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اينكه در . جلسات قبل مسئله فراهم كردن شرايط عملياتي شدن واگذاري مسؤليتها به انجمن مرتعداران مطرح گرديد: )فياضمهندس (
در شرايطي كه از نظر قانوني نمي توانيم مرتع . مسؤليتها واگذار شودچه سطحي از مراتع مي توان مردم را در چارچوب ضوابط قانوني 

براي مرتعداراني كه . ي توانند به جاي دامداري از طريق زنبورداري از مرتع استفاده و كسب درآمد كنندرا اجاره دهد ولي مرتعداران م
توجه به افزايش درآمد دامدار از دام در . دام ندارند و پروانه بهره برداري دارند بايد راه حلي با حفظ حقوق  افراد مورد توجه قرار داد

مشاركت از طريق واگذاري مسؤليت به انجمن در بستر ضوابط قانوني موجود، ساير  .عد از شيرگرفتنمثال پروار بره ب. الويت قرار گيرد
  استفاده از مرتع براي مرتعداران فاقد دام، افزايش درآمد مرتعداران از دام 

شده ايم و تغيير و يا اضافه  قانون مواجهاگر در اين بحثها با مشكل . دارد بره و پروار بنديامور دام برنامه اي براي خروج : )ارزانيدكتر (
 برنامه اي را مطرح مي كند كه قسمتي ازامور دام . پيگيري آن مورد  توجه قرار گيرد. شدن قانون مطرح باشد بايد فكري بكنيم

است مي توان اينكه چقدر عملياتي  .ديمزارهاي كم بازده را تبديل به چراه گاه كنيم و توليد علوفه كنيم و در اختيار دامدار قرار دهيم
  . در مورد آن بحث كرد

كار توليد علوفه در حوزه مسؤليتهاي امور دام نيست،  تفكيك مسؤليتهاي دستگاههاي دست اندركار در سيستم پروار: )فياضمهندس (
بهتر است در جلسه مشترك با طراح مسئله . عمل پرواربندي را امور دام انجام دهند اين كار در قالب طرح مشترك انجام گيرد

اكنون در مورد واگذاري مسؤليت به مرتعداران بايد نوع كارهايي كه مي . اربندي بره در خارج از مرتع بحث كارشناسي صورت گيردپرو
  . توان واگذار كرد فهرست شود و حدود تعهدات طرفين مورد بحث قرار گيرد و عملياتي شدن آن در قانون برنامه ديده شود

اي است، دفتر مسؤل مرتع نيز از توانمندي كافي براي مسائلي با اين ابعاد برخوردار مسائل مرتع مسائل پيچيده : )مقيميمهندس (
پيچ مسئله مردم هستند راه طي شده در مسير درستي حركت نكرده است . سياستگذار، برنامه ريز، متولي مرتع دفتر مرتع است. نيست

وقتي با مردم نزديك و رابطه برقرار مي كنيد و . مهمي نيفتادو نتيجه اي كه مي خواسته نگرفته قبال كه دفتر قوي بود ولي اتفاق 
سطوح . بايد سيستمي را طراحي كرد كه مسئله با مردم ديده شود. اطمينان و اعتماد پيدا مي كنند مسئله راه حل پيدا مي كند
اونيها با يك سيستمي مسؤل شوند  ما اگر توانستيم كه انجمن ها و تع. ميليوني را رها كرده ايم در گير صدهكتار هزار هكتار هستيم

سالهاي زيادي است كه در مورد . فشار فكري و عملي را متمركز در واگذاري و مسؤليت دادن به مردم است. كار را پيش برده ايم
  .مشاركت حرف مي زنيم، اين امر شدني است در صورتي كه عزم جدي داشته باشيم

تناقض در . مردم و تجارب ملي و ساير كشور ها را مطرح و مورد بحث قرار دهد قرار شد آقاي دكتر رزاقي مشاركت: )ارزانيدكتر (
يك دفتر براي شخم زدن مرتع پرونده تخلف تشكيل مي دهد و دفتر ديگر .برخورد در دستگاههاي دولتي نيز يكي از مشكالت است

  .مجوز كشت بادام به او براي همين زمين شخم خورده مي دهد

راهبردها وفرايندهاي مشاركت تهيه . ت چارچوب مشخصي است، اولين اقدام تحليل و تصميم گيري استبراي مشارك :)رزاقي كترد(
بايد وارد برنامه . اساس كار كه مشاركت دادن مرتعداران است، بايد جايگاه پيدا كند. شد، قرار شد بخشنامه شود ولي متاسفانه نشد

