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« نگاه کردن به سبزه دیده را روشنی می بخشد»
(حضرت رسول اکرم (ص))

جلسات برگزار شده در بهار سال  99توسط اعضا هیات مدیره انجمن مرتعداری ایران


جلسات منظم هفتگی اعضاء هیات مدیره انجمن به صورت مجازی و بررسی مسائل روز مراتع و گزارش اقدامات صورت
گرفته از طرف انجمن.



جلسه اعضا هیات مدیره با رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه برای حل
مشکالت پیش رو.



جلسه اعضا هیات مدیره با دفتر ترویج و آموزش سازمان جنگلها و مراتع کشور جهت انجام همکاری های مشترک.



جلسه اعضاء هیات مدیره در خصوص آتش سوزی و راهکارهای مهار آن با سازمان حفاظت محیط زیست و سمن های محیط
زیستی.



جلسات مجازی کمیته علمی انجمن مرتعداری با حضور صاحب نظران دانشگاه ،تحقیقات و اجرا در خصوص حل چالش های
اصلی مراتع کشور.
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برگزاری جلسات مجازی کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران
با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی ،همچنین عدم برگزاری جلسات حضوری ،انجمن مرتعداری
ایران بر آن شد که با تشکیل صفحه ای در فضای مجازی متشکل از صاحب نظران ،اساتید و متخصصان منابع طبیعی کشور
از دانشگاه ها ،موسسات تحقیقاتی ،مرتعداران و بخش های اجرایی کشور به بررسی و حل مسائل و چالش های پیش روی
منابع طبیعی کشور به ویژه در اکوسیستم های مرتعی بپردازد .از مهمترین مباحث بررسی شده در این کمیته می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
 اهمیت اکولوژیک و حفاظتی گیاهان بو ته ای در ساختار رویشی مراتع.
 آفات و بیماری های مراتع.
 بایدها ،نبایدها و راهکارهای بهره برداری از گیاهان دارویی در مراتع کشور.
 آتش سوزی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن.

شایان ذکر است فایل نهایی مباحث مطرح شده در صفحه اصلی انجمن در بخش اخصاصی کمیته علمی مرتعداران ایران
قابل استفاده برای عالقه مندان می باشد.

انجمن مرتعداری ایران ،جنگل ها و مراتع را به عنوان ثروت
ملی ،میراث گذشتگان ،امانت آیندگان و در یک کالم بستر
حیات و توسعه پایدار دانسته و صیانت از این اندوخته های
طبیعی را از جمله مهم ترین دغدغه ها خود می داند.
حفاظت از این گنجینه های ارزشمند طبیعی جز با بهره
برداری خردمندانه و پایدار از طبیعت با مشارکت فعاالنه و
حداکثری صاحب نظران ،محققین ،بهره برداران و مسئوالن
امکان پذیر نخواهد بود.

