سًميه جلسٍ شًراي راَبردي تفاَم وامٍ سٍ جاوبٍ ميان پژيَشكدٌ سًاوح طبيعي ي كرسي يًوسكً در مديريت بالياي طبيعي،
كميسيًن ملي يًوسكً ي شُرداري َمدان
ػَهيي جلؼِ ؿَساي ساّثشدي دس هحل كويؼيَى هلي يًَؼكَ جوَْسي اػالهي ايشاى دس تاسيخ  79/2/23تشگضاس گشديذ .دس اتتذاي جلؼِ جٌاب آلاي
دكتش ايَتي دتيش كل هحتشم كويؼيَى هلي يًَؼكَ جوَْسي اػالهي ايشاى ضوي خَؿاهذ گَيي ٍ تـكش اص حضَس ًوايٌذگاى پظٍّـكذُ ٍ كشػي
يًَؼكَ ٍ ًيض ؿْشداسي ّوذاى ٍ ّيات ّوشاُ ،تياى فشهَدًذ كِ ؿْشداسي ّا هي تايؼت هشكض فعاليت ّاي علوي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي تَدُ ٍ تاعج تاال سفتي
ػشاًِ علوي دس كـَس ؿًَذ ٍدس اداهِ تِ تياى ًياص ّاي هثشم ؿْشداسي ّا تِ عشح ّاي گًَاگَى دس خلَف تثذيل ؿْش ّا تِ ؿْش ّايي تا فشٌّگ تاال،
اػتفادُ اص ايذُ ّاي ًَ تشاي ايجاد ؿْش ّاي خالق ٍ تاب آٍس دس تشاتش ػَاًح عثيعي ٍ ايٌكِ ايي عشح ّا هي تايؼت تَػظ هشاكض علوي پظٍّـي ّواًٌذ
پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي تِ ؿْشداسي ّا پيـٌْاد ؿًَذ ،پشداختٌذ.دس اداهِ تياى كشدًذ كِ ّشچِ ؿْشداسي ّا دس افضايؾ
ؿْش ًـيٌي عولكشد هَفك تشي داؿتِ تاؿٌذ هشدم داساي اهٌيت تاالتش ٍ ػغح هعيـت تْتشي خَاٌّذ تَد.
فشٌّگ
ايـاى تمَيت صيشػاخت ّاي حياتي ؿْشّا سا تؼياس هْن داًؼتِ ٍ اعالم داؿتٌذ كِ ػاصهاى يًَؼكَ تِ عٌَاى ػاصهاًي خَؿٌام تا عوش  90ػالِ ٍ ػاتمِ
دسخـاى دس صهيٌِ فشٌّگ ػاصي دس ساػتاي اّذاف ًظام همذع جوَْسي اػالهي گام تش هي داسد ٍ تِ لضٍم اػتفادُ اص ظشفيت ّاٍ ،فعاليت ّا ٍ داًؾ تيي
الوللي يًَؼكَ دس ؿْش ّاي هختلف كـَس اؿاسُ ًوَدًذ .ايـاى تا تاكيذ تش ايٌكِ ّوذاى يكي اص ؿْشّاي هْن تاسيخي ايشاى ٍ تِ عٌَاى پايتخت تاسيخ
توذى ايشاى دس ػال  ٍ 2012جضء  5ؿْش فشٌّگي ايشاى صهيي تا ظشفيت تؼياس تاال تَدُ هتزكش ؿذًذ كِ ّوِ ػالِ تؼياسي اص جـٌَاسُ ّا ٍ ػويٌاسّاي هْن
دس ايي ؿْش تاسيخي تشگضاس هي گشدد.
