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  مسائل عشاير كوچ رو و راه حلهاي پيشنهادي: دستور جلسه 

  : خادمي نماينده اتحاديه صنف مرتعداران

ده مي كنند نخست بايد شرايط ايران را از نظر اكولوژيك و تغييرات آب و هوايي مورد توجه قرار داد و مستقل از انسانهايي كه اكنون از مراتع استفا
در برنامه مورد نظر حد مطلوب مشخص و اينكه . كرد كه در آن اندازه اقتصادي و نظام بهره برداري تعريف شده باشدبرنامه اي براي مراتع تدوين 

درصد بهره برداران مراتع به ييالق و قشالق  30در خوزستان . نبايد بر اسكان پافشاري كرد. چگونه بايد به حد مطلوب برسيم راه حلهاي مطرح گردد
بايد توجه داشت دو نظام بهره برداري از مراتع بيشتر نيست روستايي و . دولت پروانه دارهاي را اسكان مي دهد. ه اي هم ندارندكوچ مي كنند و پروان

يك ميليون جمعيت عشاير داريم . سيستم كوچ عشاير كه قدمت طوالني دارد و در آن سيستم همه چيز در جاي خودش بود كارآمد تر بود. عشايري
 200نفر آنها بيش از  280هزار پروانه چرا داريم، ولي  36در استان مركزي . جمعيت كشور چكار مي كنيم عشاير مستثني نيستند ميليون 75براي 

بخشي از هزينه كه به دليل تخريب مراتع به كشور تحميل مي شود براي  خريد پروانه هاي چراي دام واحدهاي غير اقتصادي هزينه . راس دام دارند
در مسئله جايگزين شدن كوچ . بر حفظ وضع موجود پافشاري كنيم بلكه بايد به وضع مطلوب و راههاي رسيدن با آن را تعريف كنيم نبايد. كنيم

از اين رو اين . راس دام هزينه دارد 5يك راس چهار پا بيش از . ماشيني به جاي كوچ با دام براي خانوارهاي كم بضاعت هزينه زياد چهارپايان است
اكنون اغلب دامدارها چند شغله هستند، فقط دامداران معيشتي وابسته به  .وارها نمي توانند چهارپا نگهداري كنند و با ماشين كوچ مي كنندقبيل خان

ادي باشند افراد نخبه از مرتع خارج شده اند بايد مرتعداري ا قتص. نظام بهره برداري بايد به نحوي تعريف شود كه نقل و انتقال راحت باشد. دام هستند
يكي از مسائل آمار . هزار تومان مي فروشيم 400اكنون در صادرات بره اي كه تا يك و نيم ميليون تومان به فروش مي رسد ناگزير در داخل . تا بمانند

اينكه . قطب ديگر استدر يك قطب پروانه چرا متفاوت از . مسئله ديگر ناهماهنگي در پروانه چراي ييالق و قشالق است. صحيح و قابل اعتماد است
حتي متمول ترين . گفته مي شود عشاير از سيستم كوچ سنتي ناراحت هستند صحيح نيست، كوچ نوعي از زندگي است كه عشاير آن را دوست دارند

بايد . جز اين ندارند عده اي هم در رنج هستند چون چاره اي .عشاير نيز وقتي ساختماني احداث ميكنند بعضا در حيات آن چادر عشاير برپا مي كنند
فرزند بنده تمايلي ندارد كه اظهار كند فرزند عشاير است، چون ما نظام كارآمد قديمي را تضعيف كرده ايم . برنامه ها را براي افق بلند مدت طراحي كرد
بايد خروجي مرتع را . وارد اين عرصه شوندبايد خروجي مرتع كه دام است، بهبود بخشيده شود تا نخبگان . و به اعتبار و جايگاه عشاير آسيب زده ايم

سال براي ايجاد ميدان دام پيگير هستيم، ميداني كه در آن تبادل اطالعات و تجربه بين  6. ايجاد تعاونيهاي دستوري جواب نمي دهد. سامان دهيم
اتحاديه صنف مرتعداران اگر پشتيباني شود مي تواند . دامداران سراسر كشور صورت ميگيرد، ولي هنوز نتوانسته ايم محلي براي ميدان دام تهيه كنيم

