابع
با اهداف کمی-8 .کمبود شدید نیروهای حفاظتی-9 .کمبود نیروهای متخصص در بخشهای فنی (وجود 100پست سازمانی خالی)-10 .فقدان مدیریت یکپارچه و رویکرد مدیریت بخشی دستگاهها در عرصه منابع
طبیعی و عدم پرداخت خسارت وارده به منابع طبیعی ناشی از اجرای عملیات و طرحهای عمرانی (بند ب ماده .)12
مهمترین راهبردهای توسعه بخش:
-1حفاظت و صیانت از عرصههای منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و اراضی ملی و دولتی-2 .آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوانداری-3 .توسعه جنگلکاری با تأکید بر جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردم-4 .توسعه
مرتعداری و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و صنعتی در عرصههای منابع طبیعی-5 .اتمام کاداستر اراضی منابع طبیعی-6 .ایجاد انسجام سازمانی و توانمندسازی جوامع محلی.
مهمترین پروژهها برای تحقق اهداف جاری:
-1اجرای ع ملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات استانی و  %3نفت و گاز و اعتبارات صندوق توسعه ملی-2 .جنگلکاری بزرگراه کربال-3 .مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی-4 .تولید نهال و تجهیز
نهالستان-5 .گشت و مراقبت و اطالعرسانی-6 .پیشگیری و اطفاء حریق-7 .اجرای عملیات کپهکاری ،بوتهکاری ،قرق و مدیریت چرا در عرصههای مرتعی-8 .مبارزه با آفات و بیماریهای جنگلی-9 .حدنگاری (کاداستر)
اراضی منابع طبیعی-10 .صیانت از جنگلهای استان-11 .تأمین و تجهیز یگان حفاظت-12 .اجرای پروژههای ترویجی و توانمندسازی جوامع محلی و -14 ....توسعه کشت گیاهان دارویی.
پروژههای در دست اجرا:
-1اجرای ع ملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات استانی و  %3نفت و گاز و اعتبارات صندوق توسعه ملی-2 .جنگلکاری بزرگراه کربال-3 .مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی-4 .تولید نهال و تجهیز
نهالستان-5 .گشت و مراقبت و اطالعرسانی-6 .پیشگیری و اطفاء حریق-7 .اجرای عملیات کپهکاری ،بوتهکاری ،قرق و مدیریت چرا در عرصههای مرتعی-8 .مبارزه با آفات و بیماریهای جنگلی-9 .حدنگاری (کاداستر)
اراضی منابع طبیعی-10 .صیانت از جنگلهای استان-11 .تأمین و تجهیز یگان حفاظت-12 .اجرای پروژههای ترویجی و توانمندسازی جوامع محلی و -14 ....توسعه کشت گیاهان دارویی.
کلیدیترین پروژههای مجموعه:
 -1اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (به مبلغ  200میلیارد ریال)-2 .حفاظت و حمایت و صیانت از جنگلهای استان-3 .اجرای کاداستر اراضی منابع طبیعی-4 .مبارزه با آفت نیمه انگلی
لورانتوس -5 .بهبود و اصالح مراتع-6 .ترویج و توانمندسازی جوامع محلی.
کلیدیترین پروژههای سازمانهای غیردولتی تحت پوشش:
-1اجرای عملیات جنگلکاری اقتصادی-2 .حفاظت از جنگلها و مراتع استان در قالب NGOها-3 .کمک به اطفاء حریق توسط بهرهبرداران ،شوراهای اسالمی روستاها و NGOها.

