
 

  خالصه مذاكرات جلسات مجازی

 

 6  از  1 صفحه: 
 كميته تخصصي ارزیابي سيالب

 

  1399اسفند و  بهمن :زمان                                                    05-1399شماره جلسه:  

 دستور جلسه:

 

 و توسعه سد، سیالبآب،   پیرامون وقایعبحث و تبادل نظر در فضای مجازی تداوم 
 

 :اعضای فعال

 

 استادي، صدري، يزدانی و ... ،زينب اميريخانم ها: 

، دکتر چهرزادالري، دکتر نصراهلل جواهري،  یمهندس بنی زماندکتر نيما حامد انسانيت، آقايان: مهدي آل يعقوب، 

، محمود طالب دکتر عبديمهندس روزبهانی، دروديان، مجيد سياري، فردوسی، هاشم عبايی،  ،مهندس دانشور

هري، دکتر معتق، سيدعليرضا مط ،دکتر مشيرپناهی ،دکتر مدرسی، کوثر، مصطفی فدائی فرد، دکتر طاهريبيدختی، 

 اميد همتی و ... ،دکتر مختار هاشمی، دکتر نوري، دکتر مير عباسیدکترموسوي، 
 

 و تصميمات:  الصه مذاكراتخ

 امكان انعقاد قرارداد براي ترجمه و تاليف كتاب   

ب مقاوم سازی اقلیمی در . در این کتامورد موافقت قرار گرفت از سوی دکتر طاهری Design for Flooding پیشنهاد ترجمه کتاب 
 مورد بحث قرار گرفته است.  معماری و شهرسازی، طراحی شهری و منظر

https://bookshop.iium.edu.my/engineering/physical-modeling-of-scouring-at-abutment-bridge 
 

 و نشست وبينار ،اطالع رسانی   

  ،بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات و برنامه های 1399اسفند  17نشست با دبیران و روسای کمیته ملی سدهای بزرگ ایران ،
 کمیته و دریافت پیشنهادات

 

 حوزه ابریز دریاچه ارومیه و ارائه تجارب مشابه کشور آمریکا.  به میزبانی  مجموعه وبینارهای با موضوع مدیریت یکپارچه منابع اب در
کرسی یونسکو در زمینه مدیریت اب و محیط زیست برای شهرهای پایدار در دانشگاه صنعتی شریف به ادرس 

https://vc.sharif.edu/ch/unesco-chair 
 برگزار می شود.اسفند  24بهمن الی  12ا از تاریخ یکشنبه ه 21:30الی  19:30لیه این جلسات از ساعت ک
 

  ب زیرزمینی توسط دکتر مجید اباف خانیکی، آوبینار درس هایی از نظام های بومی مدیریت مشارکتی منابع ، 1399هشتم بهمن
 یت تحقیقات شرکت آب منطقه ای یزددیرپژوهشگر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی، م

 

 مدیریت از پیش کردستان در ژاوه سد آبگیری پیامدهای، کردستان کمیته آب شبکه ملی جامعه و دانشگاه، وبینار تخصصی علمی 
  1399دوازدهم بهمن ، آب منابع استانداردسازی و باالدست حوضه

http://meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1             https://www.instagram.com/kajpress00 
 

 1۵الی  13بهمن ساعت  20 ،وع نوسانات دریای کاسپینکارگاه وبینار با حضور یکی از اساتید برجسته فدراسیون روسیه با موض 

 

https://bookshop.iium.edu.my/engineering/physical-modeling-of-scouring-at-abutment-bridge
https://vc.sharif.edu/ch/unesco-chair
http://meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1
https://www.instagram.com/kajpress00
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 13 ،"الزامات و کلیات تعیین جریان زیست محیطی با روشهای مبتنی بر اکوهیدرولیک در رودخانه های ایران" ،سخنرانی علمی 
 1399 اسفندماه

 

 ،آب مصارف پایش در هافرصت و هاچالش عنوان با مجازی نشست دومین ،1399 اسفند 13 مورخ چهارشنبه  نشست مجازی 
  «(دوم بخش) شهری

 /https://weberno.com/account/join_room/vip/upwb آدرس ورود به دومین نشست مجازی:

 

 جمهور و رییس سازمان جاری به ریاست معاون رییسای عالی آمایش سرزمین و دومین جلسه این شورا در سالپنجمین جلسه شور
برنامه و بودجه کشور و رییس شورای مذکور به منظور بررسی متن پیشنهادی سند ملی آمایش سرزمین در محل این سازمان برگزار 

