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    چگونه مي توان درآمد عشاير را افزايش و امنيت آنها را حفظ كرد؟ دستور جلسه 
  
 70000 غربي. آ انجمن مرتعداران استانغربي، مشكل عدم آگاهي از وظايف و حقوق دامداران است، . آنماينده مرتعداران استان  )آقاي  سلحشوران(

مردم به سمت  مي خواستند از اين طريقبعد از انحالل سازمان دامپروري، دام سبك حمايت نشد . عمدتا مراتع روستايي استن مراتع استا. عضو دارد
عدم بخش دولتي مشكل در . صنعت گله داري روبه اضمحالل است. دامداري كنوني عمدتا معيشتي است. ولي اين اتفاق نيفتاد دام سنگين بروند، 

منابع طبيعي ما را بهره بردار، . نگرش تك بعدي در دستگاههاي اجرايي استمشكل عمده است،  زير مجموعه وزارت كشاورزيهماهنگي بين ادارات 
برخي دامداران در تفاوت شرايط استانها بايد مورد توجه قرار گيرد، . سازمان عشاير به عنوان عشاير، سازمان دامپزشكي به عنوان روستايي مي شناسد

مي غربي تقريبا شش ماه دام در آغل به صورت دستي تغذيه . استان آدر . دندار در آمد هزار تومان  200تا  گوسفندهر راس شير وش از فراستانها 
  . همه استانها اينگونه نيستدر . شود

ميليارد تومان  12ميري و سقط جنين بره به دليل كمبود سلنيوم  در اين استان پتانسيل زيادي براي اكوتوريسم داردغربي . در استان آمراتع سيلوانا 
را آموزش دهندگان محلي  باآموزشهاي علمي در قالب سيستمهاي محلي بايد . قابل پيشگيري بوداز طريق تامين دارو  خسارت اين. است  خسارت زده

  . بود معيشت و افزايش دامدار كمك كرده ايدوقتي شما خسارت را كم كنيد به به. بتوان زمينه پذيرش اجتماعي را فراهم نمود مورد توجه قرار داد تا
 200كمتر از بعضا تا راس دام دارند ولي پروانه آنها  1000راس دارند بسيار كم هستند البته دامدارني هستند كه تا  200كساني كه پروانه بيش از 

مي تواند به افزايش درآمد دامدار ردن آن به سيستم پروار خارج كردن بره از مرتع و وارد ك. يارانه بيشتر براي دام سنگين هزينه مي شود. راس است
نژاد رومانوف از نظر قابليت چند قلوزايي و  :)دكتر ارزاني(. است داشته گرم افزايش وزن 416تا  160از  روزانه پروارغربي بره . آ در استان .كمك كند

  اينكه اين دام را توسعه دهيم چقد كار درستي است؟  كم دمبه بودن نسبت به دامهاي بومي توليدبيشتري دارد، آيا به نظر شما
مي تواند نبراي سيستمهاي صنعتي  آن همجايگزيني نژادهايي مانند رومانوف براي افزايش بهره وري بدون آموزش و زمينه سازي ) آقاي  سلحشوران(

. راي بره هاي مي تواند به افزايش درآمد دامداران كمك كندتوسعه پرواربندي ب .مناسب باشد، اين نژاد دوقلو زايي و دمبه كم از مزيتهايش مي باشد
  .به اين مسئله هم مي توان براي برخي مناطق فكر كرد. تن علوفه برداشت مي كنند  3در نيوزلند يك بار در سال مرتع را آبياري و تا  )ارزانيدكتر(

 مردم راافرادي به صورت خصوصي  )دشت الله هاي واژگونييالق مان ، مسجد سليقشالق : از خوزستان و چهار محال مرتعدار و عشاير( آقاي اردشيري
روستاييان مرتع را شخم زده به منابع . براي بازديد مراتع مي آورند و پول دريافت مي كنند به منابع طبيعي گزارش كرده ايم ولي توجهي نكرده اند

