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 آوري تاب و اثرات كاهش نگري، پيش مقوله سه ريزگرد، راهبردهاي بحث در كنم مي شنهاديپ) دكتر فتاحي( •

 بگنجانيم را سيستم

 10-9-6، بندهاي گنجد نمي ها سياست در و است ابزار يك سامانه ايجاد كه باشيم داشته توجه )مهندس عباسي( •
هاي اقتصادي،  زيان. بندهاي باال گنجانده شده استشوند چالش هاي اصلي در  جزء چالش محسوب نمي 11و

. اجتماعي و محيطزيستي چالش است كه براي رفع آنها الزم است راهكارها و تمهيداتي انديشيده شود
  .شود هاي مالي چالش انديشيده نمي محدوديت

 از حفاظت و تحقيقات براي توانيم نمي كشورمان، در المللي بين منابع هزارم يك ازوقتي  )مهندس جعفريان( •

 عرضه تحقيقات سيستم به را مناسبي مالي منابع تواند نمي ما مالياتي نظام وقتي كنيم، استفاده هاي طبيعي محيط

 ؟ شود نمي محسوب چالش مالي هاي چرامحدوديت كند،
 ممكن .رسانند مي داريم نظر در كه اهدافي به را ما كه هستند كلي هاي سياست همان راهبردها)پور دكتر روحي( •

 به چالش اصالً جهاني، مقياس در يا و نشود، محسوب چالش مالي محدوديت عربستان، مانند كشوري براي است

 تحقيقاتي اعتبارات نظر از كه ما كشور در مستقل طور به است ممكن مالي، محدوديت همين ولي .نيايد حساب

 يك بعنوان فني نظر از .شود مي گرفته نظر در ناچيز بسيار تحقيقات در ما اعتبارات وسهم هستيم ضعيف بسيار

  .شود مطرح تحقيقاتي مهم چالش
 سيستم، هر در اما گيرند مي نظر در را الگوهايي استراتژيك، برداري بهره نظام سطوح در)مهندس سيد اخالقي ( •

 تبليغاتي سطوح يا دهند مي افزايش را خدمات مثال عنوان به .گيرند مي نظر در را راهبردهايي درآمد، افزايش براي

 يا كاهش نيرو، تعديل مانند هايي سياست از دهند كاهش را ها هزينه خواهند مي كه زماني يا كنند تر مي گسترده را

 موجود نقطه از .است راهبرد رفتن، چگونه سياست مسيري، هر در .كنند مي استفاده ... كاري و اضافه حذف

 و پيشگيري چيست؟ ما اهداف كه است اين كلي رويكرد اينها همه از قبل اما رسيد؟بايد  نظر مورد نقطه به چگونه
 از شود مي مرتبط پذيري آسيب و سازگاري بحث با كه ريزگردها اثرات و كاهش اصلي اهداف از ريزگردها، كنترل

  .گردد مي محسوب جزئي اهداف
 آوري جمع از بعد .شود محسوب راهبرد يك بعنوان تواند مي سرزمين جامع پايش و ارزيابي)مهندس جعفريان ( •

 بيابان سرعت .گيرد مي نظر در داده پايش براي شاخصي , خود اي پايه دانش مبناي بر محقق، هر توسط داده

 است؟ مربوط عواملي چه به اقليمي عناصر يا خاك، بافت و جنس يا آب سرعت دارد؟ بستگي چه عواملي به زدايي

  .كنند مي استفاده جهاني هاي شاخص از نشده، تعيين ها شاخص اين ما كشور مثل برخي كشورها در چون
 سازمان شهرداري، زيست، محيط حفاظت سازمان .دارد وجود ما كشور در پايش سامانه)زاده  مهندس مومن( •

 ها داده پايش براي تحقيقاتشان در شاخص چند از يك هر كشاورزي، جهاد به وابسته تحقيقاتي مراكز هواشناسي،

 .است شده اشاره آن به 9 راهبرد در كه است هماهنگي عدم و جامع نظام فقدان اصلي معضل. كنند مي استفاده

 .كنيم مي راهكارها و راهبردها وارد را آوري تاب و اثرات كاهش و سازگاري ظرفيت ارتقاء) دكتر خسرو شاهي( •
 لحاظ راهبرد يك فقط چالش چند براي است ممكن شود، آورده راهبرد يك چالش هر ذيل در آنكه جاي به گاهي

 .شود

 موارد اين است ارائه قابل بخشي بين مطالعات عنوان به كه آنچه سند، اين هاي خروجي از) مهندس جعفريان(  •

 :باشد مي
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 سرزمين واگذاري يا تصاحب هاي هجمه از كه اي گونه به سرزمين تخريب ارزيابي الگوهاي كردن برجسته -  

  .شود خودداري
 و بينجامد ناكارآمد هاي سياست از آموزي درس به كه نحوي به طبيعي منابع بخش در اقتصادي كالن مديريت - 

    .كند اصالح را بازار هاي گذاري سياست
  خصوصي بخش هاي سياست بر مداخله تشديد - 
 )مالي نظام و اعتبارات كردن هدفمند( ريزگردها مديريت در مالي منابع بسيج - 
  

 از ريزگردها، مخاطرات با مواجهه در روستايي يا دامدار يا كشاورز اينكه يعني سازگاري) مهندس سيد اخالقي( •

 سخنراني در جمهور رئيس .كند مقابله خود پايدار معيشت بقاء براي معيشتي، بخشي تنوع و طريق سازگاري

 در مشاركت ارتقاء و عمومي آگاهي ارتقاء ، ريزگردها با مقابله در حل راه اولين و موضع عنوان اولين به اخيرشان،

 با مقابله اوليه راهبردهاي از عمومي افكار آگاهي و مشاركت آموزش، رو، اين از .پيشنهاد كردند را عمومي افكار

  .است شده مطرح ريزگردها
 و مستقيم تأثيرات و اقليم تغيير بحث .ايم نياورده را اقليم تغيير بحث ها، چالش در) مهندس جعفريان( •

              .است مهم هاي چالش از ريزگردها، بر ايجاد آن غيرمستقيم

                                                                                    .شود افزوده سرزمين آمايش بحث ها، چالش در) مهندس عباسي(  •

 