زیر صمت و نمایندگان سایر اعضای ، وزیستو رییس سازمان حفاظت محیط جمهورعاون رییسموزیر نیرو، این جلسه با حضور  شد.
و توضیحاتی در خصوص فرآیند تهیه و بررسی سند  سند این ایه دکتر محمدباقر نوبخت ضمن تبیین ویژگیتشکیل گردید.  شورا

 سازمانهای نیز و تخصصی نکمیسیو عضو اجرایی هایدستگاه جِدی مشارکت از ها،ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان
ی نموده و تدوین و قدردان و تشکر اند، داشته امور این پیشبرد در موثری تعامل و مجدانه همکاری که استانها ریزی برنامه و مدیریت

دکتر عیسی  .کردند توصیف بعدی هایتصویب این اسناد را میراثی از سوی دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده و نسل
زیست نیز بر اهمیت نگاه توسعه پایدار در بند بند اسناد مذکور بویژه جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطنتری معاون رییسکال

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه پس از تصویب اسناد ملی و استانی و  درحوزه حفاظت ازمحیط زیست بعنوان میراث آیندگان تاکید کرد.
 نگاه با و گرفته قرار بازپیرایی و اصالح مورد کشوری تقسیمات جبر از شده منشعب غالب تفکرات ستبایرونمایی شدن از آنها، می

اجرای این  نتیجه در کشور جانبه همه وتوسعه وپویایی رشد تحقق بر نگریست، سرزمین توسعه مسائل به یکپارچه و کارشناسی
ها اظهار داشت: اساس ها در مطالعات آمایش استانمه استاناسناد اظهار امیدواری کرد. در خصوص گنجاندن اطالعات دقیق ه

ریزی فرابخشی است و نقش اطالعات پایه در مطالعات آمایش، بسیار تعیین کننده و اساسی است. مطالعات آمایش سرزمین، برنامه
 استانی به دقت نگریسته شود.باید فرا بخشی وملی وبر اساس حوزه آب ریزها در اسناد "قابل برنامه ریزی "مخصوصا در بحث آب 

 در ادامه مهندس رزم حسینی وزیر صمت بر الزم اجرا بودن این اسناد و جلوگیری از موازی کاری با سایر قوانین ومصوبات از سوی سایر نهاد
ر پایان این جلسه و پس از د دهه گذشته برای آیندگان صورت پذیرد. 4ها و قوا تاکید کرد واینکه باید آسیب شناسی از اسناد قبلی توسعه طی 

 برگزاری و تخصصی کمیسیون هایعنوان گزارش طی سه سال گذشته و با تالش 34هزار ساعت کار کارشناسی و تولید  7۵صرف بیش از 
 و ختاری شد مقرر .رسید تصویب به سرزمین آمایش شورایعالی  جلسه در سند این سرزمین، آمایش ملی سند و مطالعات بررسی برای جلسه 27

 .شود قطعی و مشخص 1400 ز این سند ملی در اوائل سالا نمایی رو زمان

 

  سمن شبکه همکاری با رضوی خراسان زیست محیط حفاظت کل اداره، "مدیریت پایای آب" با موضوع وبینار آموزشیهفتمین 
، استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد، ان داوریکامر دکتر: مدرس جوان، مشاوران دفتر و زیستی محیط های

https://ngokhorasan.ir/register7 

 

  ،مدیر کل دفتر حفاظت منابع آب شرکت مدیریت منابع اب ایران1399اسفند  11آب و مسائل آب، مهندس فاضلی ، 

 

  نوزدهمین نشست تخصصی انجمن هیدرولیک ایران، بررسی مدیریت جامع و یکپارچه سیالبIFM ،27  جبار وطن 1399بهمن ،
 فدا، ساره سادات میرپنجی

 

tel:1399
tel:1399
https://weberno.com/account/join_room/vip/upwb
tel:1400
https://ngokhorasan.ir/register7
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 دکتر اعلم الهدی و 1399بهمن  28، کنفرانس ملی مدیریت منابع آب کشور، طرح انتقال آب از سواحل خلیج فارس و دریای عمان ،
 ردکتر همایون ذاک

 

 اسفند 26، نشست علمی مجازی پیرامون الیحه آب و واگذاری سند پهنه های آبی به وزارت نیرو ،https://web.agritak.ir 
 شبکه آموزش و ترویج کشاورزی، 