جداول طرحها و برنامه هاي تهيه شده و . هيه طرح مرتعداري ديده شده استميليون هكتار ت 10راهبرد مرتع در برنامه ششم . شود
  .اگر در موافقتنامه ديده نشود اتفاقي نمي افتد .اعتبارات آن براي برنامه ششم ديده شده است

  .دفتر فني، شورا و طرح و برنامه سازمان را دعوت كنيد :)ارزانيدكتر(
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بايد بحث كارشناسي در مورد متن قابل . براي دادن مسؤليت به مردم تهيه كنيمبايد متني قابل انشاء در قانون برنامه  :)فياضمهندس (
  .بايد به مردم به عنوان يك ظرفيت نگاه كرد. ارائه براي استفاده در قانون برنامه ششم تهيه شود

  .يك راهبرد بكارگيري مردم و دكتر رزاقي در جلسه اي ارائه و روي آن بحث شود: )ارزانيدكتر (

برنامه ششم بايد در قالب . موعه تصميم گير سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز در اين موضوع ورود پيدا كندمج :)مهندس يوسفي(
سازمان جنگلها همه تالش خود را كرده اند ولي مسائل جانبي مانع از پيشرفت قابل قبول شده . جمالت رسا و جامع ديده شود

بايد مشاركت نهادينه و . دم كنار هم قرار گيرند تا هم افزايي اتفاق مورد نظر بيفتدمشاركت بوده ولي كارآمد نبوده بايد دولت و مر.است
قبال دولت . هزار تومان شده است 16بذر يونجه . كارها بيشتر روبنايي بوده است بايد به نحوي كار شود كه ماندگار باشد. فرموله شود

عمده مشكالت ما . بايد تقسيم بندي شود. ت راهكاري صورت گيرداگر قرار اس. كمك مي كرد ولي اكنون اين كمك صورت نمي گيرد
  .مراتع روستايي است

االن در زنجان زمينهايي رها شده . يك چيزهايي را ما مي توانيم حل كنيم و يك چيزهايي را نمي توانيم حل كنيم :)مقيمي مهندس(
االن در قصابي برويد .  غ اين مشاغل نمي روندچرا جوانهاي سرا. بايد جاذبه ايجاد كرد )ارزاني دكتر (.است كه ماشين آالت نمي رود

نحوه درس گوش كردن دانشجو متفاوت شده قبال . گوشت ارگانيك مرتع معرفي نمي شود شما مي گوييد  گوشت مي خواهيد
وثر است كجا در نظام مرتعداري ما اقليم و تغييرات آن م. يادداشت مي كرد اكنون ما موبايل ضبط و يا از عكس از پاور پوينت مي گيرد

اگر مي گوييم سيستم عشايري كارآمد است، چه كرده . چكار كنيم كه مردم وارد عرصه شوند .اين كار مردم نيست. به آن پرداخته ايم
كتاب اطلس دامپروري ايران اطالعات خوبي دارد اين را . ايم كه اين سيستم پايدار بماند و در رقابت با ساير مشاغل براي ماندگار باشد

  .يريدبگ

  . مديران سازمان بايد به اين نتيجه برسد كه بايد مشاركت را عملياتي كند :)مقيمي مهندس(

تبعيض، . چطوري اين مشاركت را بدست بياوريم. دفتر مرتع فكر مي كند مرتع روستايي نمي توان كاري كرد :)سلحشورندس مه(
دهيم هرجا اشتباه كرديم قبول كنيم كه اشتباه هركاري كه قرار است انجام دهيم درست انجام . اقتدار گرايي مخرب مشاركت است

طرح  450در . مردم اهل مشاركت هستند ما راه را درست نرفته ايم.  مشاركت بايد از مرتع شروع شود دستوري از باال نيايد. كرديم
چندي قبل از تركيه  .مرتعداري همه چيز در طرح تعريف شده قرار داد امضاء شده ولي در عمل اتفاقي جدي در عرصه نيفتاده  است

  .هكتار شاهدانه را از ستاد مواد مخدر تخريب كردند20چند سال بعد . خريد تضميني مي كردند. بذر شاهدانه مي آوردند

