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  وزارت جهاد كشاورزي 

  سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور

  صورتجلسه

  بررسي مسائل و مشكالت مرتعداران با حضور رياست محترم سازمان : موضوع جلسه 

در محـل سـالن جلسـات     10سـاعت   14/8/92جلسه  با هدف  ارائه مسائل ومشكالت مرتعداران درروز سـه شـنبه مـورخ    

نسراي سازمان با حضور رياست محترم سازمان و با حضور نمايندگان انجمن هاي علمي وصنفي مرتعداري وكارشناسـان  مهما

سازمان به شرح ليست پيوست تشكيل و موارد ذيل به جلسه ارائه و در پايان توسـط رياسـت محتـرم سـازمان جمعبنـدي      

 .گرديد 

  :خالصه مذاكرات 

  ):راندبير كانون مرتعدا(آقاي مسعودي 

در گذشته آموزه هاي ديني باعث شده بود كه چشمه سـار  . مرتع بدون مرتعدار قابل توجيه نيست چرا كه مرتع جزء وجود بهره بردار است

طرح هاي مرتعداري جزء موفق تـرين طـرح هـا    . ها و كوه ها به نام سادات و يا ائمه نامگذاري شده و مردم براي آنها احترام قائل مي شدند

.  وليكن مديريت فعلي منابع طبيعي و عدم استقالل باعث بروز خسارت شده لذا تقاضـا مـي شـود جايگـاه ايـن سـازمان ارتقاءيابـد       هستند 

مشكالت موجود بهره برداران يكي بي بهره بودن مرتعداران از تسهيالت امور دام، عدم معرفي مرتعـدار بـه عنـوان شـغل، جايگـاه نداشـتن       

  .ه اي استانها با انجمن ها مي باشدانجمن صنفي و برخورد سليق

  ) :رئيس كانون مرتعداران ( آقاي پهلوان 

، طرح خروج دام  از مرتع يك طرح ناموفق بود لذا در برنامه ريزي ها از مديريتي مناسب است نه عدم سياستگذاريمشكل مرتع كشور 

قانون افزايش بهـره وري   14بود كه هم اكنون به عنوان ماده  طرح مذكور به عنوان تجربه استفاده شود طرح تعادل دام و مرتع طرح خوبي

كانون فاقد يك مكان جهت تشكيل جلسات و پيگيري امور در سازمان مي باشد لـذا  .مي توان آن طرح را ضمن رفع نواقص آن اجرايي نمود

  .ر كار در اختيار كانون قرار گيردبا توجه به اينكه مي تواند بازوي رئيس سازمان باشد خواهشمند است دستور فرماييد يك دفت

  آقاي كريم كالنتري 

  . ما يك دفتر كار  ويك كارشناس رابط در سازمان داشته باشيم         

  ):استان مركزي ( آقاي محمد خادمي 

دانـش بـومي بـراي     مـا داراي . من مرتعداري هستم كه فقط از علوفه مرتع و بدون علوفه دستي، جهت تعليف دام استفاده مي نمايم        

سـامانه هـاي   .آمـايش سـرزمين صـورت گيـرد     . تغذيه دام هستيم و بايد دانش بومي را تسري دهيم واحدهاي دامي بايستي اقتصادي شود

سـهميه اي بـراي روسـنائيان و عشـاير در رشـته هـاي مـرتبط  در        . عرفي باز مهندسي شـود در خـود سـازمان كارشناسـان فعـال شـوند      

دروس تلفيقي با تجربيات ساير كشـورها اسـتفاده شـودجامعه شناسـي گيـاهي ديـده نمـي شـود ، كليـه طرحهـاي           .د دانشگاههاايجاد شو

  .پروانه مرتعداري مورد قبول بانك بعنوان وثيقه  واقع گردد  .است  بر داري كپي مرتعداري 

  ) :استان گلستان ( آقاي سليمان صابري 

 .مرتع رعايت شود تعادل دام و  .واگذاري ها استعداديابي شود - 

 .تخريب و تصرف توسط دستگاههاي نظامي صورت مي گيرد منابع طبيعي زير نظر رهبري و يا رياست جمهوري قرار گيرد  - 

  :آقاي حسين رجبي 

زيست به طبيعت خود آسـيب   همياران محيط .قانون افزايش بهره وري اجراء شود بخش زيادي از مشكالت  حل مي شود  7اگر ماده  - 

  با اجراي شيوه نامه حقوق عرفـي و توديـع حقـوق دريـافتي     . و مناطق حفاظت شده محيط امني براي شكار آنها مي باشد. د نمي رسان

دامـداري   پروانـه   ي كهبه دامداراناين وجوه در صندوق ثبت پول زيادي در صندوق ذخيره شده و بالتكليف مانده لذا پيشنهاد ميگردد 

  .ه پرداخت شودديابطال گرد آنها

  . هر روز بر تعداد عشاير بدون هماهنگي منابع طبيعي و مرتعداران  اضافه مي شود  - 

 .  جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان امورعشاير ،  معاونت اموردام ، سازمان و مرتعداران برگزار شود - 