 

  نی و زمانی تاالب انزلی به کمک تصاویر لندست بین تغییرات مکا"، رکز علوم تحقیقات زمین آلمانم محقق معتق، مهدیگفتگوی
 " (1398) 2019 ( تا1363) 1984 سالهای

 

 :1399 اسفند 26، ای انتقال سند مالکیت تاالب ها به وزارت نیروالش ها و پیامد هچ وبینار 
 

 ارایه شده است. مجازی سیالب دقیق تر این نشست ها در گروه شرح***             

 سيالبآب و تازه هاي    

 ب موسسه تحقیقات آب اضافه بینی سیالی هیدرولوژیکی به سامانه پایش و پیشبینپیش اطالعات ارائه بخش: پیش بینی سیالب
بینی به گزارش اخبار آب ایران به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، با اضافه شدن بخش ارائه اطالعات پیش شد.

های سیالب در بینی جریانآب، امکان دریافت اطالعات پیش تحقیقات موسسه بینی سیالبهیدرولوژیکی در سامانه پایش و پیش
 روزه فراهم شد. 4های کشور برای افق زمانی ه رودخانهنقاط هدف شبک

 

  سایت خبری شعار سال، مسئول مقصر در سیل خوزستان 2۵محکومیت https://shoaresal.ir/fa/news// 

 

  اری آب و خاک کمیسیون آب و کشاورزی اتاق گذرییس شورای سیاست وکمیته آب شبکه ملی جامعه و دانشگاه کردستان مخالفت
 ، با آبگیری سد ژاوهبازرگانی سنندج و تشکل زیست محیطی جمعیت کردستان سبز

 

 !!!.رییس جمهور افغانستان: آب ما مال کسی نیست، مالک آب خودمان هستیم و آب را مهار خواهیم کرد 

 

 دم ورود آب از افغانستان و ادامه دار بودن شرایط فعلی قطعا درصورت ع. چاه نیمه های سیستان با سرعت در حال خشک شدن است
تابستان امسال وضعیت بحرانی و تنش آبی برای منطقه سیستان ایجاد خواهد شد ،کمااینکه گردوغبارها و طوفان های فعلی 

 اینک به صدا درآورده است.سیستان خود زنگ خطر را از هم

 

 ؟!«تَرسالی»هاي شكست تئوري   

 خشکسالی امسال، کم باران به توجه با وضعیت خوبی ندارند.در سال آبی جاری های معموال پُر بارش کشور به ویژه گلستان اناستحتی 
 و گذشته سال در هابارندگی افزایش با که گرفته قرار خشکسالی وضعیت در دیگر بار حالی در کشور .نیست انتظار از دور ایران در گسترده

ای های عمرانی تازهدانسته و دولت نیز بر اساس این نظرات طرح« رسالیت» آستانه در را ایران مربوطه هایسازمان ده،گستر هایسیل وقوع
 !ه استبرای انتقال آب و سدسازی پیشنهاد کرد

 

https://web.agritak.ir/
tel:1984
tel:1363
tel:2019
tel:1398
tel:1399
https://shoaresal.ir/fa/news/
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 فراخوان براي ارائه نقد و بررسی    

، از 99بهمن  20نظرات خود را تا تاریخ شده است نهاد تقاضا مردم و گروداران، فعاالن و کنشگران، مدیران و اعضاء تشکلهای ناز کلیه ذینفعا
 به دبیرخانه شبکه ملی ارسال نمایند. iranengos@gmail.com طریق یارانامه به نشانی

 كميته ملی سدهاي بزرگ ایران   

  کمیته سوی از 1399 های تخصصی در بهمنراهنما و دستور کار کمیتهارائه 

 مربوطه برنامه و پیوستاز سوی ریاست کمیته به همراه  1400 های پیشنهادی کمیته ارزیابی سیالب برای سالارائه برنامه 

 

 نمک زدایی كشوربحران طرحهاي    

هرمزگان،  استان از آب اول مرحله در. تشریح مراحل بعدی طرح نمک زدایی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمانر افتتاح فاز اول و خب
هایش دیده و طراحی شده انجام و بودجه دوم مرحله عملیات هایریزیبرنامه می شود. سیرجان بعد و کرمان وارد هرمزگان، استان از عبور با