  .چرا داريم، روستائيان به ديگران مي فروشند به افراد بدون پروانه مي فروشندمرتعي كه ما پروانه . طبيعي گفته ايم ولي هيچ اقدامي نكرده است
حاال شما در مورد افزايش درآمد مرتعدار صحبت مي كنيد، همين ها را درست . كساني كه حقوق عرفي ندارند از منابع طبيعي پروانه چرا گرفته اند

  .كنيد
آن سلب مي شود، افراد براي اينكه اين حقوق را از دست ندهند اگر خودشان استفاده  كسي كه ترك مرتعداري مي كند حقوق )آقاي  سلحشوران(

  . مشكل ديگر كارشناسان كم حقوق منابع طبيعي كه در مواردي تطميع مي شوند. نكنند به ديگران اجاره مي دهند
جنبه  نيقلبي است، بيشتر مشاركت مشابه تعاو مشكل عدم اعتقاد )سلحشورانآقاي  (سازمان جنگلها چه نقشي در آموزش دارد؟ :)دكتر رزاقي(

اصل را  ايناقتدار گرايي كاذبي ايجاد شده است، تصور اين است كه اگر مردم اين كارها را بكنند پس من چكار كنم؟ در منابع طبيعي . دستوري دارد
د ولي تشكل و يهزار نفر زير مجموعه دار 70 )رزاقي. دكتر(. يدآنچه هستيد ارائه ده. به مردم بدهيدآنچه مي توانيد انجام دهيده  وعده بايد توجه كرد 

نفر را در سال اگر منابع طبيعي همكاري كند  6000ما  )سلحشورانآقاي  (.نظامي نداريد، فكرميكنيد اين خالء نيست؟ بايد سيستم را سازماندهي كرد
ندن دوره هاي مجوز ها را منوط به گذرا .ا منابع طبيعي هماهنگ شوندبايد نهادهاي مرتبط ب. از بدنه منابع طبيع احساس نياز نيست. آموزش مي دهيم

طرح مرتعداري را از روي اطالعات موجود . طرح مرتعداري داريم كه اجرا نمي شود 450. خود را نمي دانندو حقوق اغلب وظايف مردم . آموزشي كنيم
در طرحهايي كه تهيه شده . است صنفي اد ما واگذاري تهيه طرح به انجمنپيشنه. در سيستمهاي خود تهيه مي كنند طرحها متناسب با شرايط نيست

در هيچيك از . در مواردي به چشمه اي اشاره شده كه قبال بوده و كارشناس فقط در نقشه ديده است ولي به دليل عدم بازديد ميداني اكنون نيست
  . در سيستم كارشناسي فكر غالب حذف مرتعداران در مشاركت است. نمي كنند كميته ها عليرغم ابالغ سازمان از نمايندگان انجمن مرتعداران دعوت

  .پيگيري شودمشاركت در آموزش، حذف دامداران فاقد دام داراي مرتع، حضور نمايندگان انجمن در كميته ها : )دكتر ارزاني(
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قوق حفظ شود ولي براي ساير استفاده ها مثال زنبور داري و براي مرتعداران فاقد دام اسراري بر استفاده براي دام نباشد، همان ح )سلحشوران آقاي(
  . اكوتوريسم آموزش داده شود

  .كندكمكي مي تواند به كاهش هزينه ها بعشاير چه هزينه هايي دارند و تكنولوژي چه  )دكتر ارزاني(
سيستم عشاير پيشنهاد مي كنيد؟ نظر بر اين است يكي از هزينه هاي چوپان است، چند درصد از دامداران چوپان حقوق بگير دارند؟ چه اصالحي در 

  . كه بهداشت و آموزش عشاير به عهده دولت باشد، ساير موارد بايد به عهده خود عشاير است
اول بايد اطالعات كافي بدست آورد، اول بايد . غربي بيشترين دام سبك را در كشور دارد. آ. يكي از مسائل ما آمار صحيح ا ست )خادميمهندس (
بايد حد مطلوب را مشخص و راهبرد دستيابي به آن را طراحي . اول بايد روي راهبردها توافق كرد. هبرد را طراحي كرد، آنچه بحث شد راهكار استرا

