
صورتجلسه نشست انجمنهاي حوزه منابع طبيعي با رياست محترم سازمان جنگلها، مراتع و 

  آبخيزداري كشور و مديران سازمان

  .در سالن شهيد مطيعي سازمان برگزار شد 15:30الي  13:30ساعت  9/9/92جلسه در تاريخ 

انجمنهاي حوزه منابع طبيعي صحبت رؤسا و نايب رئيسان پس از تالوت قران مجيد و معارفه كلي حاضران، 

  :كرده و درخواستهاي خود را مطرح نمودند

توانند بازوهاي علمي و انجمنهاي علمي منابع طبيعي مي :)رئيس انجمن مرتعداري ايران(دكتر بصيري 

اين انجمنها . اجرايي سازمان در بحث منابع طبيعي باشند و درخواستهايي را از رئيس سازمان مطرح كردند

سازمان . ندطلبگيري و همكاري الزم را از سازمان ميو پي ندر صدد تشكيل اتحاديه منابع طبيعي هستد

- بايد مجوز استخدام بدهد و بسياري از بازنشستگان هنوز جايگزين نشدند يا افراد روي كار آمده، غير

توجه ويژه داشته و سازمان هميشه به بحث كشاورزي . نظر هستندهاي مدمرتبط با رشتهمتخصص و غير

پس بايد وزارت منابع طبيعي بطور مستقل از كشاورزي تشكيل  مبحث منابع طبيعي به ضعف كشيده شده

  .شود و در نهايت در مورد قانون جامع منابع طبيعي صحبت كردند

اي بين سازمان و در گذشته همكاريهاي سازنده :)رئيس جامعه جنگلباني ايران(مهندس كاظم نصرتي 

امني براي سازمان  ةتر و هدفمندتر ادامه يابد و از اين انجمنها كه حاشيانجمنها بوده كه اميدواريم منظم

  .كنند بيشتر استفاده شودايجاد مي

-انجمنهاي علمي بدون تعصب و بخشي :)نايب رئيس انجمن آبخيزداري ايران(سعادت حسين دكتر 

مشكالتي كه در . نند مشورتهاي خوبي بدهنداتوتند كه مينگري خاصي از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي هس

سازمان داريم و نتوانستيم به عملكرد مطلوب برسيم از تكنيك و قانون نيست بلكه از ديدگاه و بينش است 

بايد عملكرد سازمان طوري باشد كه از نظرات انجمنهاي مختلف در . نگري داشتيم و داريمكه هميشه بخشي

  .و اجراي خوب بهره بگيردراستاي تحقيقات 

طرف بيگروههاي از آنجاييكه انجمنها  :)رئيس انجمن آبخيزداري ايران(دكتر سيد حميدرضا صادقي 

از توانند حرفشان را به گوش دولت برسانند و سازمان بايد بهتر و محكمتر از هر سازمان و نهادي مي ،هستند

  .چه به تنهايي و چه به صورت مشترك و در قالب اتحاديهاين توانايي انجمنها بهتر و بيشتر استفاده كند 



انجمنها به عنوان چشم و گوشهاي سازمان  :)رئيس انجمن جنگلباني ايران(دكتر هادي كيا دليري 

بايد  .تري داشته باشندكننده را بگيرند و نگاه بلندمدتتوانند جلوي احساسات گمراهشوند و ميتلقي مي

  .سازمان با انجمنهاي تخصصي مشورت داشته باشد و نظارتهاي فني را به انجمنها واگذار كند

علمي و  ةانجمنهاي علمي به عنوان بدن :)رئيس انجمن صنايع چوب و كاغذ ايران(دكتر امين آرين 

  .ايدنمفني در خدمت سازمان هستند و انجمن صنايع چوب و كاغذ اعالم آمادگي براي همكاري مي

-انجمنها از دو بعد مي :)نايب رئيس انجمن مديريت و كنترل مناطق بياباني(دكتر پژمان طهماسبي 

بهتر است سازمان مسئوليتها را ريزتر كند و به معاونينش : سازمانيدرون ةجنب -1؛توانند به سازمان كنند

. ها بر دوش رئيس سازمان نباشدمشغلهونين بيشتر در تعامل باشند و همه اواگذار كند تا انجمنها با اين مع

-ديد مردم. نهاد به گوش دولت برسانيمبهتر است حرفمان را از طريق مجامع مردم: سازمانيبرون ةجنب - 2

   .استفاده كنيم برداري هم مالك قرار دهيم و از مشاركت مردم حتماًساالري را حتي در بهره

ارتباط بين آموزش، پژوهش و  :)مناطق بياباني رئيس انجمن مديريت و كنترل(دكتر حسن احمدي 

. توانند دلسوزانه مشاور سازمان باشندو انجمنها مي تواند برقرار و محكم شوداجرا توسط انجمنهاي علمي مي