های وابسته به وزارت صمت در حال سرمایه با تالش وزارت صمت و شرکت و مرحله سومبه سمت مشهد  رحله دوم از هرمزگاناست، م
 سه این. شد خواهد آغاز آینده سال در برسد اصفهان به است قرار سوم مرحله ین دولت آغاز شود.هم دردر نظر است گذاری و انجام است و 

 .است کشور شرق در تحول صنعتی، و آبی عظیم طرح سه بزرگ، طرح

 قرن پس از کنوانسیون رامسر، گاوخونی در آستانه نابودی است!نیم
آسای های سیلرغم بارشرود در دست تهیه است تا گاوخونی نجات یابد. علیگویند طرحی برای احیای زایندهمسئوالن محیط زیست می

 های ایران هم روز خوشی ندارند.گاوخونی نرسید. دیگر تاالبرود صرف کشاورزی شد و به سال گذشته، آب زاینده
https://t.me/iv?url=https//:www.radiozamaneh.info/574716&rhash=6ceec904628381 

 بر ویرایش نخست متن قانون آب  ظراعالم نوضعیت 

  آب جامع قانون در ها ودخانهر بستر و حریم نظر تشکلهای مردم نهاد بر موضوعدریافت 

  شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در پی انتشار متن پیش نویس موسوم با قانون
بر این سند ارائه کرد. در این بیانییه اشاره شده است که تهیه این سند بسیار عجوالنه و  توزیع عادالنه آب طی بیانیه ای نقدهایی را

یک طرفه و با هدف کنش سیساسی تهیه شده است و  درخواست شده تا اصالح این سند طی روند مشارکت محور با کلیه ذی 
 مدخالن در دستور کار قرا گیرد.

 عان حوزه مدیریت منابع آب با موضوع درخواست مشارکت همگانی جهت بررسی و اظهارنظر امه وزیر نیرو به کلیه گروداران و ذینفن
 نویس قانون آب اصالحی در خصوص مفاد پیش

 وزارت گفته شده که نویس در توضیح بیشتر متن این پیش، نویس الیحه قانون جامع آب ایرانبیانیه اعتراضی کشاورزان به پیش
ترین تردید با تفسیر نادرست و به شیوه مصادره به مطلوب از ابع آبی کشور را محرز و بدون کوچکنیرو مالکیت خود بر تمامی من

مفهوم مشترکات، مباحات و اصل فقهی حیازت مباحات بر آن است مالکیت مطلق تمامی منابع کشور برای وزارت نیرو را در قالب 
نویس با تفسیر به رأی مشترکات که ثروت عمومی را از ختلف این پیشاین قانون تثبیت و بالمنازع کند ، وزارت نیرو در بندهای م

صراحت خواستار تفویض اختیار حاکمیت مطلق آب به داند بهآن تلقی و اطالق کرده است و آن را در اختیار حکومت اسالمی می
د در جایگاه اختیارات حاکمیت هرگونه توانفقیه را داشته باشد میوزارت نیرو شده است و اگر این تفویض، حکم فقهی و شرعی ولی

 کنندگان آب منتفی نماید.آوریقانون مقررات و یا حقوق حیازت مباحات را از کشاورزان و احیاکنندگان یا جمع

 با پیش نویس فعلی قانون آب امکان حکمرانی شایسته ممکن نیستمجلس:  طبیعی منابع و کشاورزی کمیسیون آب کمیته رئیس .

mailto:iranengos@gmail.com
tel:1399
tel:1400
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.info/574716&rhash=6ceec904628381
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 این که ندارد وجود امکانی چنین: کرد خاطرنشان آب قانون تصویب برای نیرو وزارت تعجیل خصوص در جعفری االسالم حجت
 این در این دولت تصویب شود. این کار در مجلس زمان بر است و رویکرد وزارت نیرو باید منطقی باشد. در سرعت این به قانون
 و هستند دخیل آن در زیادی های دستگاه چون نیست آب جامع نونقا نویس پیش نوشتن امکان محدود زمان این در و دولت

. لذا یقینا اگر پیش نویس به شکل فعلی به مجلس بیاید راه به است بر زمان قطعا مالکیت و زیستی محیط و حقوقی ابعاد بررسی
 .کرد خواهند برخورد نعما به مجلس در یقینا اینصورت در بدوزد و ببرد خودش نیرو وزارت  که شود نمی جایی نمی برد.