بايد مردم . جمع بندي كلي جلسات جايگاه دولت در مديريت مراتع نشان مي دهد كه توان الزم را براي اين امر ندارد :)باغستانيدكتر(
دست اندركار مرتع سازمان . بايد اين را سازمان جنلگلها و مراتع قبول و باور كند. وارد شوند و دولت بايد نقش حاكميتي داشته باشد

  . بايستي ضمانتي براي اجراي راهبردها ايجاد شود. دبايد حضور در جلسه داشته باشن

مشخص كنيد كه انجمن چه مسؤليتهايي را توان اجراي آن را دارد، چه شيوه اي براي قانوني و اجرايي شدن آن بايد  :)فياضندس مه(
  . طي شود

ي دامدار روستايي بسياري از مراتع استپ. جايي كه ساده تر است، جاي كه دامدار متحرك است كار راحت تر است :)مقيميمهندس (
. از جايي شروع كنيم كه دامدار متحرك است. مسائل روستايي در اين مناطق نيز متفاوت با مسائل روستايي در ساير مناطق است. است
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بايد شركتهاي قوي . درصد عملياتي كنيم 20اگر بتوانيم . منتهي بستر سازي شود كه اين مسئله خراب نشود، عجوالنه تصميم نگيريم
  . وارد گودي نشويم كه شكست بخوريم. بايد نسل جديد را در ميدان عمل آموزش داد. ر كنار سازمان تقويت كنيمرا د

در تهيه، اجراء و . بعد از فهرست كردن كارهاي قابل واگذاري درصدي از پروژه ها را به مرتعداران واگذاري كنيم :)فياضمهندس (
  . سيستم جواب مي دهدتا ببينيم اين . نظارت را يكجا با هم واگذار كنيم

درصد مشخص كنيم، تهيه، اجرا و . اگر در قانون برنامه نيايد در عمل امكان اجرايي شدن آن فراهم نمي گردد : )مقيميمهندس (
  . نظارت طرحهاي مرتعداري  واگذار كنيم

حسن اجراي تهيه، اجراء مرتعدار بايد مديريت هزينه كرد را عهده دار شود و مسؤليت . مرتعدار بايد جايگزين دولت شود ):رزاقيدكتر (
اگر شركتي كاري انجام مي دهد مرتعدار بايد مرجع رد . اساس كار بايد مورد قبول واقع شدن مرتعدار باشد. و نظارت را عهده دار شود
.  نيمبايد فرايند را درست ك. شركت بايد مرتعدار را متقاعد كند كه كارش را به درستي انجام داده است. يا تاييد كار شركت باشد

  . در بيابان در اين زمينه كارهايي شده است. مشاركت تعاملي نداريم مشاركت كارگري است

  .مشاركت را بايد قانوني كرد، اگر اين كار صورت گيرد شاه بيت كار است :)مقيميمهندس (

  بايد تفكر دفترچه طرح يعني همه مسئله جايش را به اقدامات عملي  :)رسلحشومهندس (

  . راكد، را چگونه مي توان مرتفع كرد مشكل طرحهاي مرتعداري  :)فياضمهندس (

  .در مورد  اين طرحها بايد بازنگري صورت گيرد :)مقيميمهندس (

براي موفقيت طرحهاي مرتعداري بايد زير ساختها درست . طرحهاي مرتعداري آخرين نسخه مرتعداري كشور است :)يوسفيمهندس (
  . مشكالت در جاي ديگر است بايد آنها را حل كرد. شود

اسفند به اول اردبيهشت در مرتع يك روستا نخست با مقاومت مردم آغاز شد  20ر ورد دام در مرتع از تجربه تاخي: )سلحشورمهندس (
براي انجام عمليات اجرايي بنده بايد . ولي به تدريج كه مردم آثار آن را ديدند همكاري كردند و اكنون خودشان پيش قدم هستند

به مرتعدار بر مي گردد مابقي ساير منافع است،كه بايد دولت هزينه آن را  درصد آن 25درصدي بگيرم تاثير اين هزينه  17تسهيالت 
  .متقبل شود

مرتعي كه دامدار متحرك دارد و بخشي از سال دام از آن چرا مي كند، انجمن صنفي بايد مرتعي كه قبال طرح تهيه و  :)فياضمهندس (
ام برنامه ريز و تصميم گير پيشنهاداتش را مطرح تا انجمن در مق. مشخص كند چه مسؤليتي مي تواند قبول كند. واگذار شده است