تواند مانند سازمان محيط زيست نقش داشته باشد زيرا يكي سازمان جنگلها مي ،در مورد ريزگردها و آلودگي

  .انجمن بيابان مطالعه ريزگردهاستاز فعاليتهاي 

اي از فعاليتهاي انجمنهاي منابع تاريخچه :)نايب رئيس انجمن مرتعداري ايران(دكتر حسين ارزاني 

ها؛ سازمان تشكيالتي در اين همايش - 1: سه پيشنهاد براي پيگيري در سازمان و سپس طبيعي ارائه دادند

... جنگل، مرتع و  ةدر زميننظارت و پايش؛  -2. را تقويت كندزمينه داشته باشد و در همايشها شركت و آن 

. توانند در اين زمينه كمك كنندانجمنها ميو اند كه بهتر است طرحها بعدا پايش شوند كه چقدر موفق بوده

  .نهادينه شدن مشورت با انجمنها - 3

  :سازمان صحبت فرمودندو رئيس سپس معاونين 

همانطور كه فضاي جامعه از نظر رواني تغيير پيدا كرده، فضاي سازمان هم با حضور  :مهندس مقدسي

صدا مهندس جاللي تغيير يافته و در مورد تمام مشكالت منابع طبيعي به صورت يك خانواده مشترك هم

ون ماهيت چ .سازمان باشند و ما بايد در تقويت آنها جبران مافات كنيم ةانجمنها بايد بخشي از پيكر. هستيم

اعضاي انجمنها  ةموضوع بعد شبك. توانند در پيشرفت علوم و تكنولوژي كمك كنندانجمنها علمي است مي

هاي منابع طبيعي توانند انجام دهند و الگوهاي موفق در حوزهدر استانهاي مختلف كارهاي بسيار خوبي مي

انجمنها بايد . انند مشاورهاي خوبي باشندتواز نظر تدوين ضوابط و دستورالعملهاي فني انجمنها مي .باشند



هاي كميته -2مجمع انديشمندان  - 1: نظر استدو نهاد مد. هاي فني دفاتر سازمان باشندعضو كميته

  .توانند در اين جايگاه باشندتخصصي در ذيل شوراي عالي كه انجمنها مي

گرس و شمشادهاي شمال بسيار دكتر كيا دليري و مهندس نصرتي در بحث جنگلهاي زا: عابديني مهندس

  .كمك كردند

توانند بعد انجمنهاي علمي مي. انجمنها مالك ارزيابي آگاهيهاي عمومي هستند :مهندس گرشاسبي

  .بايد ارتباط دو طرفه باشد. انساني منابع طبيعي را تقويت كنند و فقط به بعد فيزيكي توجه نكنند

سازماني ما هستند در ترويج فرهنگ و اخالق انجمنها كه تشكلهاي برون ):رئيس سازمان(مهندس جاللي 

. طرف بسيار مثمرثمر استمنابع طبيعي جامعه تاثيرگذار هستند و نظرات انجمنها به عنوان ارگانهاي بي

نيست بلكه منابع ... شود پول و نفت و آنچه كه باعث توسعه واقعي و حركت در مسير تمدن در جامعه مي

اين منابع .زند و بعد منابع طبيعي زيرا منابع انساني بايد منابع طبيعي را حفظ كنندني حرف اول را ميانسا

هاي پژوهشي و امور ما در مورد بودجه. سازمان و هم بيرون سازمان بايد تقويت شوند انساني هم درون

. هدف ما را راهنمايي و كمك كننددر راه رسيدن به  اجرايي محدوديت بسياري داريم و باور داريم انجمنها

جناب مهندس حجتي وزير محترم جهاد كشاورزي نظر خوبي در : در مورد بحث تشكيل وزارت منابع طبيعي

مورد منابع طبيعي دارند و جناب رئيس جمهور نيز در همه مجالس و مباحث مرتبط با سازمان تاكيد بر 

اي است كه راه حلي جز اين نداريم كه اكوسيستمهاي ونهنياز كشور به گ. حفظ و تقويت منابع طبيعي دارند

درخصوص ارتباط با معاونين تخصصي، افتخار و امتيازي است كه هر معاون  .طبيعي را رشد و توسعه دهيم

ها هم در مورد همايش .اي داشته باشدبتواند با تشكل و انجمنهاي زير بخش خودش ارتباط مؤثر و سازنده

تواند به ما رد نظارت و پايش اگر به صورت علمي و كارآمد اين كار انجام شود بسيار ميموافق هستم و در مو

تمام  .نماي يك نظام استتمام ةقانون آيين .توان بسيار بهره بردكمك كند كه از وجود انجمنها مي

- خواسته پس ما بايد اول .شود كه بصورت قانون درآيدكند و عملي ميصحبتهاي ما زماني ارزش پيدا مي

  .هايمان را وارد قانون كنيم

 