  

 

 :آقاي دكتر ارزاني 

  انجمن هاي حوزه منابع طبيعي نظراتي دارند يك وقت بـراي   -2يك وقت ديگر به انجمن مرتعداري ايران داده شود  -1دو تقاضا دارم  - 

  .انجمن ها در نظر گرفته شود اين جلسه با حضور همه معاونت هاي سازمان برگزار گردد 

 . كشاورزي باشدبنظر مي رسد به صالح و نفع منابع طبيعي نيست كه در كنار  بخش  - 

 .انجمن  مرتعداري اعالم آمادگي وهمكاري دارد   . براي بهتر شدن وضعيت منابع طبيعي اتاق فكري تشكيل شود - 

 .استقرار نظام پايش براي منابع طبيعي ضروري است  - 

 .اقتصادي كردن شغل مرتعداري براي تداوم  و توسعه - 

 .استفاده از تكنولوژي در بخش مرتع و نوآوري  - 

 . هاي علمي و صنفي ارتباط بيشتر داشته باشند انجمن - 

 .از انجمن علمي مرتعداري جهت امر آموزش و ترويج بهره برداران و انجمن هاي صنفي استفاده شود  - 

 .وظيفه عمليات بيولوژيك مجموعه آبخيزداري در اختيار بخش مرتع قرار گيرد . حوزه ها بطور واحد مديريت شود  - 

 . ناسي اولويت به رشته هاي مرتبط داده شوددر استخدام نيروري كارش - 

 . مديريت مشاركتي را براي سازمان و در همه بخش ها افزايش يابد - 

 .كميته تخصصي مرتع را تشكيل دهيم  - 

 .سهميه روستايي و عشايري در كنكور و دانشگاهها پيش بيني گردد - 

 .روش مرتعداري در كشور نهادينه شود - 

 . اقتصادي نمودن شغل مرتعداري  - 

 .شوراي بودجه ريزي در وزارتخانه دربودجه بندي  توجه ويژه به بخش منابع طبيعي كشور داشته باشد  - 

 :آقاي دكتر ابراهيمي 

كاركرد هاي غير تجاري منابع طبيعي  مانند  تاثير در بحث گردو غبار ، خشكسالي ، تغيير اقليم ، بهم خـوردگي تعـادل اكولـوژيكي  ،     - 

  .ارگيرد مد نظر قر... وبحران آب 

 .راه حل  كنترل بحران ها توجه به منابع طبيعي است ...بحث خشكيدگي جنگلهاي زاگرس و - 

 . توجه به نيروي انساني و مشاركت  پذيري اساس موفقيت است  بستر اين نيروسازي  دانشگاه است  - 

  .در تدوين قوانين از دانشگاهها استفاده شود.اصالح  قانون ضروري است    - 

 .منابع طبيعي انجام شود  ارزش گذاري  - 

 .ازتخريب عرصه ها توسط دستگاههاي دولتي جلوگيري شود - 

 .قانون افزايش بهره وري مي تواند موارد همكاري با دانشگاه باشد  14و  13، 12، 9مواد قانوني - 

 .به دانش هاي روز توجه جدي شود  - 

 .ارزش گياهان داروئي در قياس با واردات  دارومورد توجه باشد  - 

 . قياس با احداث سدها و ارزش تأثير منابع طبيعي در كنترل منابع آب مورد توجه قرار گيرددر  - 

 .كميته برداشت شن و ماسه در اختيار استانداري است به اداره منابع طبيعي برگردد  - 

 .در آمد بخشي از سدها براي احياء مناطق باالدست در اختيار منابع طبيعي قرارگيرد - 

  

  

  

  

  

  



  

 

 :جاللي  آقاي مهندس

همـه گرفتاريهـاي    .در كشورمشكل داريم  در خصوص  فعاليت تشكل هاي غير دولتي.سپاسگزاري مي كنم از حضور شما  صميمانه         

برد بـرد  بـين دولـت    همكاري  تشكل هاي غير دولتي در ساير كشورها مورد توجه هست و سياست همكاري با بحث  .ما از پول نفت است 

 .ست ها و تشكل ها ه

را دنبـال كنـيم    مديريت تعامليد بايستي بحث نجدا جدا كار مي كن ها بخش .در سازمان ما نياز به همكاري با بخش خصوصي داريم -1

 .هستيم  مديريت جامعدر بحث مديريت تعاملي نيازمند 

  . سعي كنيم آسيب ها را كم كنيم.  يك اتاق براي اتحاديه پيش بيني شود  -2

  . ز با مجموعه خودشان بر نامه كاري شفافي داشته باشند انجمن ها ني  -3

 .جلسات ديگر خواهيم داشت …انشاءا.  قطعاً اين نشست ها مشكالت را كم  خواهد كرد -4

 

  :محل امضاء حاضرين در جلسه 

  

  

 

  

 



 

  

  

  

  

  

  



 

 

 


