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جمع آوری هیزم خانگی در منطقه مرکزی غرب

دولت ویکتوریا در حال ایجاد بیش از 75,000 هکتار پارک و مناطق
محافظت شده جدید در منطقه مرکزی غرب

ویکتوریا می باشد، از جمله سه پارک ملی جدید.

هیزم در ویکتوریا

مهم تر از همه، همچنان فرصت هایی برای جمع آوری هیزم خانگی که از جوامع محلی منطقه مرکزی غرب ویکتوریا حمایت 

 می کند، وجود خواهد داشت.

در ویکتوریا، هیزم را می توان برای مصرف خانگی از اراضی عمومی، در نواحی منتخب برای جمع آوری، طی دوره جمع آوری 

 پاییز و بهار، جمع آوری کرد.

این برای جوامع محلی و آن دسته از افراد که به هیزم به عنوان منبع اصلی گرمایش خود متکی هستند، مهم است. 

در حالیکه جمع آوری هیزم رایگان می باشد، هیزم منبعی محدود است، و تنها می توان آن را از اماکن معین شده، جایی که در 

 راستای ارزش های جنگل، گوناگونی زیستی و میراث فرهنگی موجود می باشد، جمع آوری کرد.

مکان هایی برای جمع آوری هیزم خانگی در منطقه مرکزی غرب

برخی از نواحی در حال حاضر موجود برای جمع آوری هیزم خانگی تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در استفاده از اراضی عمومی 
خواهند بود. با این وجود، انتظار نمی رود تا دو سال آینده تأثیری بر ذخیره هیزم وجود داشته باشد.

هیزم خانگی همچنان از اماکن معین شده در جنگل های ایالتی موجود خواهد بود. هیزم خانگی تا ژوئن 2029 همچنان از اماکن 
معین شده در بیشتر پارک های جدید منطقه ای نیز موجود خواهد بود.

هیزم خانگی ممکن است به عنوان محصول جانبی فعالیت های مدیریت جنگل موجود باشد )برای مثال، برداشت درختان خطر آفرین 
برای مقاصد ایمنی و عملیات سالمت جنگل(.

 
 

ایجاد پارک های ملی پیشنهاد شده طی مراحلی انجام خواهد شد تا پیش از افزوده شدن جنگل های ایالتی به پارک ها، درخت بری
تجاری در برخی از نواحی امکان پذیر باشد. در این نواحی، جمع آوری هیزم خانگی )از اماکن معین شده( تا اضافه شدن این نواحی

به پارک ها، نیز امکان پذیر خواهد بود.

 )Wellsford( بلوک ولزفورد

تا ژوئن 2029، در نواحی اضافه شده به پارک منطقه ای بندیگو )Bendigo(، جمع آوری مقداری هیزم خانگی از اماکن معین شده 

 منتخب جهت بهبود ساختار بومشناسی جنگل موجود خواهد بود.

 )Wombat-Macedon( بلوک وامبت - مسدون

تا ژوئن 2029، جمع آوری مقداری هیزم خانگی در چهار پارک منطقه ای جدید و نواحی اضافه شده به پارک های منطقه ای امکان 

 پذیر خواهد بود.

جمع آوری هیزم خانگی از اماکن معین شده در نواحی که درخت بری تجاری مجاز می باشد، پیش از افزوده شدن این نواحی به 

 پارک ملی جدید وامبت - لردردرگ )Wombat-Lerderderg( نیز امکان پذیر خواهد بود.
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 )Mount Cole-Pyrenees( بلوک ماونت کول - پیرنه

بلوک ماونت کول - پیرنه، از11,901 هکتار جنگل ایالتی محافظت می کند و هیزم خانگی را می توان از اماکن معین شده جمع 
 آوری کرد.

جمع آوری هیزم خانگی از اماکن معین شده در نواحی که درخت بری تجاری مجاز می باشد، پیش از افزوده شدن این نواحی به 
 پارک های ملی جدید ماونت بوانگور )Mount Buangor( و پیرنه )Pyrenees( نیز امکان پذیر خواهد بود.

جمع آوری هیزم خانگی )از اماکن معین شده در نواحی درخت بری( نیز تا دو سال در پارک منطقه ای پیرنه امکان پذیر خواهد 
 بود.

گزینه های انرژی جایگزین و خدمات حمایتی برای جوامع محلی

دولت ویکتوریا برنامه هایی را برقرار کرده است تا از انتقال به گزینه های عرضه انرژی جایگزین که نیازهای جامعه محلی را 
برآورده می کنند، حمایت کند. از ژوئیه 2021، برنامه بهسازی گرمایش و سرمایش خانه، تخفیف پایه 1,000 دالر را برای هزینه 

 خریداری و نصب سیستم گرمایش و سرمایش کم مصرف فراهم خواهد کرد.

در جایی که ذخایر هیزم کمیاب باشد، چندین برنامه دولتی موجود می باشند تا مصرف کنندگان هیزم کم درآمد بتوانند برای 
دریافت کمک مالی برای هزینه های سوخت به آنها دسترسی داشته باشند. اطالعات بیشتر در: 

 https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support  موجود می باشد

برای حمایت از مصرف کنندگان هیزم در آینده، دولت ویکتوریا پژوهشی در سراسر ایالت در ارتباط با تقاضا برای هیزم 
خانگی و محدودیت های ذخایر انجام خواهد داد. این پژوهش، مدیریت آینده هیزم خانگی در ویکتوریا را آگاه سازی خواهد کرد.

250 دالر پاداش برای صرفه جویی در مصرف برق و گاز )PSB( یک کمک پرداختی یکباره 250 دالر برای ارائه حمایت 
مستقیم به خانوارهای آسیب پذیر ویکتوریا می باشد که به علت بیماری همه گیر کروناویروس )کووید-19( استرس پرداخت 

  قبوض برق و گاز را تجربه می کنند.

PSB برای افرادی که به موجب برنامه های کارت تخفیف های زیر کمک پرداختی دریافت می کنند، موجود می باشد: 

• Centrelink Pensioner Concession

• JobSeeker

• Youth Allowance

• Austudy

• Abstudy

Department of Veterans Affairs Pensioner Concession، یا •

•.Department of Veterans Affairs Gold Card 

اطالعاتی در مورد این تغییرات 

این تغییرات پاسخ دولت ویکتوریا به گزارش نهایی تحقیقات منطقه مرکزی غرب شورای ارزیابی محیط زیست ویکتوریا 
 )Victorian Environmental Assessment Council (VAEC)( و توصیه های آن را منعکس می کنند.

این تغییرات از دارایی های با ارزش زیست محیطی و گوناگونی زیستی مان محافظت کرده و تعادلی پایدار که هدف آن برآوردن 
 نیازهای تمامی مصرف کنندگان اراضی، در این زمان و در آینده، را فراهم می کند.

شما می توانید پاسخ دولت را در وب سایت ما پیدا کنید.

 -https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collectionاطالعات بیشتر در مورد جمع آوری هیزم خانگی در
in-your-region موجود می باشد

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region


3 
رسمی

ًTranslating and Interpreting Service (TIS) چنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی
برای دریافت کمک در مورد ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید. با TIS National به شماره 450 131 تماس بگیرید )در 

 مراجعه کنیدwww.tisnational.gov.au استرالیا( یا به وب سایت 

http://www.tisnational.gov.au/
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