ا جرا قابل سطح محدودي از مراتع در زنبور داري و اكوتوريسم . سيستم كارآمد فكر كرديك كرد، تغيير يك امر اجتناب ناپذير است بايد در طراحي 
در ايران . مرتع تحت مديريت منابع طبيعي استدر دام . موضوع پرورابندي بايد تحت مديريت امور دام  هدايت شود. دولت بايد هدايت گر باشد. است

مرتع را بايد محصول . فرهنگ در ادارات بايد اصالح شود. آن آنگونه كه مطرح مي شود وجود ندارد،تقاضا براي گوشت دام سبك به دليل قيمت 
منافع مشتركي داشته باشند مورد توجه قرار بايد جايي كه مرتعداران در آن .... بقيه كارها را دامدار خودش مي تواند انجام دهد و . ساماندهي كنيم

همه مرتعداران را است و منافع مشترك  بستر مناسبي براي ساماندهي خروجي مرتع يعني محصوالت داميدر اختيار قرار دادن محل عرضه دام  .گيرد
  . هزينه ها كارگر و علوفه است .نيز در پي دارد

. دانش تغذيه ندارند. يكي از علل عمده آن نبود آگاهي است. درصد پرت است 70درصد بهره وري دارد  30سيستم گله داري ما : )آقاي  سلحشوران(
هيچگاه مدير دولتي  .ميشود متومان برايش تما 200ي سازي كند كيلويي اگر ذرت علوفه اي را سيلو و غن .تومان خريداري مي كنند 500كاه كيلويي 

يگان حفاظت  . براي حفاظت در كوتاه مدت بكارگيري مجريان طرحهاي مرتعداريگيري براي نتيجه . به اندازه بهره بردار دلش براي مرتع نمي سوزد
  .ي طرح قرار دهيد و نتيجه را از مجري بخواهيدامكانات حفاظت را در اختيار مجر. نمي تواند، بايد تقسيم كار كنيم

از دست داديم مشكالت ايجاد شد سيستمهاي مختلف موجود در كشور را  ميان بند روزي كه در تقويم كوچ 20از دست دادن  با :)يخادممهندس (
  .در مناطق ديگر داريم،  بايد باز طراحي كنيم االن قسمتهاي زيادي در طالقان دام ندارد و مشابه آن. شناسايي كنيم و سيستم پايداري طراحي كنيم

خانوار را خارج كنند، مشكل عدم  20، جنگل قرار بود زير تعلق خاطر براي بهره بردار ايجاد نمي شود ،عدم احساس مالكيت درصورت :)رزاقيدكتر (
  .سائل در برنامه ريزي استل آن  نبود نگرش جامع در حل مدلي.. هماهنگي بين دست اندركاران دام، مرتع و دامپزشكي و 

ولي مي دانيم كه بدون دام نمي توان مسئله را . مديريت مراتع ارتباطي نداردبه موضوعي كه  ،تمام صحبتها در مورد دام انجام شد :)مقيميمهندس (
ما در حد  بهتر است اول .هماهنگ كنيم ما نتوانستيم نهادهاي وظيفه مند در مسائل فوق را باهم. بايد مرتع، دام و بهره بردار را باهم ديد. حل كرد

حل اين مسائل تجربه نشان داده بدست ما عليرغم تالشها . اين مسائل در سطوحي فراتر از مدير مرتع بايد حل شود، چارچوب خودمان حركت كنيم
تظار داشته باشيم مسئله با اين اقدامات حل ولي نبايد اناست، اينكه نماينده مرتعدار در كميته فني حضور داشته باشد امر مهم و خوبي . نشده است

و همه اين بحثها  عليرغم. مسائل را بايد تفكيك و حوزه هاي وظيفه مند را مشخص كنيم، حدود وظيفه خودمان در مرتع را نيز مشخص كنيم .شود
اصالح كرد ولي نمي توان همه مسئله را با اين اقدامات  يبا تصميمات مي توان را راد پروانه دار بدون داممي توان اقدامات اصالحي كرد مثال افمشكالت 
فكر خوبي  مسؤليت داشته باشندمرتعداران و نظارت،  اينكه در تهيه طرحها. بهتر است در زمينه هايي كه مي توانيم كار كنيم اقدام كنيم .حل كرد

