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 شكل آموزش و خدمات و صنعت مبناي بر اي جامعه هر در توسعه.است ناصحيح كشور در توسعه سياست اساس و اصل :)مهندس رهبر ( •

 گيرد مي

 صورت سرزمين بيولوژيك زوال و زايي بيابان و آب رويه بي مصرف راستاي در ها، برنامه و اقدامات همهبه اينكه  :)مهندس خاكساريان  ( •

 وجود كشورمان صنعت و بخش كشاورزي در آب مصرف كنترل و مديريت براي صحيحي مصرف الگوي و راهكار برنامه، هيچ .گيرد مي

 .ندارد

 90 .است اجرايي و تحقيقاتي و آموزشي مراكز و دستگاهها بين همگرايي و هماهنگي عدم ما اصلي مشكلاظهار داشتند  )دكتر فتاحي( •

 هاي گيري تصميم و ها سياست گذاري به مربوط كشت، الگوي بحث در چه و شده اجرا هاي پروژه بحث در چه شده ايجاد مشكالت درصد

 است كشاورزي جهاد وزارت خود در عجوالنه

 آن به خود كاري وظايف و موضوعي جنبه از كدام هر درگيرند ريزگرد پديده با كشور هاي بخش از بسياري :)شاهي خسرو دكتر( •

 آشاميدني، آب هوا، آلودگي ، وزميني هوايي ترافيك و نقل و حمل اجتماعي، و اقتصادي بخشهاي درمان، و بهداشت بخش .پردازند مي

 راه و ريزگردها اين توليد منبع و منشا. گيرند قرار بررسي مورد مختلف ابعاد از بايد ريزگردها براين بنا .آن امثال و محيطي زيست مباحث

 كار سريعتر دارد وجود كوچكي خالء هم اگر دهيم ارايه تحقيقات خودمان و ها دانستني به توجه با بايد را اجرايي و مديريتي روشهاي و

 صبر شما شود مي كوير به تبديل اروميه درياچه كه اآلن يا است ريزگرد كه گفت اآلن شود نمي كنيم حركت جلوتر هميشه بايد ما .كنيم

 كنيم اعالم بشما را بعدا نتيجه و كنيم تحقيق سال چند ما تا كنيد

  است معلوم و مشخص كامال ريزگرد و آب بحران از رفت برون براي ما هاي حل راه :)فتاحي دكتر( •
  بودجه و برنامه سازمان احياء براي ريزي برنامه .١
 .شود گيري شكل آبريز اصلي حوزه شش براساس كشور داخلي سياسي تقسيمات ساختار اصالح .٢

 در كه شد ساختاري و مديريتي مسايل مورد در فراواني و كلي هاي صحبت جلسه اين در : داشتند اظهار پايان در )شاهي خسرو دكتر( •

 .بود شده بحث انها از بعضي هم آب به مربوط جلسات

 در ولي نيستند جدا يكديگر از خيلي دو اين و است وابسته آب نبود و به بود غبار و گرد يا و ريزگردها پديده كه داريم اعتقاد همه ما  •

 بايد ولي گيرد مي قرار مدت بلند حلهاي راه رديف در بيشتر شد ارايه امروز كه مطالبي به هرحال .دارند هم متفاوتي حلهاي راه موارد برخي

 مورد در خاص بطور آينده جلسه در انشاءاله كه است اين انتظارم لذا كنيم چكار مدت كوتاه در و معضل اين اكنون با كه بينديشيم اين به

 آب مقام مسئول باالترين يعني نيرو وزير زبان از را مواردي امروز كه است جالب بسيار من براي .كنيم بحث ريزگردها و راهكارهاي راهبردها

 مي اشاره سدها، آب واقعي ازظرفيت بيشتر گنجايش به است بار اولين براي است نياورده زبان به كسي تاكنون كه بينم مي و شنوم مي كشور

 مي كه است خوبي هاي نويد ها اين .برويم پاك هاي انرژي سمت به بايد دارد مي اظهار قزوين، در بادي هاي توربين افتتاح مراسم در . شود

   .آورد بوجود آينده سالهاي براي آب بحران رفع مورد در گشايشي تواند

 


