به نام خدا

جناب آقای دکتر پرویز گرشاسبی
معاون محترم آبخیزداری ،امور مراتع و بیابان
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

با سلام و تقدیم ادب؛
احتراماً؛ بدینوسیله مراتب تبریک اعضا و هیات مدیره انجمن آبخیزداری به سبب انتصاب جنابعالی به عنوان
متخصص آبخیزداری در بالاترین رده مدیریتی -اجرایی حوزههای آبخیز کشور را پذیرا باشید .ضمن آرزوی توفیق
مستدام برای حضرتعالی ،بدینوسیله با توجه به وضعیت کلی نامطلوب آبخیزداری و حفاظت از منابع پایه ( خاک،
آب و پوشش گیاهی) ،محورهای قابل بررسی و حیاتی که به معاون پیشین جناب آقای دکتر شهبازی ارسال
گردیده ،تقدیم حضور میشود .امید است موارد برشمرده جلب عنایت و توجه جنابعالی در راستای اعتلای
آبخیزداری کشور را به همراه داشته باشد .بدیهی است این انجمن همچون گذشته آمادگی همه جانبه خود برای
همراهی و همکاری با آن مقام محترم را تقدیم میدارد.
 -1عملیاتی سازی جدی و اجرای طرح اشتغال دانش آموختگان آبخیزداری و علوم وابسته ذیل برنامه "نهضت اجرایی آبخیزداری
کشور"
 -2تداوم و ارتقای تعاملات سازمانی با ردههای عالی قانونگذاری ،تصمیمسازی و سیاستگذاری کشور و بهره جویی از اسناد بالا
دستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری
 -3بازاریابی آبخیزداری ( )Watershed Management Marketingو طبعا تهییج و ایجاد نیاز در سطوح مختلف
مدیریتی و سیاست گذاری کشور از طریق ارزیابی محسوس خدمات مختلف زیست بوم آبخیز
 -4طرح و تاکید بر مدیریت مشارکتی ( )coManagmentاز طریق اجماع نظر کلیه ذینفعان و ذیمدخلان و به ویژه در
ارتباط با وزارت خانهها و سازمانهای متولی پروژههای عمرانی کشور
 -5تهیه اطلس سلامت و پایداری حوزههای آبخیز کشور و ایجاد هم سویی با برنامههای توسعهای کم پیامد در کشور
 -6کاربست اصول و روشهای کاربردی علمی و فنی موفق و مستند به نتایج پژوهشی در امور اجرایی
 -7پایش رفتار هیدرولوژیک (رواناب ،فرسایش ،تولید رسوب ،چرخه های غذایی) و نیز روند تغییرات اکولوژیک و اقتصادی و
اجتماعی حوزههای آبخیز و طبعا تداوم و توسعه فعالیتهای پایشی و ارزیابی در حوزههای آبخیز معرف و زوجی کشور
 -8طرح و تاکید بر آبخیزداری سازگار ( )Watershed Adaptive Managmentبه منظور بهینه سازی بهره برداری از
منابع ،کمینه سازی اختلال در تعادل اکولوژیک و نهایتا زمینه سازی توسعه پایدار در کشور
 -9تداوم و توسعه ارتباط با مراکز آموزشی ،پژوهشی و حمایتی بین الملل و همچنین حمایت عملی و مالی طرح کلان ملی
مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور و نظارت بر طرح های جاری و ارائه مستدام نظرات و نیازهای تخصصی
 -11مستندسازی و گزارش دست یافتههای قابل فهم و تخصصی و بهنگام سازی مستمر نتایج اقدامات اجرایی در راستای تحلیل
روند دست یابی به توفیقات مربوط به مدیریت جامع حوزههای آبخیز کشور

با تجدید احترام
دکتر علی طالبی
استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران

رونوشت :جناب آقای دکتر منصور ،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به منظور استحضار