  : سازمان محیط زیست باید فصل الخطاب سازمان محیط زیست در تشریح موضع خود در خصوص پیشنویس قانون آب اعالم کرد
با توجه به اهمیت محیط زیست شکننده کشور و تاثیرپذیری جدی اکوسیستم شکننده و . قانون آب قرار گیرد و حق وتو داشته باشد

میمات درباره حوزه آب، نظر سازمان محیط زیست به عنوان فصل الخطاب قرار گیرد و حق وتو برای این حساس کشور از تص
 63سازمان محیط زیست نظرات خود را در قالب سه بخش: کلیات، اصالحات پیشنهادی شامل  سازمان درباره قانون آب لحاظ گردد.

الم مواضع، از اینکه وزارت نیرو قصد دارد خود را مالک آب قلمداد کند در این اع .کرد اعالم بند 1۵  بند و مواد پیشنهادی شامل
انتقاد شده است همچنین از وزارت نیرو خواسته شده آب شرب را در مقابل حق آبه ها قرار ندهد چرا که زمینه جنگ بخش های 

ل معاونت اول رئیس جمهوری اداره مختلف را فراهم کرده است.همچنین پیشنهاد شده است مدیریت آب در قالب تاسیس نهادی ذی
 شود تا همه ذی نفعان بتوانند به صورت عادالنه و بی طرف در مدیریت و بازار آب مشارکت داشته باشند.
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 اسفند صورت گیرد به تعویق افتاد. 20نویس قانون آب به دولت که قرار بود در تاریخ  ارسال پیش 
نظر و پیشنهاد از سوی نهادها، صاحبنظران و کارشناسان مرتبط با آب به وزارت نیرو ارسال شده و است و این وزارت  110تا کنون بیش از 

مجدد پیش نویس به دولت مشخص نیست اما پیش بینی می شود با توجه به  هنوز زمان دقیق ارسال خانه در حال بررسی این نظرات است.
جلسات فشرده ای که دفتر برنامه ریزی کالن آب در دستور کار قرارداده و به صورت فشرده در حال برگزاری است در نظر دارد تا پیش از 

 .دت بفرستپایان سال این پیش نویس را متناسب با نظرات دریافتی بازبینی کند و به دول

  بلحاظ اجتناب از شائبه تعجیل و عدم نظر خواهی از ذینفعان واقعی بخش آب کشور که از منظر برخی مدیران سابق وزارت نیروف
 شد که بایستی با آن کار کنند. متأثر از این ساختار ) و قانون( هستند، بهتر بود اجرای این بسته آماده شد به مدیرانی سپرده می

 

  بحث و تبادل نظر  

 بحث و تبادل نظر شد. ش های توسعه در کشورالدر خصوص چ آقای دکتر سریع القلم در خصوص مقاالت اخیر 

 

  قهوه، سیب، بادام، گوجه  انی های ضروری، محصوالتی مانندافش گرده بدون. ینزم روی ازتدریجی  شدن ناپدیدو  زنبورهانابودی
گرچه هنوز دقیقاً دلیل ناپدید ا فرنگی، کاکائو و بسیاری دیگر به سرعت از بین می روند و هزینه های غذا سر به فلک می کشد.

شدن زنبورها مشخص نیست، سموم دفع آفاتی که حاوی نئونکوتینوئید هستند دلیل احتمالی آن است و بسیاری از آنها توسط 
EPA به جای استفاده از حشره کش های کشنده و  اما همه ما باید به محافظت از این گونه کلیدی کمک کنیم! شده اند. ممنوع

مواد شیمیایی کشنده علف های هرز، گزینه های طبیعی دوستدار زنبورعسل مانند گل داوودی، اسطوخودوس و گیاه بادرنجبویه را 
ی از گلها و گیاهان بومی را بکارید تا از آنها در حیاط خود استقبال کرده و قدردانی خود را و اگر می توانید، انواع مختلف امتحان کنید.

 از سخت کوشی آنها نشان دهید!