  .بحث كنيم ،نيممي توانيم راهكاري پيدا كو بخشي كه در منابع طبيعي مشكل داريم بايد در . است
در سيستم كنوني نگهداري بره در مرتع مناسب نيست، براي خارج كردن بره از .  چكار كنيم كه افزايش درآمد عشاير حاصل شود :)مهندس فياض(

اينكه چقدر . بهتر است اين كار درچارچوب برنامه هاي ساير دستگاههاي مرتبط پيگيري شود. مرتع و مديريت آن سازمان جنگلها وظيفه اي ندارد
آيا انجمن . تعداد افراد صاحبان مرتع و بدون دام از نظر آماري مشخص نيست. بايد مورد بحث قرار گيرد. انجام اين مهم با شرايط عشاير سازگار است

د، انمي توان كاري انجام د روند افزايش دامدار معيشتي، تخريب ناشي از اين سيستم عليرغم آگاهي مرتعدار عمال. صنفي ظرفيت تهيه اين آمار را دار؟
به نظر مي رسد مسئله مشاركت مرتعدار در كميته ها عليرغم بخشنامه ها . در مورد ساير استفاده هاي از مرتع توافق بر بهره مند شدن مرتعدار است

  صادر كرده  مورد توجه قرار دهدبهتر است سازمان ارزيابي نتايج اقدامات انجام شده در مورد بخشنامه هايي كه . مورد توجه قرار نمي گيرد

  . شرح خدمات مطالعات و تحقيقات بايد مرتعداران  مشاركت داشته باشند در  تهيه :)رزاقي دكتر(
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مشكل اين است كه نمي . لت دهدبايد اصل براين باشد كه وقتي طراح مي خواهد به منطقه برود ذينفعان را در تهيه طرح دخا :)مقيميمهندس (
خيلي از جاها . وظايفشان عمل نمي كنند در يك جايي بايد پااليش شوندبه شركتهايي كه به درستي . توانيم اين تحرك را در سيستم ايجاد كنيم

  . دستورالعمل وجود دارد ولي توجهي نمي شود

ميليارد براي  400. حل كنيم مل كردن دفاتر در يك حوزه را هنوز نتوانسته ايجدا عم. تصميم گيري مستقل از مردم نتيجه اي ندارد :)رزاقيدكتر (
  . بخشنامه هاي سازمان مورد توجه قرار نمي گيرد. ترابايت اطالعات توليد شده ولي مشكلي را حل نكرده ايم 13مطالعات هزينه كرده ايم 

وارد كردن به سيستم پروار است، آيا در سيستم عشاير امكان پذير است؟  يكي از راههايي كه مطرح شد خارج كردن بره از مرتع و :)مهندس فياض(
  . آموزش بدهند. دولت بايد تسهيالت بدهد، جو بدهد) آقاي اردشيري(
. بايد مسير را مشخص و درست هدايت كرد. ولي مشكل اين نيست..  عشاير شركت تعاوني دارند امكاناتي هم مي دهند جو و   :)سلحشورانآقاي (

براي بحث در اين مورد . آقاي دكتر نوري از دامپزشكان برجسته كشور است. اندازي گله داري نوين است پيشنهاد راه. بهره وري پايين استاكنون 
اين . پيش بيني شد، منابع طبيعي حاضر نشد مرتعداران را دعوت كند و همكاري نكردصنفي نشست مشتركي با مرتعداران و دامپزشكان توسط انجمن 

   .اينگونه نمي شود انتظار داشت مشكلي حل شود .انجام نشد نشست
تا زماني كه براي مرتعدار سود دهي داشته باشد، از آن استفاده مي  اند، رها شده ،اكنون مراتعي كه توليد آنها غير اقتصادي شده :)مهندس خادمي(