  .متن پيشنهادي را مشخص كنيم. مورد بحث كارشناسي قرار گيرد

كالن مسئله را بايد ببينيم، اگر قرار است اين كار صورت گيرد، در تهيه طرح دفتر مرتع كجا است، انجمن چه كاره  :)مقيميمهندس (
در شرايطي كه دفتر مرتع تضعيف شده است و نسبت به ساير دفاتر . ها مشخص شوداست، در اجراء هم همينطور بايد حدود مسؤليت

  .شرح خدمات ساير استعدادهاي مرتع را در دستورالعمل جديد ديده ايم.  وضع خوبي ندارد

  . جامع نگري را فراموش نكنيم، ساير پتانسيلهاي مرتع را هم ببينيم :)رزاقيدكتر(
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  . كه بايد مورد بحث قرار گيرد موضوع پروار نيز از مسائلي است: )فياضمهندس (

 300روز روزي  120تا  90.  پروپوزال آن را مي توانم ارائه دهم. طرح ارتقاء گله داري و پروار طرح و مقاله را داريم :)سلحشورمهندس (
ابقي تومان م 1000تومان، يك كيلو جو يا كنسانتره  1100درصد وزن بدن ماده خشك، يك كيلو يونجه  4. گرم افزايش وزن روزانه

ذهن معيشتي بايد به . سهم مرتع ديده نمي شود. در گله داري هزينه پنهان داريم استفاده ازمرتع هزينه پنهان است. است سود است
ولي مسئله مربوط به بهره وري دام مورد توجه . همه صحبتها متمركز بر نحوه استفاده و چراي دام در مرتع است. اقتصادي برگردد

برابر مس سبوس گندم  3برابر سلنيوم و  20جو با سبوس گندم . يت نكات بهداشت و تغذيه درآمد افزايش مي يابدبا قدري رعا.  نيست
 5ولي در نظام مهندسي . توليد كنندگان نخبه چندين برابر ميانگين كشوري است. دانشگاه كشاورز پرور نبوده است. بيش از جو است

  .شده ايمما در عرصه وارد ن. هزار مهندس بيكار است

اگرخروجي بگيريم بزرگترين الشه هاي پرواري در . ماه پروار  6. بره پرواري در سيستم بسته توجيه اقتصادي ندارد :)يوسفيمهندس (
چون مسئله قيمت گوشت در اخيتار ما .بره هاي پرواري مجددا به مرتع برگشته اسن و مشكل ايحاد كرده است. بره هاي روستاها است

  غربي سلنيوم سبوس گندم، . در استان آ. ار ديده نمي شود، كتاب مك دونالدمسئله اصول پرو. نيست

عدم تناسب هزينه هاي توليد با قيمت . ما اقتصاد منابع طبيعي را بلد نيستيم. ما اقتصادي نگاه كردن را بلد نيستيم :)مقيميمهندس (
 /هزار تومان شده است 11هزار تومان  10گوشت تومان شده و  1000تومان  600جو . گوشت و تورم در نهاده ها بيشتر از گوشت است

  .بايد سقف زماني براي اينكار تعيين كنيم اگر الزم باشد هردو هفته يكبار جلسه بگذاريم تا هردو هفته يكبار جلسه بگذاريم

  . مسئله واسطه گري از مشكالت توليد است: )سلحشورمهندس (

در مورد كاركرد سازمان عشاير در . اي مورد بحث قرار گيرد بخش بازرگاني مسئله توليدات دامي نيز بايد در جلسه :)فياضمهندس (
  . موضوع مرتع و توليد نيز بهتر است در جلساتي مورد بحث قرار گيرد

در مورد درآمد دام با آقاي دكتر باغستاني در سه . آقاي دكتر رزاقي در مورد آموزش و مشاركت جمع بندي را ارائه نمايد :)ارزاني كترد(
تجميع . مسئله كمبود سلنيوم و راه حلهاي مطرح شود. بهداشت، توليد و در آمد را با جمع بندي ساير كشورها جنبه نگهداري دام،

پايش و دام و مرتع . راس دام براي اقتصادي كردن دامداري وابسته به مرتع، افزايش درآمد از زنبورداري 200كردن واحدهاي كمتر از 
  و بهره بردار در مسائل اجتماعي 

  


