
 

 
 

 هیات مدیره انجمن مرتعداری ایران  توسط اعضا 98در زمستان سال جلسات برگزار شده 

 

  انجمناعضاء هیات مدیره جلسات ماهانه 

 جلسه اعضا هیات مدیره با دفتر فنی مرتع جهت بررسی نظام نامه 

 جهت انجام همکاری های مشترکها و مراتع کشور جنگلبا دفتر ترویج و آموزش سازمان  اعضا هیات مدیره جلسه 

 

 

 هب انم خدا  خبرانمه
 ۱۳۹8 زمستانخبرنامه داخلی انجمن مرتعداری ایران / 

  

نشانی دبیرخانه: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه /  نادیا کمالی/ مدیر داخلی:  آذرنیوندمدیر مسؤول: دکتر حسین 

  ۳۱585-4۳۱4/ صندوق پستی:  www.iransrm.irطبقه سوم / پست الکترونیک انجمن:  -تهران، دانشکده منابع طبیعی، ساختمان مدیریت

 026۳22۳6۳۳5نمابر:  و تلفن

 

 

  

 «بخشدمی  یرا روشن دهینگاه کردن به سبزه د »
 (حضرت رسول اکرم )ص()

http://www.iransrm.ir/


 

 خدا  هب انم خبرانمه
 ۱۳۹8 زمستانخبرنامه داخلی انجمن مرتعداری ایران / 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 و محیط زیستکرونا 
 بسیار تغییراتاکسید کربن موجود در هوا و کاهش دیهای فسیلی، استفاده از سوخت کاهش وحش، حیات دوباره پیدایش هوا، آلودگی کاهش اب کرونا ویروسظهور  

   بوده است.محیط زیستی همراه 

 است، بازگشته اند، شده پاکیزه تازگی به که هایی آب به وحش حیات اند، شده پاک هوا آلودگی از ها آسمان: نوشت زمینه همین در گزارشی در گاردین انگلیسی روزنامه

 ماه چند همین تا بدهد؛ پول خود مشتریان به آن از خالصی برای باید صنعت این که است داده دست از را خود ارزش بقدری خام نفت و اند شده لغو پروازها از بسیاری

 .داشتند سر در زمین روز سالگرد پنجاهمین با همزمان را سناریویی چنین رویای تنها زیست محیط حامیان چیز

 زندگی انسان به عنوان بخش جدایی ناپذیر اکوسیستم با مخاطره رو به رو شده است. زیرا است کننده خوشحال کمتر کننده مبهوت جدید واقعیت این اما

 مسئولیت اندازه و است زیست محیط وضعیت بهبود تجربه برای ممکن شیوه بدترین این» است معتقد کلمبیا دانشگاه در زیست محیط حقوقی کارشناس جرارد مایکل

 بر تاثیری چه ها بحران که کنیم مشخص تا کند می کمک عادی زندگی به بازگشت برای مردم واکنش چگونگی گیری، همه این پایان از بعد. دهد می نشان را ما

 تجدیدشدنی انرژی زمینه در را مشاغلی تا کنم می استفاده فرصت این از آیا داشت، خواهیم سبز احیای یک ما آیا که بود خواهد این کلیدی سوال. دارند زیست محیط

 کنیم؟ تر مقاوم هوایی و آب تغییرات مقابل در را دریاها سواحل یا کنیم ایجاد

هایی که آتش سوزیهای استرالیا پشت سر گذاشته بود، های جنگلپیدایش ویروس کرونا در حالی انتشار و توسعه یافت که کره زمین روزهای سختی در آتش سوزی

 های گیاهی و جانوری را به ورطه نابودی کشاند.جنگلی را نابود کرده و تعداد بسیاری از گونه اراضی از هکتار میلیون ۱۰.۳ از بیش

ای برای جبران ضررهای در حال حاضر سوال پیش روی دانشمندان این است که نسل بشر بعد از پشت سر گذاشتن این بحران شروع به تولید بیشتر گازهای گلخانه

 کمتر خواهد شد؟؟؟جهان اقتصادی خواهد کرد و آیا توجه به مسائل زیست محیطی در سایه رکود اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

های متعدد و متنوعی را جهت انجمن مرتعداری ایران، برنامه

اداره کل منابع طبیعی  یهمراه با بزرگداشت هفته منابع طبیعی

، ها و مراتع کشور تدارک دیده بوداستان البرز و سازمان جنگل

که به علت شیوع ویروس کرونا به دلیل رعایت مسائل 

ها صرفه نظر برگزاری آنبهداشتی و حفظ فواصل اجتماعی از 

عمده های اجتماعی به تبیین مسائل در شبکه، با این وجود نمود

های مرتعی های طبیعی به ویژه اکوسیستمعرصهپیش روی 

با برگزاری جلسات بحث و گفتگو در فضای مجازی، پرداخته و 

 ن شرایط نمود.سعی در انجام رسالت خویش در ای

 