  .به صورت دولت در سايه نقش ايفا كند

اساس را بايد بر انسانها بگذاريم . شناختي از توانمندي مردم نداريم. ما هميشه براي مردم تصميم مي گيريم، اساس كار انسانها هستند: دكتر رزاقي
 10اكنون راهبردهاي برنامه ششم ابالغ شده در موضوع مرتع فقط اجراي .ا آن هماهنگ شوند و اجرا كنندچون هر برنامه اي تهيه كنيم آنها بايد ب

  .دستگاه اجرايي بايد با مردم تصميم بگيرد نه براي مردم. ميليون هكتار طرح مرتعداري ديده شده  و در سياستهاي اجرايي توجهي به مردم نشده است

  : دكتر معصومي

اكولوژيك كشور و تجربه چندين ساله آيا مي توانيم يك تقسيم بندي روي تنوع اكولوژيكي و سيستمهاي عشاي موفق داشته باشيم؟  با توجه به تنوع
  آيا ا لگويي براي الهام گرفتن داريم؟

  : دكتر ارزاني

  ون منابع مالي و كمك دولت كارهاي زياديمرتعداران برخوردار داريم كه بد. مرتعداري نمونه چندين سال مطرح مي شود ولي كسي  توجهي نمي كند
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مرتعدار فوق ليسانس مرتعداري داريم بايد شناسايي شوند و . قبال مرتعدار تحصيل كرده و متخصص نداشتيم االن اينگونه نيست. مي توانند انجام دهند
  . ن نشوددولت مزاحم آ. مرتع آقاي خادمي نياز به سرمايه گذاري دولت ندارد. مورد توجه قرار گيرند

  :مهندس يوسفي

. وضع مراتع در مقايسه با قبل بهتر شده است. از دهه چهل تا كنون همه دستگاهها وظايفشان را انجام داده اند ولي نمي دانيم چقدر موثر بوده است
از  فته در خارج از منابع طبيعياالن در اكثر مراتع روستايي در استان مركزي تعداد گله هاي دام كاهش يافته است كه علت آن تالشهاي صورت گر

درصد واگذاري اراضي در استان مركزي اتفاق افتاده كه نصف آن در صنعت بوده است و همين ميزان كمك زيادي به  5 .بوده استجمله صنعت 
بايد اين سرمايه . داخت شودميليارد تومان از محل صندوق ذخيره ارزي قرار است به روستائيان  پر 40. كاهش دامدار وابسته به مرتع داشته است

بهترين روش مديريت مراتع روش عشاير كوچ رو است بايد از استمرار آن . گذاريها به سمتي هدايت شود كه وابستگي مردم به دام را كاهش دهد
  : انجام شود بايد چند كار. اسكان در شيوه كنوني بخش قابل توجهي از مراتع عشايري را به روستايي تبديل مي كند.پشتيباني كرد

شابه دارند با ايجاد اعتقاد و باور در مديران براي حفظ سيستم عشايري، برنامه ريزي از پائين به باال و منطقه اي براي مناطقي كه از نظر اكولوژيك ت
. اراضي مورد توجه قرار گيردمشاركت مردم، جايگاه دولت و حدود دخالت دولت و مسائل اقتصادي در روشهاي مرتعداري ديده شود، اشتغال و مالكيت 

درصد ارزش دام بايد جريمه شود ولي كمتر  20دام مازاد و خارج از فصل تا   47در تبصره يك ماده .مشكل تصرف مراتع ميان بند مورد نظر قرار گيرد
  ه پولمشكل مديريت است ن. قضات راي براي اعمال جريمه صادر كرده اند، زيرا زير ساخت اعمال قانون فراهم نيست

  : مهندس فياض

سهم واحدهاي مطلوب . بايد به سمت سيستم پايداري حركت كرد كه منافع افراد تامين و منابع نيز حفظ شود. استمرار سيستم كوچ به نفع مراتع است
حدهاي غير اقتصادي خارج از براي افراد كم بضاعت و وا. افزايش داده شود در چنين واحدهاي وابستگي بهره برداران به منابع مالي دولت كمتر است

همه پذيرفته ايم كه واحدهاي اقتصادي . عرصه منابع طبيعي همانگونه كه مثال عيني آن در استان مركزي اتفاق افتاده است بايد چار انديشي كرد
راي هر يك از سطوح بهره بردار بايد راه در اصل ب. خسارت كمتري به مرتع وارد مي كنند ولي از نظر آمار  اطالع دقيقي از وضعيت بهره برداران نداريم

