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مجمع عمومی عادي نویت دوم اتحادیه انجمن هاي منابع طبیعی و 
در اتاق شوراي 23/7/93محیط زیست ایران در تاریخ چهارشنبه 

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) برگزار شد. در این 
مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه در حضور نماینده 

فاطمه پورفرد انجام شد. انجمنهاي وزارت علوم سرکار خانم دکتر
عضو هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه به ترتیب راي به قرار زیر می 

باشند: 
هیئت مدیره اصلی:

انجمن آبخیزداري ایران-1
انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران- 2
انجمن مرتعداري ایران-3
انجمن ماهیان سردابی ایران-4
ایرانانجمن ارزیابی محیط زیست -5

هیئت مدیره علی البدل:
انجمن سیستم هاي سطوح آبگیر باران ایران-١
انجمن جنگلبانی ایران-٢

انجمن جنگلبانی ایرانبازرس اصلی:

انجمن مرتعداري ایرانبازرس علی البدل:

حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان مسئول یگان ˈسیدحسین میرعماد
.دامغان از وقوع آتش سوزي در مراتع ییالقی اسپیرو در شمال این شهرستان خبر داد

هزار بوته دچار حریق و آتش سوزي شده است خاطرنشان کرد: 15با بیان اینکه وي 
ان دامغان در نیروهاي آتش نشانی شهرداري کالته رودبار از توابع بخش مرکزي شهرست

وي گفت: خسارت ناشی از آتش .مهار و اطفاء حریق همکاري قابل تقدیري داشتند
543شهرستان دامغان داراي . میلیون ریال برآورد می شود400سوزي در این مراتع 

درصد از 25/40درصد از وسعت استان سمنان و 5/14هکتار مرتع است که 343هزار و 
کیلومتري 75منطقه ییالقی اسپیرو در .شامل می شودمساحت شهرستان دامغان را

( خبرگزاري ایرنا)شمال دامغان و باال دست شهر کالته رودبار واقع است.
علی اسالمی مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل در جلسه شوراي هماهنگی مدیریت 

ظهارکرد: طی پنج هاي اخیر، ابحران استان با ابراز نگرانی از کاهش بارندگی و خشکسالی
سوزي در جنگل و مراتع استان رخ مورد آتش27ماه اول سال به دنبال کاهش بارندگی، 

اند که این حادثه بر مشکالت هکتار مرتع آسیب دیده67هکتار جنگل و 12داده و 
میلیون تومان تسهیالت 965میلیارد و 10از اختصاص وي.محیطی دامن زده استزیست

آمده، خبر داد و افزود: دو از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه براي جبران خسارات پیش
500میلیون تومان براي تامین علوفه عشایر و آبرسانی، دو میلیارد و 220میلیارد و 

رد تومان براي شهر و پنج میلیادیده مشگینمیلیون تومان براي بازسازي مناطق آسیب
میلیون تومان دیگر نیز براي تامین آب 770پیشگیري از وقوع سیل و یک میلیارد و 

).93مهر 30- (خبرگزاري ایسناشودشرب روستایی توزیع می
.آباد در آتش سوختدر شهر خرم» ریمله«هاي منطقه پنج هکتار از مراتع و جنگل

پس . آباد، این خبر را اعالم کرده استرهنگ حسین نجفی، فرمانده انتظامی شهرخرمس
هاي ریمله اعزام آباد به کوهاز اطالع از این آتش سوزي اموران و نیروهاي امدادي از خرم

هاي این منطقه کوهستانی در آتش سوزي شده بودند اما پنج هکتار از مراتع و جنگل
.)93مهر 1-(خبرگزاري ایسکانیوزاندنابود شده

و هکتار از مراتع طبیعی2ماندار شهرستان گیالن غرب گفت: در بیش از فرامرز اکبري فر
این سومین آتش .وي افزود: شهرستان گیالن غرب آتش سوزي رخ داده استمشجر