د اگر بخواهيم حفظ وضع موجود كنيم نمراتع ظرفيت دار. ذاري شودسياست بايد بر مبناي آخر خط توليد مرتع كه توليدات دامي است پايه گ. كند
نبايد فكر كنيم سنگ بزرگ  .توانمند از گردونه خارج مي شوندو شرايط بدتر مي شود، بايد راهبرد داشت، تحت شرايط كنوني دامدار صاحب تجربه 

  . اگر راهبرد نداشته باشيم وضع بدتر مي شود. است
ما همه مسئله را با ابعادي كه . مانند پايش را مورد توجه قرار دهيم شي از كار كه در مورد عشاير مي توانيم  انجام دهيم،قل بخحدا :)مقيميمهندس (

  . دارد نمي توانيم حل كنيم، بنده مخالف ارائه راهبرد نيستم ولي تمركز روي مسائلي باشد كه در سازمان جنگلها قابل حل است
هدايت به سمت واحدهاي اقتصادي است، در شرايطي كه بخش اعظم مرتعداران تعداد دامشان كمتر از اندازه صحبت از راهبرد  :)فياضمهندس (

   چكونه بايد به اين سمت رفت؟مابقي كمتر از اين تعداد است، راس دام دارند؟  200دامدار بيش از  فقط 280اقتصادي است مثال استان مركزي 
دامدار اطراف مرتع من هستند فقط دو نفر دامدار  36االن  به مشاغل ديگر مي روند، انيش كنيد خودشبايد ثقلي باشد، شما پا :)مهندس خادمي(

مرتع  بهارولي مرتع آنها بدون دام نمانده است زيرا راس دارد،  200ديگري  ، راس 28يكي   36بقيه روي كاغذ هستند ولي وجود ندارد، از اين هستند 
  . ي دهندرا به گله داران متفرقه اجاره م

هزار  30روز مرتع را به ازاي هر دام  100اجاره دادن بخشي مذهبي و بخشي سود دهي است، هيچ مرتعي بدون دام نمي ماند،  :)مقيميمهندس (
. را تقويت كنيمبايد مبنا را ظرفيت قرار داد، به سمتي برويم كه دامدار . تومان به ازاي هر راس دام اجاره مي دهند 300هر روز . مي دهد تومان اجاره

  .در اين شرايط تقسيم بندي مرتع براي چرا بين افراد مفهومي ندارد. روستائيان يا چوپان مي گيرند يا نوبتي كار مي كنند
  .گيرند كمكي مي را  كارگر است، سرچوپان اصلي :)آقاي  سلحشوران(
  . در مرتع دام و مرتع ثابت است، انسانها تغيير مي كنند :)مهندس خادمي(

براي همه مسائل  مرتع قانون وجود دارد، در مميزي همه حقوق افراد مشخص شده است،اين روي كاغذ است، ولي عليرغم صراحت  :)باغستاني دكتر(
از قدرت الزم براي اجراي  لها، مراتع و آبخيزداريساختار سازمان جنگ.  اجاره مي دهداجاره دهد ولي در عمالمرتع را قانون كه مرتعدار نمي تواند 

بايد بخش خصوصي در اين . حتي در مواردي كه تخلفات صورت مي گيرد و اقداماتي صورت ميگيرد منجر به نتيجه نمي شود. برخوردار نيست قانون
  . تاس صنفي مرتعداران انجمنجايگاه اين مسؤليت در ؟ كار مسوليت قبول كند ولي نمي دانيم انجمن صنفي مرتعداران توانايي انجام اين كار را دارد

مجاز هستند به  ارديبشهت 25مي گويند يكي از علل تخريب عشاير در چراي زودهنگام است، ولي كسي نيست ان را مديريت كند،  :)آقاي اردشيري(
اي ندارد  اگر يك نهاد دولتي نتواند كوچ عشاير را كنترل كند اين بحثها  و جلسات نتيجه. فروردين عشاير در مرتع هستند 10ولي  مراتع ييالق بروند،

