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دربارة تشكيل دو كارگروه تخصصي ريزگرد كه توسط اعضاء سازمان جنگل ها و مراتع يكي در ) مهندس حقاني( •
ايران و ديگري در كشور تركيه ايجاد شده و تفاهم نامه اي كه در همين باره بين دو كشور تدوين گرديده است ، 

 .توضيحات مبسوطي را ارائه كردند 
دو نكته به نظر بنده در ارتباط با موضوع : اظهار داشتند ) دكتر قنواتي ،رئيس گروه جغرافيا ، از دانشگاه خوارزمي(  •

ريزگرد حائز اهميت است اول اينكه از آنجايي كه در كشور موازي كاري هاي بسياري در ارتباط با موضوعات 
زينه هاي بسياري در نهادها و مراكز مختلف بدون اطالع و تحقيقاتي به طور پراكنده انجام مي شود و اعتبارات و ه

ارتباط با يكديگر و به طور جداگانه معروف و حل يك معضل زيست محيطي مي شود ، بهتر است در ابتدا متولّي و 
سو  مسئول اصلي برنامة ريزگردها معين شود تا بقيه وزارتخانه ها و نهاد ها تابع مسئول اصلي باشند و همه مراكز هم

و مرتبط با يكديگر حركت كنند تا از اتالف هزينه جلوگيري شود و اثر و نتيجه هزينه ، نيرو و وقت به كار گرفته 
مطلب مهم بعدي اين است كه مخاطرات زيست محيطي نظير سيل ، خشك سالي ، . شده ، مشخص و معلوم شود 

اگر خواهان . ه اي در بين كشورهاي همسايه باشد ممكن است داراي سر منشأ و سرچشم. . .  زلزله ، و ريزگرد و  
معضل ريزگردها در ايران . حل مشكل هستيم بايد براي حل معضل در كشورهاي همسايه هم برنامه داشته باشيم 

براي حل اين معضل از طريق . هم به خشك شدن آبگيرهاي كشور عراق و ساير همسايه هاي ايران مرتبط است 
NGO رهنگ سازي بين مردم مي توان كمك گرفت هاي منطقه اي و ف.  

نهاد اجرايي در . نهاد متولي منابع طبيعي و بيابان وزارت جهاد كشاورزي است : اظهار داشتند ) دكتر خسروشاهي( •
در طول سابقه . سازمان جنگل ها و مراتع و دستگاه تحقيقاتي در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع مستقر است 

  . ركز تحقيقاتي و اجرايي كار بسيار زيادي انجام شده است ساله اين دو م 50
. به همين خاطر است كه به چنين روزي افتاده ايم . ما مي دانيم در بسياري از موارد ، موازي كاري وجود داشته است   

ندي از اين اتاق گذاريم تا نسخه مست ما تمام كارهاي مشابه انجام شده در ساير مراكز را جمع آوري كرده و به بحث مي
ها ، برنامه  NGOقبالً با استفاده از اسناد ساير مراكز و با استناد به تحقيقات خودمان و با كمك . فكر بيرون بياوريم 

 1404الزامات و اهداف برنامه راهبردي . آن برنامه در مقياس كالن تري است . بيابان را تدوين كرديم  1404راهبردي 
اما در حال حاضر ، مي خواهيم در مورد اينكه چالش هاي مهم در حول . نسخه فعلي بيفزائيم  را بعداً مي توانيم به

در جلسه با اجماع نظر پيرامون اينكه كدام بند . محور ريزگردها ، چيست ؟ نسخة پيش رويمان ، پيش نويس است 
  .الزم است حذف و يا اضافه شود و يا نياز به اصالح دارد به بحث مي نشينيم 

شد ، الزم است اصالح شود )) كار گروه ملي بيابان زدايي ((در ارتباط با اشاره اي كه به عنوان ) : مهندس جعفريان(  •
يكي از اعضاء اصلي اين كميته كه در . است )) كميته ملي بيابان زدايي (( و اذعان كنيم كه عنوان صحيح آن 

همچنين اشاره اي به سازمان هاي . زارت امور خارجه است مجموعه راهبردهاي شما ، اشاره اي به آن نشده است ، و
اگر اين مجموعه راهبر دها ، بر . مردم نهاده نشده كه در حوزه غير دولتي ، وظايف اصلي و مهمي را بر دوش دارند 

  .باشد موضوعات مرتبط مشاركتي ، تĤ كيد دارد ، بايد جايگاهي را نيز براي سازمان هاي مردم نهاد ، در نظر داشته 
مسائل و معضالتي مهم در ايران با آن مواجه هستيم   :ضمن تĤييد مطالب دكتر قنواتي اظهار داشتند ) مهندس رهبر( •

اين معضالت مديريت منطقه اي را مي طلبد همانگونه كه . صرفاً محدود به مرزهاي سياسي خودمان نمي شود 
ور خارجه را كه الزم است در اين مجموعه ديده شود مي مهندس جعفريان به آن اشاره داشتند ، همياري وزارت ام

  .ما آسيب هاي بسيار بزرگي را بواسطه كشمكش هاي سياسي چه در مناطق غربي ديده ايم. طلبد 

  

 


