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  : مباحثي كه كليه اعضاء در مورد آنها اتفاق نظر داشتند

 .مسائل و مشكالتي كه در زمينه مراتع كشور مطرح ميشود  همان مسائل و مشكالتي است كه طي دهه هاي گذشته مطرح مي شده است .1
 .است مراتع مشكالت براينگرش بخشي از اشكاالت اصلي در رسيدن به راه حل  .2
روند تخريب مراتع متوقف نشده ..... و  چرا عليرغم افزايش تعداد متخصصين مرتع كشور، صرف اعتبارات: سوال اصلي از دست اندركاران مرتع .3

 است؟

  : ساير نقطه نظرات

 .تقصي از وظيفه اي است كه براي گروه تعريف شده اسعنوان تعادل دام و مرتع براي گروه بيان نا .1
 .عليرغم ايجاد تشكلهاي مختلف،جايگاه مردم كه مراتع به دست آنها مديريت و بهره برداي مي شود، مورد توجه قرار نمي گيرد .2
به صورت ملي نيست و نگرش عليرغم ظرفيت رسانه ملي براي ارتقاي فرهنگ در اين  حوزه، هنوز دريافت از مسئله در حوزه فرهنگ سازي  .3

 .كسب درآمد از در اختيار قرار دادن آنتن مطرح است
بررسي موضوع مديريت مرتع به صورت انتزاعي منجر به راه حل مشكل گشا نخواهد بود، تحت شرايطي كه تحوالت اقتصاد جهاني و پي آمد  .4

از جنبه هاي مثبت و ولت در كنوانيسونهايي كه در آن عضويت دارد درآمدهاي دولت، تاثير تعهدات دتغيير هاي آن بر كشور، اثرات ناشي از 
منفي آن از جمله مسائلي است كه هريك به نوعي از طريق تاثيري كه بر ظرفيتهاي دولت براي تحقق اهداف برنامه هايش در پي دارد مي 

انتظارات برنامه هاي توسعه كشور از مراتع تعريف شود تا  تواند بر مسائل مربوط به مراتع كشور تاثير گذار باشد، از اين رو نخست بايد حدود
  .بتوان در مورد امكان سنجي عملياتي شدن انتظارات در چارجوبي تعريف شده بحث كرد

به  ظرفيتهايي كه در قوانين مصوب از جمله قانون افزايش بهره وري وجود دارد به دليل عدم اجرا يا اجراي ناقص نياز به تامل و بررسي دارد .5
 خصوص در زمينه تعادل دام و مرتع

 . مي كنددر چارچوبي هماهنگ شده و با جهت گيري روشني حركت ن و دستگاه اجرايي تحقيقات ،نظام آموزش عالي .6
ادامه اجراي طرح  ملي تعادل دام و مرتع در صورت استمرار و اصالحات مي توانست فرصتي براي هماهنگ شدن دست اندركاران تاثير گذار  .7

بهتر است گزارشي از نتايج آنچه اتفاق افتاده است مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا با استفاده از نقاط ضعف و قوت آن در . راتع باشدبرم
 .مباحث استفاده كرد

  .فرهنگ كار نياز به فرهنگي مشابه اوايل انقالب دارد كه همه قبل از دغدغه خودشان دغدغه كشور را داشتند .8
 .له ظرفيتهاي قابل استفاده در حل مسائل مديريت مراتع كشور استدانش بومي از جم .9

 .علم نوين مرتع در كشور وارداتي است .10

  : جمع بندي مسول كارگروه
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