دس اداهِ جٌاب آلاي هٌْذع جضايشي سياػت پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي ضوي تـكش اص دتيش كل هحتشم كيؼيَى هلي
يًَؼكَ ،سئيغ هحتشم ؿَساي ؿْش ّوذاى ٍ ؿْشداس هحتشم ّوذاى ٍ ػايش اعضا جلؼِ تِ تياى هـكالت ٍ هعضالت ؿْش تاسيخي ّوذاى دس تشاتش ػَاًح ٍ
تالياي عثيعي ٍ لضٍم اجشاي عشح ّاي پظٍّـي ٍ علوي دس ساػت اي كاّؾ خغش پزيشي ػَاًح دس ايي ؿْش پشداختٌذ ٍ ضوي اعالم اّويت عشح ّايي
ّواًٌذ خغشپزيشي ٍ لضٍم اجشاي آى دس ؿْش ّوذاى ،ركش ًوَدًذ كِ ؿْش ّوذاى تِ دليل داسا تَدى لٌَات صياد كِ تِ علت ػاخت ٍ ػاص تي سٍيِ ٍ غيش
اكَلي دس ؿْش دچاس گشفتگي هؼيش عثيعي خَد گشديذُ ٍ تاعج آػية سػاًي تِ هٌاصل ٍ ػاصُ ّاي تاسيخي دس ػغح ؿْش ؿذُ اًذ ٍ تايؼتي دس ايي
خلَف چاسُ اًذيـي گشدد  .لزا هغالعِ ٍ اسايِ ساّكاس ّاي هٌاػة دس ايي خلَف تَػظ تين هتخلق دس پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت
تالياي عثيعي تِ ؿْشداسي ّوذاى پيـٌْاد هي گشدد.
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عالٍُ تش ايي عشح ّا ؿْش ّوذاى ًياصهٌذ اجشاي عشح ّاي آهَصؿي اص جولِ " طرح پايش شهري" بو ويژه در مدارس اين شهر بو عنىان اولين
شهر پايلىت در كشىر و طرح " تربيت مربي در سىانح و حىادث" دس ػغَح علوي هختلف هي تاؿذ ٍ پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت
تالياي عثيعي دس اجشاي ايي عشح ّا آهادگي كاهل خَد سا اعالم ًوَد.
ؿْشداس ّوذاى آلاي هٌْذع كَفي اعالم داؿتٌذ كِ ّوذاى تا ػاتمِ  500ػالِ پايتخت تاسيخ توذى ايشاى  ،تا  0000ػال ػاتمِ هذًيت يكي اص ؿْشّاي
صًذُ دًيا تَدُ ٍ تا داؿتي هـاّيشي چَى اتي ػيٌا ًٍ ٍ ...يض آحاس تاسيخي  ،جارتِ ّاي تَسيؼتي ٍ گشدؿگشي فشاٍاى ،اص ايوي تشيي ؿْش ّاي ايشاى اػت .دس
اداهِ تياى داؿتٌذ ؿْشّوذاى داساي ػاصهاى ّاي هشدم ًْاد صيادي تَدُ ٍ هـاسكت هشدم دس توام صهيٌِ ّا تاالػت.هيضاى جشم تِ دليل كن تَدى خشدُ
فشٌّگ ّا ٍ عذم حضَس هْاجشيي دس ايي ؿْش تؼياس پاييي هي تاؿذ  .ايـاى اؿاسُ داؿتٌذ كِ ّوذاى دس صاد سٍص اتي ػيٌا ٍ سٍص ّوذاى هشاػن جـٌَاسُ
ؿْشًٍذ تشتش سا تشگضاس خَاّذ كشد ٍ دس اداهِ اعالم ًوَدًذ كِ تا كويؼيَى هلي يًَؼكَ ٍ پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي دس
اجشاي عشح ّاي فشٌّگي علوي ٍ تحميماتي آهادُ ّش گًَِ ّوكاسي هي تاؿٌذ .
ّوچٌيي جٌاب آلاي دكتش هَلَي سئيغ ؿَساي ؿْش ّوذاى ضوي تـكش اص دتيش كل هحتشم كويؼيَى هلي يًَؼكَ،ػالم ٍ عشم اسادت هشدم ؿشيف
ّوذاى سا اعالم ًوَدًذ ٍ تياى داؿتٌذ كِ ّوذاى اٍليي پايتخت ايشاى دس صهاى هادّا تَدُ اػت .دس ساػتاي فعاليتْاي عوشاًي ّوذاى تضسگتشيي پيادُ ساُ
ػٌگ فشؿي ايشاى سا تا داسا تَدى هثلواى ٍ الواًْاي خَب ؿْشي اص آساهگاُ اتَ علي ػيٌا تا تپِ ّگوتاًِ ايجاد كشدُ كِ دس كٌاس ديگش جارتِ ّاي ديذًي
ّوذاى دس جزب تَسيؼت ٍ گشدؿگش تاحيش تؼضايي داسد .دس اداهِ ايـاى تِ تشگضاسي دٍ سٍيذاد هْن اص جولِ ّوايؾ ٍصساي گشدؿگشي كـَسّاي
آػيايي دس هشداد هاُ  ٍ 79گشدّوايي فعاليي حَصُ گشدؿگشي دس آتاى هاُ  79اؿاسُ ًوَدًذ.
