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4141 ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افقها، چالشفرصتاولین همایش قطع نامه   

های گذاری و گسترش علم در کشور قدمبزرگانی که در بنیاناندیشمندان و  یاد و خاطرهگرامیداشتبا درود به روان و 

ها و ها، چالشفرصتهمایش  اولیننامه قطع هموار نمودند.تلف وم مخعل ته و راه را برای تشکیل و فعالیتشایسته برداش

 مرکز آموزش و تحقیقات تیرتاش در شهرستان گلوگاهدر  شهریور 72که در  4141 توسعه شهرستان گلوگاه در افق

 کنندگان قرار گرفت:به شرح زیر در نشست نهایی همایش قرائت و مورد تایید شرکت ،برگزار شد

با صرف زمان ، هزینه و نیروی انسانی متخصص  شهرستان گلوگاه که موضوعات مختلفدر باره وهشی یافته های پژ -4

می سازند. بر  منطقه فراهمسرزمینی  ریزیو برنامه های بالقوه ای را برای آمایشظرفیت در این همایش ارائه گردید،

به  منابعل نموده و با تلفیق آنها با یافته های سایر ی متولی امر است که از این یافته ها استفاده کامسازمانها و نهادها

سامان بخشند و محیطی به دور از مشکالت و مبتنی بر دستاوردهای علمی فراهم سازند تا  شهرستانمدیریت محیطی 

 را به ارمغان آورد.  مردمرفاه بیشتر 

های طرحمی شود حمایتهای الزم را از  درخواستمدیران و مسئوالن کشور، استان  مازندران و شهرستان گلوگاه از  -7

.توسعه شهرستان گلوگاه بعمل آورند

تواند به توسعه پایدار منجر شود، لذا از مسئوالن تقاضا توجه به توسعه بدون درنظر گرفتن مسائل محیط زیستی نمی -3

مستمر و ، نسبت به توسعه و همچنین اصل توسعه بهمراه حفاظت های محیط زیستیدارد ضمن در نظر گرفتن جنبه

 یکپارچه شهرستان گلوگاه اقدامات الزم را بعمل آورند. 

. محسوب می شودتوسعه منطقه  اساسی یک نیاز و پایه قطعاٌ های مختلف مرتبط با شهرستان گلوگاهپژوهش در حوزه -1

ها و انجمنموسسات، با ن شهرستاهای علمی ، امیدوار است همکاریهاییرزوی تداوم برگزاری چنین همایشآ ضمن

جهت توسعه  پژوهشگران، مسئوالن اجرایی و بخش خصوصیگسترش یابد تا زمینه تبادالت علمی میان  جوامع علمی

 فراهم گردد. شهرستان

، تهیه یک پالن مدیریتی و عملیاتی جامع به منظور برای توسعه با توجه به پتانسیل های فراوان شهرستان گلوگاه -5

رچه شهرستان، ضرورتی انکار ناپذیر بوده و الزم است دستگاه های اجرایی استان هر چه زودتر نسبت به تهیه توسعه یکپا

 آن اقدام الزم را بعمل آورند.

متخصص و کارآمدی که در شهرستان وجود دارد الزم است از همه پتانسیل های منابع با توجه به نیروی انسانی  -6

   .انجام پذیرد بطور جامعمدیریت منابع انسانی با شناسایی تمام ظرفیت ها، و  ته شودانسانی شهرستان بهره الزم گرف

 4141 ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افقها، چالشاولین همایش فرصت
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