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چه كارهايي انجام داده است   اين است كهدر حوزه ريزگرد  سازمان هواشناسي عملكردمنظور از ) مهندس فتاحي(   •

 . اردد و در آينده چه طرحها و اقداماتي در پيش رو

 فرو و متزلزل ، مشورتي گروه كار اعضاء نظر ، ريزگرد راهبردهاي مدون نسخه اول صفحه در )رهبر مهندس( •

 است اين ما اصلي تكليف . است شده مطرح ، " ريزگرد مديريت راهبردهاي تدوين " عنوان حد در و شده كاسته

 .ندارد وجود اصالً پيشگيري اما . دارد وجود كه است چيزي مديريت . كنيم درمان بعد و اول پيشگيري كه
 ورود خاصي حوزه در يك هر كه بازيگراني و نگاه كارشناسان به كه بود اين ما هاي دغدغه) مهندس سيد اخالقي( •

 ما مهندسين را اي سازه نگاه .است نوسازي رويكرد مبتني بر نگاه، يك . بدهيم كالن ديدگاه يك ، كنند مي پيدا

 يك . كنند مي فكر گرا جامع بسيار كه است رويكرد ساختارگرا بر مبتني نگاه، يك .دارند آب، بحث در بيشتر

 مبتني سيستمي، نگرش فقدان ، سوم جهان در كشورهاي ، متأسفانه . است نگري بخشي رويكرد بر مبتني ، نگاه

 متفاوت رويكردهايمان و ها نگاه بلكه . نداريم برنامه ريزي خالء كشورمان در ما .دارد وجود پايدار توسعه اصول بر

 يعني كنيم سيستمي و سو هم را ها نگاه ما بايد . است نشده سو هم كشور در ها برنامه و ها نگاه چون .است

 موضوع به كالن نگاه يك با . ساختار گراست ، ريزگرد موضوع درباره ما رويكرد . ببينيم هم با را اجزاء همه

 پاراديم يك ، هواشناسي سازمان . باشد مشترك هدف با خاص رويكرد يك بر مبتني اجزاء همه تا شود نگريسته

 در . دارند خاص رويكردي كدام هر . . . و نيرو وزارت ، مشاور مهندسين ، مراتع و ها جنگل سازمان . دارد خاص

  . برسيم مشترك فهم به مشترك ادبيات با بايد ، نويسي راهبرد زمينه
 كه هايي چالش تمام . است سرزمين تخريب حاصل كه است زايي بيابان بحث يك ، ريزگردها )دكتر روحي پور( •

تعريف  بايد را راهبردها ، ها چالش اساس بر .هست هم ريزگرد موضوع هاي چالش ، شود مي زايي بيابان به منجر
 .كنيم

 مي نشأت مملكت در آب نادرست مديريت از و است وصل آب مديريت به معضل اين سرمنشا) دكتر خسرو شاهي( •

  گيرد
 اين .است نشده مطرح بيابان بخش در مديريتي هاي بحث بهبود موضوع 8 كالن راهكار در) مهندس جعفريان ( •

 گير تا دو كنيم روشن بايد ما  .دارد وجود ما هاي بيابان در زايي بيابان فقط مشكل كه پذيرفتيم صرفاً ما اينكه يعني

 مديريت و آب مديريت كالن هاي بحث . دارد وجود ما اراضي مديريت ديگري در و آب مديريت در يكي اساسي

 ريزگردها با است قرار اگر البته .بگيرد قرار بازنگري مورد بايد خشك مناطق در ها آبه حق و اراضي كاربري كالن

 . شود مقابله

 قرار توجه مورد بايد ، معادن از ها برداري بهره و اكتشافات فرآيند در كاوي پيامدهاي معدن) مهندس جعفريان( •

 است الزم مجموعه اين راهبردي مستندهاي بندهاي از يكي در و ، محيطي هاي زيست برنامه تدوين در . بگيرد

  . شود آورده طبيعي هاي محيط بر معادن از برداري بهره و فرآيند اكتشافات خسارات و ها زيان
 برنامه ذيل ، اجرايي هاي برنامه . كند مي مشخص را كالن راهبردهاي ، راهبردي هاي سياست ) جعفريان مهندس( •

بازنگري  و اصالح بحث ، ها اين . پردازد مي ساختار به , راهبردها مجموعه يك بند . شود مي نوشته راهبردي هاي
 . شود مي قلمداد ريزگرد بحث متهمين كه است آب اراضي مديريت

 ما قصه ، نهاد اين هاي گذاري سياست بين هماهنگيعدم . نهاد بين بخشي در كشورداريم nما ) مهندس جعفريان( •

 دارد قرار گروه كار يك بحث باالترين در زيست حفاظت محيط ، بخشي بين هاي ظرفيت از استفاده در . است شده
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 تقويت . كند جمع را ما همه نظارت بتواند بايد بين بخشي نهاد . است بخشي بين هاي ظرفيت از استفاده ما هدف .

 . ميشود معرفي راهبرد عنوان به تواند مي بخشي بين هاي نظام

 چه . . . و فرهنگي نظام ، اقتصادي نظام ، بهداشتي اينكه نظام مورد در . شود استفاده راهبردها در سازگاري واژه از •

 ظرفيت . است سازگاري ظرفيت ، ها شاخص از يكي .كنيم فكر دهد انجام سازگاري جهت در تواند مي كاري

 ، سازگاري ظرفيت افزايش با چگونه .رود مي باال غبار گردو از ناشي شوك و استرس از پذيري آسيب سطح سازگاري
 بحث ، مهم بحث يك ، سازگاري هاي سياست درتعريف ؟ كرد كنترل و متعادل را پذيري آسيب سطح ميتوان

 داشته سازگاري سياست بايد طرحي هر ، كنيم ذكر سازگاري ، هاي سياست اتخاذ ذيل در . است درمان و بهداشت

 بحث در . باشد مي حمايت و آموزش ، ارتقاء آگاهي ، 10 و 9 بند . كنيم مي يكي هم با را 10 و 9 بند . باشد

 آن پيامد كه افتد مي اتفاق سيستم اكو در يك تخريب . است مطرح مالياتي هاي نظام از استفاده ، مالي منابع بسيج

 را ريزگرد هزينه بايد خدمات سيستم كه است مالي اين هاي تجهيزنظام در بخش يك . است ريزگرد وقوع و توليد

 .نشود توليد ريزگرد ديگر كه كند رفتار اي گونه به و بپردازد

پاور پوينت تهيه  اساس بر و شويم جمع سالن در همكاران همه ، بعد هفته كنم مي پيشنهاد )مهندس سيد اخالقي( •
  دهيم انجام را ريزگرد چالش راهبردهاي مستند مجموعه اصالحاتشده 

  