ػشكاس خاًن هٌْذع ػلواػي سئيغ كويؼيَى اجتواعي ٍ فشٌّگي ؿَساي ؿْش ّوذاى ًيض تِ ًْاديٌِ ؿذى آهَصؽ ؿْشًٍذي دس جْت تاال تشدى آگاّي
هشدم ٍ اػتفادُ تيـتش اص هـاسكت هشدهي دس تلوين گيشيْاي هشتَط تِ هذيشيت ؿْشي تاكيذ داؿتٌذ.
دس اداهِ هذيش گشٍُ آهَصؽ كويؼيَى هلي يًَؼكَ خاًن دكتش هحة حؼيٌي دس استثاط تا اعالم ًياص اجشاي عشح پايؾ ؿْشي تَػظ ؿْشداسي ّوذاى تِ
كويؼيَى هلي ٍ تشگضاسي جلؼات هختلف پيشاهَى ايي عشح تا هذيشيت آهَصؽ ّاي كَتاُ هذت پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ ،آلاي هٌْذع تَاًا ٍ ًيض
دتيش كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي ػشكاس خاًن دكتش كذلي اؿاسُ داؿتٌذ ٍ ًيض تاكيذ ًوَدًذ هـاسكت ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس اجشاي
ّشچِ پشتاس تش ايي عشح الصم ٍ ضشٍسي اػت.
ػشكاس خاًن دكتش هٌْام هذيش گشٍُ اجتواعي كويؼيَى هلي يًَؼكَ اظْاس داؿتٌذ كِ ّوذاى اص ًظش هعواسي  ،ظشفيت تثذل ؿذى تِ ؿْش خالق سا داسا
تَدُ ٍ دس هَسد جايضُ اخالق اتي ػيٌا تَضيحاتي سا تياى كشدًذ .دس خلَف ّوكاسي دس پشٍطُ ّا ٍ عشح ّاي هَسد ًياص ؿْشداسي ّوذاى تا هحَسيت
هَضَعات اجتواعي دس كٌاس گشٍُ علَم كويؼيَى هلي تا پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي آهادگي كاهل خَد سا اعالم داؿتٌذ.
ػشكاس خاًن دكتش گضاًي هذيش گشٍُ علَم دس استثاط تا كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي ٍ فعاليتْاي هشتثظ تا آى ًكات هْوي سا اؿاسُ فشهَدًذ.
دس اداهِ آلاي دكتش هؼتكيي هذيش گشٍُ فشٌّگ كويؼيَى هلي يًَؼكَ ضوي اؿاسُ تِ آًكِ ّوذاى دياس توذى ٍ فشٌّگ اػت ٍ ؿْشداسيْايي هَفك
ّؼتٌذ كِ دس ايجاد فشٌّگ ػاصي ّش چِ تيـتش كَؿا تاؿٌذ .ايـاى تاكيذ تِ حشاػت اص هيشاث هلوَع ّگوتاًِ ،گٌجٌاهِ ّوذاى ٍ  ....داؿتٌذ.
دس پاياى آلاي هٌْذع ػشهذي هعاٍى پظٍّـي ٍ آلاي دكتش كثَسي هذيش كاسگشٍُ هخاعشات عثيعي پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي
عثيعي ،تا اؿاسُ تِ ايٌكِ اكخش ؿْشّاي ايشاى حادحِ خيض ٍ آػية پزيش هي تاؿٌذ ٍ پظٍّـكذُ ػَاًح عثيعي تجشتِ  30ػالِ دسخـاًي دس اًجام عشح ّاي
پظٍّـي ٍ تحميماتي دس ساػتاي كاّؾ خغش پزيشي ػَاًح داؿتِ ،تش لضٍم اجشاي عشح ّاي خغش پزيشي ٍ تشسػي لٌَات ؿْش ّوذاى تاكيذ ًوَدُ ٍ
آهادگي كاهل خَد سا دس اجشاي ايي عشح ّا اعالم داؿتٌذ .