تيار بدهند و حمايت كنند مي توان با كمك اگر اخ. منمي توانم با ديگران درگير شوسرخود  چي؟ من براي خودم مي توانم ولي ديگران . بي فايده است
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مواردي كه افراد تشكيل  حتي براي. و دام خود را به  مرتع مي برند ؟من سراغ دارم كه  .ميان بند به اندازه چراي دام هست. عشاير مشكل را حل كرد
  . ؟پرونده را ده براي جريمه صورت گرفته ولي پرون

  . پايه كار منابع طبيعي با همكاري بخش خصوصي باشد:  )دكتر باغستاني(

كارشان را  ؟، درختان را قطع و توليد ذغال مي كنند، هيچ كسي جلوي آنها را نمي گيرد، با هستندروستائيان عشاير مشكل ديگر  :)آقاي اردشيري (
 به بهترين نحوي كه شما بخواهيد من تعهد مي دهم با همكاري فاميلها. ديو حرف بزنيم نتيجه اي نمي گير درياهرچقدر جلسه بگذ. انجام مي دهند

  .حفاظت كنيم شرط آن حمايت منابع طبيعي است
م با حل اين مشكل برطرف نمي شود، در پي افراد نمي گيرند، همه مسئله ه ؟مشكل سيستم است، روش اشتباه است، همه  :)مقيميمهندس (

  .بدنه كارشناسي سازمان مدتها اين مسائل را مي داند. نباشيم، بايد روش و سيستم را درست كرد
اگر انجمن صنفي مي تواند . ورود بخش خصوصي در طراحي، نظارت و اجراي طرحهاي مرتعداري به عنوان يك راهبرد ديده شود :)دكتر باغستاني(

  .چرا اين مسئله در سازمان جنگلها عملياتي نمي شود، اين را بايد حل كرد.دش عهده دار شودخو
درصد اعتبارات در  10زمان مهندس اورنگي قرار بود . بهترين فرصت برنامه ششم است،  همه چيز در قوانين و مقررات قابل حل است :)رزاقيدكتر (

طبق قانون اكنون بايد انجمن اگر از نظر قانوني اين اجازه را يافت بايد در مناقصه . اجرا نرفت مشاركت مردمي هزينه شود ولي چون قانوني نشد به
  .بايد مسائل قانوني را به گونه اي در برنامه ديد كه اين محدوديتهاي رفع شود. شركت كند

ايد مجريان طرحهاي مرتعداري را حمايت كنيم، در مرحله اول ب. اگر با هم هماهنگي باشيم اين مسئله را مي توان حل كرد :)آقاي  سلحشوران(
   .توانمند سازي كنيم

در برنامه كل . هيمبايد يك برنامه طوالني مدت و يك برنامه كوتاه مدت و براي هريك راهكار متناسب با آن را مورد توجه قرار د ما :)مهندس خادمي(
دامها را بايد . ا شناسنامه داشتند همان داغ و يا عالمت روي گوش  شناسنامه دام بودقبال دام ه. سال را بايد براي مرتعدار و دام مورد توجه قرار داد

  .شناسنامه دار كرد

  .تع به عهده سازمان استمسؤليت مرفقط در قانون  :)مقيميمهندس (

  .د پايش شودباي.بايد براي مراتع برنامه بنويسيم، به نحوي كه مردم خودشان به سمت واحدهاي  اقتصادي بروند :)مهندس خادمي(
.. زودرس است زمان طوالني چرا و چراي بلكه فشار دام مازاد نيستمشكل مشكل است، كار مراتع روستايي به شورا واگذار شده  :)آقاي  سلحشوران(

رتعداري داريم طرح م 450. ماه كل مجريان طرحهاي مرتعدار را آماده كنيم در ييالق 4طي . بكار گيري مجريان طرحهاي مرتعدراي كه پاسخگو باشند
  .يك نفر كارشناس ناظر نداريم