اکبري بیان داشت: در این سه آتش .سوزي در طول سال جاري در این شهرستان است
دچار آتش سوزي شده هاي طبیعی این شهرستانهکتار از عرصه20سوزي، بیش از 

مهر 2-(خبرگزاري ایلنامیلیون ریال است500است که خسارت این حوادث بیش از 
93(.
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طبیعی و علی حسین بیرانوند مسئول واحد جنگلکاري منابع
بروجرد گفت: مراتع لرستان ظرفیت دو میلیون راس دام آبخیزداري 

هزار هکتار 200افزود: استان لرستان یک میلیون و وي.را دارد
لرستان با شرایط میانبد مراتع . هزار هکتار مرتع دارد885جنگل و 

. همین امر باعث شده داردآب و هوایی معتدل بر سر راه ییالق قرار 
کرد: بیرانوند اضافه. مراتع استان خسارت ببیندکه از ییالق و قشالق 

هاي همدان، کرمانشاه، مرکزي، ایالم و ... لرستان محل گذر استان
وي با . میلیون راس دام را دارد2که استان ظرفیت است در حالی

بیان اینکه شش میلیون راس دام مازاد در استان وجود دارد، گفت: 
هاي استاندین زمان کوچ دامآن هم متاسفانه در فرورعالوه بر

ها کوچ این همجوار با توجه به مرطوب بودن خاك و رشد اولیه علف
با این امر پوشش علفی از وشودها باعث خسارت به مرتع میدام

ها سفت شده و از نفوذ آب رود و خاك بر سر راه حرکت دامبین می
ن آب و فرسایش کند و این امر باعث ایجاد روادر خاك جلوگیري می

با بیان اینکه این یک معضل اساسی است، اظهاروي. شودخاك می
شود و مسئوالن باید هاي همجوار میکرد: مراتع لرستان فداي استان
.)93مهر 30-(خبرگزار ي ایسنافکر اساسی براي لرستان کنند

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان شاهرخ فاتح
هواشناسی از خشکسالی شدید تا متوسط براي سه سال متوالی در 
.هشت استان کشور از جمله استان تهران خبر داد

منتهی به پایان 93-92افزود: در یک ماهه انتهایی سال زراعی وي
شهریور ماه یک سوم شمالی کشور شرایط خشکسالی متوسط تا 
شدید را داشتند و مناطقی از گیالن و مازندران دچار خشکسالی 

ماه گذشته یعنی دو سال زراعی پیاپی 24در و بسیار شدید بودند
نان، اردبیل، همدان، خراسان استان هاي البرز، تهران، قم، سم

رضوي، خراسان شمالی و گلستان درگیر خشکسالی متوسط تا 
هرچه مدت زمانی که استان ها با وي ادامه داد: .شدید بودند

کنند طوالنی تر باشد یعنی بحران خشکسالی دست و پنجه نرم می
تر است و مسئوالن باید در این استان ها در زمینه خشکسالی جدي

ریزي اصولی این معضل را با جدیت پیگیري مناطق با برنامهدر این
.)93مهر 29-(سالمت نیوزکنند

شش قالده گرگ با هجوم به گله گوسفندان در یکی از روستاهاي بخش سیمینه بوکان، 

محبوب ورمزیار بخشدار سیمینه بوکان روز سه . راس گوسفند را از پاي درآوردند40

گفت: این حادثه عصر روز دوشنبه در مراتع اطراف خبرنگار ایرنا،شنبه در گفت و گو با 

از توابع بخش پیرولی باغیبه وقوع پیوست و گوسفندان روستاییان شوریجهروستاي 

وي اضافه کرد: در این حادثه . سیمینه که در این مرتع در حال چرا بودند، تلف شدند

وي اظهار کرد: . روستا خسارت وارد شده استمیلیون ریال به دامداران این 200بیش از 

ها بر نیامده و تالش وي نیز براي ها از عهده گرگبنا به اظهار چوپان این گله، سگ

بوکان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده . اي نرسیدجلوگیري از این حادثه به نتیجه

.)93مهر 29-(خبرگزاري ایرنااست
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