در وُايت مصًب شد:
 پيگيشي ّاي الصم تعول آيذ تا ؿْش ّوذاى تِ عٌَاى يكي اص ؿْشّاي تاسيخي دس يًَؼكَ حثت گشدد.2

تشگضاسي جلؼِ اي دس خلَف جايضُ اتي ػيٌا دس ؿْش ّوذاى ٍ اتخار تلوين ًْايي دس خلَف جضئيات اّذاي جايضُ اًجام پزيشد.دس ساػتاي عولي ٍ اجشايي ؿذى تفاّن ًاهِ ،جلؼات هٌظن دس خلَف اًجام عشح ّاي هشتثظ تا ػَاًح ٍ تاليا ٍ ًيض عشح ّاي آهَصؿي هَسد ًياصؿْشداسي ّوذاى تشگضاس گشدد.
اسامي شركت كىىدگان در سًميه جلسٍ شًراي راَبردي تفاَم وامٍ سٍ جاوبٍ ميان پژيَشكدٌ سًاوح طبيعي ي كرسي يًوسكً
در مديريت بالياي طبيعي ،كميسيًن ملي يًوسكً ي شُرداري َمدان
جٌاب آلاي دكتش ايَتي ،دتيشكل هحتشم كويؼيَى هلي يًَؼكَ جوَْسي اػالهي ايشاىجٌاب آلاي هٌْذع جضايشي ،سياػت هحتشم پظٍّـكذُ ػَاًح عثيعي ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعيػشكاس خاًن دكتش گضاًي ،هذيش هحتشم علَم كوؼيَى هلي يًَؼكَػشكاس خاًن دكتش هٌْام  ،هذيش هحتشم گشٍُ اجتواعي كويؼيَى هلي يًَؼكَػشكاس خاًن دكتش هحة حؼيٌي  ،هذيش هحتشم گشٍُ آهَصؽ كويؼيَى هلي يًَؼكَجٌاب آلاي دكتش هؼتكيي  ،هذيش هحتشم گشٍُ فشٌّگ كويؼيَى هلي يًَؼكَػشكاس خاًن دكتش افاضل ،هـاٍس هحتشم اجشايي دتيشكل كويؼيَى هلي يًَؼكَجٌاب آلاي هٌْذع كَفي ،ؿْشداس هحتشم ّوذاىجٌاب آلاي دكتش هَلَي ،سئيغ هحتشم ؿَساي ؿْش ّوذاىجٌاب آلاي هٌْذع علي ضويش ،هعاٍى هحتشم خذهات ؿْشي ؿْشداسي ّوذاىجٌاب آلاي هٌْذع يَػفي ًَيذ ،هعاٍى هحتشم ؿْشػاصي ؿْشداسي ّوذاىػشكاس خاًن هٌْذع سٍحي ،هذيش هحتشم اداسُ تحشاى ؿْشداسي ّوذاىػشكاس خاًن هٌْذع ػلواػي ،سئيغ كويؼيَى اجتواعي ٍ فشٌّگي ؿَساي ؿْش ّوذاىجٌاب آلاي هٌْذع ػشهذي ،هعاٍى هحتشم پظٍّـي پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعيجٌاب آلاي دكتش كثَسي ،هذيش هحتشم كاسگشٍُ هخاعشات عثيعي پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعيػشكاس خاًن دكتش كذلي ،دتيش هحتشم كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي پظٍّـكذُ ػَاًح عثيعيجٌاب آلاي هٌْذع تَاًا ،هذيش هحتشم آهَصؿْاي كَتاُ هذت ٍ كاس گشٍُ آهَصؿْاي كَتاُ هذت پظٍّـكذُ ٍ كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تاليايعثيعي
-ػشكاس خاًن هٌْذع سضَاى خادهي،كاسؿٌاع هحتشم كشػي يًَؼكَ دس هذيشيت تالياي عثيعي پظٍّـكذُ ػَاًح عثيعي
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