 2د ناستان انجمن دار 30. ولي پاسخگو نيست مشخص شده يك نفر به عنوان مسؤل و پاسخگو باشد، اكنون نماينده طرح مرتعداري :)مهندس خادمي(
  . تهران و سمنان ندارد. استان ندارد

  . انجمن در استان يزد خيلي كارآيي ندارد ،)دكتر باغستاني(
سازمان شيوه هاي دولتي را به اندازه كا في تجربه كرده و بخصوص سالهاي اخير كه مشكالت اعتباري تشديد شده است، در صورت  :)فياضمهندس (

جرا اطمينان به كارآيي انجمن مسؤليتهايي كه مي تواند عهده دار شود مشخص كنيد و انتظارات را از دولت مشخص كنيد تا بتوان به شيوه قابل ا
 نظرسازمان جنگلها از . مورد توجه قرار گيردافزايش درآمد از طريق افزايش درآمد دام  اول در مورد افزايش درآمد مرتعداران بهتر است  .يدرس

ين قبل  از فكر كردن به ساير درآمدها هم. در اين مورد پيشنهاد بايد مشخص باشد. سياستگذاري مي تواند نهادهاي مسؤل دام را وارد ميدان كند
  .عملي كردمي توان درآمد دام را بايد ديد چگونه 
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تعاوني ها است در اين مورد نيز بايد بررسي صورت گيرد و اگر الزم  صنفي و يكي از مشكالت عدم ظرفيت اساسنامه هاي انجمن هاي: )رزاقيدكتر (
به حقوق فرزندان مرتعداران، مسائلي كه شرايط را براي اساسنامه تيپ تعريف شود، شرايط پذيرش اعضاء،  مسائل مربوط  .بود تغييراتي داده شود

  .واگذاري مسؤليت به انجمن فراهم مي كند ديده شود در غير ا ينصورت با مشكل مواجه مي شويم
 دخواهمي  از دفترمرتع نقشه سامانهاي عرفي را در مرتع انجمن صنفي  در صنعت و معدن همه معادن را پلي گون بندي كرده اند :)مهندس خادمي(

  . به ما نمي دهند
. سيستمي در سازمان جنگلها طراحي شده كه اطالعات را وارد كرده ولي مشكالتي براي تطابق نقشه هاي همجوار با يكديگر دارد :)مقيميمهندس (

  .اگر جايگاه شما تعريف شود اين مسائل قابل حل است اول بايد جايگاه مشخص شود
ل استانها در نشست با يكديكر بحث كنيد، چه مسؤليتهايي را مي توانيد عهده دار شويد، چه انتظاراتي داريد اگر شما با نمايندگان ك :)رزاقيدكتر (

  .حدود وظايف شما و دولت و نحوه پاسخگويي مورد بحث قرار گيرد
 راه حل ارائه دهيدن كمك كنيد و مراتع داريم كه تاكنون حل نشده و شما مي توانيد به حل آشما بايد تعريف كنيد چه مسائلي در : )مقيميمهندس (
  .الزمه آن سيستمي عمل كردن است .مورد بحث كارشناسي قرار گيرد، سرانجام بعد از نهايي شدن براي عملي شدن به سازمان  ارائه كرد تا

  : جمع بندي
  ين درآمد دامدار است طرح و پيشنهاد ارائه دادبراي افزايش درآمد مرتعدار اول بايد روشهاي افزايش درآمد از دام كه در همه جا به عنوان عمده تر

مسائل حدود دخالت دولت در مسائل مرتع با توجه به محدوديتها به ا ندازه توانش صورت گيرد، استفاده از ظرفيت انجمن صنفي مرتعداران براي حل 
  . مي تواند عهده دار شود مشخص گردد با نظر و مشاركت انجمن مسؤليتهايي كه انجمن. مراتع، يكي از پايدارترين راه حل ها است

  94ارديبهشت  9 :جلسه بعددستور 
با تاكيد بر بخشهايي كه مي تواند به افزايش درآمد آنان  و نحوه اجرايي شدن آنمي تواند عهده دار شود صنفي مرتعداران كه انجمن ؤليتهايي مس

  كمك كند
 


