بیانیه انجمن علمی مرتعداری ایران بمناسبت هفته منابع طبیعی

مراتع در حفظ آب و خاک و جلوگیری ازفرسایش آبی و بادی و بروز ریزگردها ،تنظیم گردش آب در طبیعت ،حفظ
ذخایرژنتیکی گیاهی و جانوری ،ایجاد فضای سبز و تلطیف هوا ،تامین علوفه و تولید گوشت ارگانیک ،تولید محصوالتی نظیر
گیاهان دارویی صمغها و رزینها ،ایجاد بستر مناسب اکوتوریسم ،تامین غذا و مامن وحوش و پرندگان ،ترسیب کربن و غیره
خدمات زیست محیطی بسیاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای کشور دارای اهمیت هستند .از این رو مراتع را میتوان
بستر مهمی برای حیات و توسعه پایدار محسوب نمود و زندگی همه بیتردید بسالمت آنها وابسته است .نیاز به امنیت
غذایی همراه با چالشهای پیش رو نظیر کاهش تنوع زیستی ،تغییرات اقلیمی ،بیابان زدایی و وقوع خشکسالی شدید شرایط
دشواری را برای مدیریت پایدار مراتع فراهم آورده است .عبور از این شرایط حساس تنها با توجه الزم به بقا و پایداری منابع
طبیعی قابل تصور است .اهتمام سیاست گذران و دست اندکاران در رعایت ضوابط و مقتضیات حاکم و همگرایی بخشهای
دولتی و غیردولتی و ایفای نقش فعال و مسئوالنه توسط مردم و بهره برداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حفظ این سرمایه ملی بدون مشارکت همگان ازجمله مرتعداران امکان پذیر نیست لذا ضروری است کلیه طرحها و برنامهها
و سیاست گذاریها با توجه به این نکته صورت گیرد و در این راستا توجه به نکات زیر ضروری به نظر میرسد.
 -1ارتقاء نظام آموزشی مرتعداری و توانمند نمودن علمی و کارآفرینی فارغ التحصیالن
 -2غیر مجازی نمودن آموزش مرتعداری و تعادل بخشی بین جذب جنسیتها و حذف نمودن سیاست بومی گزینی
 -3اقتصادی نمودن مرتعداری در کشور با افزایش درآمد و کاهش هزینه مرتعداری با بهرهبرداری از دانش بومی،
تکنولوژی و یافته های پژوهشی
 -4مشارکت مرتعداران ،کارشناسان اجرایی ،محققین و دانشگاهیان در پیاده نمودن مرتعداری اصولی در طرحهای
نمونه مرتعداری
 -5ایجاد یک سیستم ملی نظارت و پایش طرحهای مرتعداری در کشور

 -6توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء رفاه مرتعداران روستایی و عشایری
 -7تقویت بخش خصوصی در مرتعداری و تقویت تشکل مرتعداری
 -8بهرهبرداری بهینه و بیشتر از یافتههای پژوهشی و تکنولوژی در اعمال صحیح اصول مرتعداری
 -9با توجه به استخدام محدود دولتی الزم است فقط فارغ التحصیالن رشته مرتعداری در امور مرتع به کار گرفته
شوند
-11عرصه های مراتع ظرفیت اشتغال فارغ التحصیالن این رشته ها را داشته و در این زمینه الزم است تشکیل شرکت
های ناظر و همکار فنی و نظایر آن جهت نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و سایر وظایف مربوط به حفاظت،
احیاء توسعه و بهره برداری پایدار مراتع و فعالیتهایی که فعال در کشور مرسوم نیست ولی برای مرتعداری اصولی الزم
است در ستور کار مراجع تصمیم گیر قرار گیرد.
 -11انجمن علمی مرتعداری متعلق به همه اقشار دانشگاهی ،تحقیقاتی ،اجرایی ،خصوصی ،بازنشستگان ،دانشجویان و
مرتعداران بوده و شایسته است همگان در افزایش نقش آن در مرتعداری ایران کوشا باشند.
درپایان ضمن تبریک هفته منابع طبیعی امید است همه همکاران با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در
حفظ منابع طبیعی کشور بویژه مراتع موفق باشند.
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