در واحدهاي مطلوب اصالح سازو كار بازار با مسئوليت تشكلها در مورد واحدهاي غير اقتصادي ساير دستگاههاي . حل متناسب با آن را پيگيري كرد
كند، جذب بخشي از اين جمعيت در شروط به خصوص در مواردي كه منابع طبيعي زمين واگذار مي .دولتي ورود پيدا كنند و قبول مسوليت كنند

تجربه نشان داده است ظرفيت قابل مديريت توسط منابع طبيعي نتوانسته مسئله اين بخش از جمعيت را حل كرده و وابستگي به . واگذاري ديده شود
  .مراتع را كا هش دهد

  : دكتر باغستاني

توسعه صنعت و سودآوري بيشتر آن بخش به تدريج سرمايه هاي به سمت صنعت سوق پيدا قبال ثروتمندان كشاورزان و دامداران بودند به تدريج با 
داليل آن را . به تدريج اين بخش ضعيف شد و سرمايه ها از آن خارج شد. كشاورزي و مرتعداري نتوانست در جذب سرمايه با صنعت رقابت كند. كرد

است و اساسا پتانسيل بالقوه آن نيز كم از براي پايداري اين بخش راهي جز اقتصادي كردن مي توان در عدم ارتقاء علمي مرتعداري براي توسعه بوده 
  .آن نيست

  : دكتر ارزاني 

 10توجه داشته با شيم كه . مرتعداري تا اقتصادي نشود يك جاي آن مي لنگد. صحبت از بهبود بخشيدن به آن است. هيچ كس با كوچ مخالف نيست
  .درصد مربوط به روستائيان و مابقي به سيستمهاي صنعتي و سايرين است 75به عشاير، درصد توليدات دامي مربوط 
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  :دكتر معصومي

 عده اي معتقدند در رويكرد جديد نقش اكوسيستمهاي مرتعي در سالمت و پايداري جامعه، حفظ آب، تعادل اكوسيستم، تنوع زيستي و ترسيب كربن
  .بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد

  : دميمهندس خا

ولي بايد توجه كرد در استان سمنان قيمت گوشت با سه سال قبل . در صورت تعادل بين دام و مرتع، مراتع توان بالقوه رقابت با ساير بخشها را دارد
. دات پشتيباني كنددولت بايد از طريق بستر سازي از تولي. هزار تومان افزايش يافته است 1200هزار به  400تفاوتي نكرده است ولي قيمت چوپان از 

ي در سيستم كوچ اگر دولت در مسائل آموزش و بهداشت عهدار مسوليت شود در ساير مسائل مردم خودشان مي توانند مسائلشان را حل كنند به شرط
  .زنجيره توليد از توليد تا مصرف بايد در برنامه ها ديده شود. كه دولت شرايط را فراهم كند

  : مهندس يوسفي

.  يممسائلي از قبيل امنيت شغلي مرتعداران، تثبيت كاربري و مالكيت از مسائلي است كه بايد حل شود در اين زمينه ها از نظر قانون مشكل دار 
به خصوص اينكه مردم شهري از سبك زندگي عشاير  كه متفاوت است، . گردشگري و گياهان دارويي نيز از مي تواند به افزايش درآمد كمك  كند

  .ديدن و حضور در چنين محيطهايي استفاده مي كنند

  :مهندس خادمي 

  .اول بايد به محصول اصلي كه دام و توليدات دامي است بايد محور باشد ساير مسائل درآمد زا مسائل جانبي است

  :دكتر رزاقي

قيمت گوشتي كه از عشاير خريداري  .د ديده نشده استسرمايه گذاري در خدمات زياد شده ولي زنجيره تولي.  الويت بايد اقتصادي كردن توليد باشد
  .با اجراي طرحهاي الگويي منطقه اي بايد راهي براي حل مسائل بدست آورد. مي شود تفاوت زيادي با بازار دارد

  : دكتر ارزاني

ي كردن توليد با محوريت توليد دام و راههاي راههاي افزايش درآمد عشاير، نحوه تامين امنيت عشايراعم از فردي و عرصه مورد استفاده آنها، اقتصاد
 .مناسب تامين بهداشت و آموزش عشاير در سيستم عشايركوچ رو  در جلسه آينده مورد بحث قرار گيرد


