بسمهتعالی

گزارش مختصر مصور از سخنرانی جناب آقای دکتر سعادت
در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
سخنرانی دکتر حسین سعادت به نمایندگی از پرسنل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین به
نمایندگی انجمن آبخیزداری ایران در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی سازمان ،بعد از ظهر
سیزدهم آذر  1396با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی ،مدیران ستادی و استانی و کارکنان سازمان جنگلها
در تاالر غدیر سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

بهعنوان نماینده کارکنان و انجمنهای علمی ،مواردی را در دو بخش خدمت عزیزان عرض میکنم:
بخش اول در ارتباط با تودیع آقای مهندس خداکرم جاللی:
 اکثریت قریب به اتفاق پرسنل اعتقاد دارند که حضور مهندس جاللی برای منابع طبیعی کشور و پرسنل آنمنشا خیر و برکت بوده و هست و خواهد بود .عملکرد ایشان چه در دوره قبل و چه در این دوره درخشان است.
 پرسنل سازمان از لحاظ معیشتی و حقوق به نسبت کارکنان سایر دستگاهها و حتی وزارت جهاد کشاورزی درپائینترین سطح قرار داشته که مهندس جاللی اقداماتی را انجام داده که نیاز هست مهندس آقائی الباقی این
اقدامات را دنبال بفرمایند و کار مهندس آقائی تا حصول به نتیجه کامل رساندن اقدامات مهندس جاللی سخت
است.

 آنهایی که با کار منابع طبیعی آشنایی دارند میدانند کار در مناطق پر خطر و صعبالعبور و دور افتاده دشواراست و برای حفاظت از انفال باید از جان مایه گذاشت.
 با وجود تبعیضهای فراوان در حقوق پرسنل سازمان نیروهای منابع طبیعی در همه سطوح با تمام وجود کار وتالش نموده و پیگیر استیفای حقوق خود و منابع طبیعی بوده است.
 در سال  1391شورای صنفی تشکیل شد که در سال  139۲با حضور مهندس جاللی بهترین تعامل و ارتباط باهدف توسعه انسانی صورت پذیرفت .ایشان بدون محدودیت بهترین وفت خود را به شورای صنفی و نمایندگان
کارکنان اختصاص دادند .سعه صدر ایشان در برخورد با مسایل و از خودگذشتگی ایشان ما را شرمنده کرد .ولی
همیشه ایشان ما را تشویق به پیگیری امور میکردند .ایشان اعتقاد داشتند که با داشتن آرامش خیال پرسنل،
منابع طبیعی هم حفظ میشود .جناب مهندس جاللی ،هر جا باشید نام شما فراموشناشدنی است.

بخش دوم خطاب به رئیس جدید سازمان در ارتباط با جایگاه منابع طبیعی و آبخیزداری:
از مهندس آقایی تقاضامند است در این جلسه بهطور خالصه به موارد زیر پاسخ دهند:
 نظرات خود را در خصوص شورای صنفی و توسعه نیروی انسانی اعالم فرمایند. نظر و دیدگاه خود را در ارتباط با منابع طبیعی و ماموریتهایی را که برای سازمان قایل هستید،دیدگاه خود را در ارتباط با مدیریت جامع و تشکیالت سازمان بهطور خالصه بیان فرمایید.
 ما متخصصین منابع طبیعی اعتقاد داریم که منابع طبیعی بستر حیات است نه بستر کشاورزی.اعتقاد داریم که سازمان باید پاسخگوی بحران آب باشد ،باید پاسخگوی بحران بیابانزایی باشد .باید پاسخگوی
بحران فرسایش خاک باشد .ماموریت دارد که در جهت حفظ ،احیا و توسعه جنگل ها و مراتع و مباحث زیست
محیطی بپردازیم .اینها بحرانهایی است که حیات جامعه را تهدید میکند و سازمان ما ماموریت دارد که به آنها
بپردازد.
 آیا در برخورد با سازمان نیت نزول شان سازمان در جهت واگذاری زمین میباشد؟ هرگز .هرگز. برای برخورد با این بحرانها که نام برده شد ،باید به مدیریت جامع و هماهنگ اعتقاد داشته باشیم که انجام آنساز وکار خود را دارد که در آن دو گانگی در تشکیالت قابل قبول نیست.
 انتخاب مجریان طرح ملی که در چند هفته قبل انحام شد با مدیریت جامع در تضاد است و ما انتظارداریم که شما امروز در این جلسه خبری خوش به ما بدهید و اعالم فرمایید که قول لغو حکم مجریان را از
مقام محترم عالی وزارت گرفتهاید.
 امروز قاطعانه و رسماً باید اعالم نمایم که منابع طبیعی محاط در کشاورزی نیست.تشکیالت سازمان باید متناسب با ارزش منابع طبیعی باشد.
 از حنابعالی انتظار داریم که از پرسنل کارکشته و متخصص زیادی که در سازمان و در سطح کشور داریم استفادهشود.
 انجمن آبخیزداری ایران همراستا و همسو با سایر مجموعههای ذیربط ،تمام توان تخصصی خود را درطبق اخالص قرار داده و آمادگی کامل خود برای همکاری در هر مقطع زمانی را اعالم میدارد.
 همچنین از انجمنهای علمی مرتبط که تحت عنوان اتحادیه انجمنهای علمی منابع طبیعی و محیط زیستفعالیت دارند و مجموعه این انجمنها حدود ده هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و

بخش اجرا و دانشجویان ارشد و دکتری در مجموعه این انجمنها عضویت دارند ،با اعضای هیات مدیره این
انجمنها در اسرع وقت جلسهای تشکیل و برنامهها و دیدگاههای خود را ارایه و بحث فرمایید.