 

 مستحدثات و مخالفت ها با اقدام وزارت نیرو برای دریافت سند زمین برای عرصه سازه ها

 ست و تاالب های امیرکالیه، شور و شیرین تاالب کشور به نام خود ا 42ر ادعا کردند وزارت نیرو درصدد ثبت سند اخی روزهای طی
میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشالق، قوری گل، آالگل، الماگل و اجی گل در گلستان 

 شود.از مهمترین تاالب هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می
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  خالصه مذاكرات جلسات مجازی

 

 6  از  6 صفحه: 
 كميته تخصصي ارزیابي سيالب

 

 برای .رانها و هاتاالب ها،رودخانه بستر تملک برای نیرو وزارت برنامه درباره سواحل و هاهرودخان مهندسی دفتر مدیرکل با گووگفت 
 تا که روندیاست.  حقیقی افراد و اشخاص بیشتر گرفتن سند از جلوگیری بشود انجام باید که کاری اولین انزلی تاالب از حفاظت

 اسناد که کسانی نشود ثبت جایی در اگر هاتاالب این ،حدود کنیممی حریم و عرصه تعیین را هاتاالب وقتی .است افتاده اتفاق حاال
کنند، توانند با اقداماتی که پیگیری میها هستند میدارند یا کسانی که اسنادی ندارند ودنبال گرفتن سند برای این عرصه ایقولنامه

های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، ا مکلف کرده تمام عرصهاین قانون سازمان ثبت ر 3 مادهمطابق  ها سند بگیرند.برای این زمین
هایی که متولی حفاظت از این آن تأکید کرده دستگاه 9تاالب، مرداب، برکه و... باید در سامانه کاداستر ملی جانمایی شود. در ماده 

 را نقشه فقط ما نبود کاداستر سامانه موقع نآ کنند حد آنها را به سازمان ثبت اعالم کنند.ها هستند و این حدود را تعیین میعرصه
کرد اما کرد؟ به استناد آن نقشه دیگر سند جدید صادر نمیای میز این نقشه چه استفادها ثبت سازمان. دادیممی ثبت سازمان به

 بارگذاری بستری و سامانه یک روی و  ها از حالت کاغذی به مختصات جهانی تبدیلاالن که سامانه کاداستر آمده یعنی نقشه
 در بختگان و طشک میناب، شیرین و شور امیرکالیه، هایتاالب .شودمی پیگیری دارد ترمکانیزه و تردقیق خیلی فرایند این. شودمی

 هاییتاالب ترینمهم از گلستان در گل اجی و الماگل آالگل، گل، قوری قشالق، قره خوزستان، در شادگان و هورالعظیم فارس،
لی مراتع، جنگل و کوه و.... اما در این مراتع متو است، طبیعی منابع متولی هاجنگل سازمان .خورندمی سند نیرو وزارت نامبه که است

شوید صحبت دوستان قانون توزیع عادالنه آب را بخوانید متوجه می 2ماده  4 تبصره اگر رودخانه و تاالب حدود مشخصی ندارد.
گوید وزارت نیرو این قانون می 2ماده  4قط متولی آب است یک مقداری مستند به قانون نیست. تبصره مبنی بر اینکه وزارت نیرو ف

 نشان ما به را مستندشان. کنندمی قاطی را چیزهای یک دوستان. ها، نهر و برکه را مشخص کندباید حد بستر و حریم رودخانه
 اراضی قانون دیگر مواد دو طبق و خواندم که موادی طبق را انزلی تاالب تربس حد آمدیم ما انزلی تاالب با رابطه در ببینید. بدهند

ماده  94ها و مصوب سال نامه حفاظت از تاالبو آیین 87قانون اراضی مستحدث مصوب سال  2ماده  2ستحدث و ساحلی تبصره م
 کنیمنمی ایرسانه را مسائل سری یک ما ها را وزارت نیرو مشخص کند.کنند که حد و بستر تاالببه صراحت دارند تأکید می 2

ها کردن در دولت درست نیست. ما حد و بستر ود. خیلی شلوغ کاری و جوسازی علیه دستگاهش بحث فنی باید کنیممی فکر چون
 زیست.گرفتم یا محیطتر میتاالب انزلی را تعیین کردیم اگر من نگاهم خشک کردن تاالب بود حد بستر تاالب را من باید عریض

زیست، سدسازی تهدید ند. ممکن است از نظر فعاالن محیطکن قضاوت منصفانه مردم باید هم را آن که است مهم نکته یک این
زیست باشد که قطعاً هم این موضوع هست اما ما باید نگاه کنیم کشور ما از نظر راهبردی باالدستی چه چیزی را دنبال برای محیط

 حساسیتی هیچ نیرو وزارت شود.کنیم که در آن امنیت غذایی و خودکفایی دارد مطرح مییم زندگی میکند. ما در کشوری دارمی
 .است شده خواسته ما از دادیممی انجام را کار این باید و بوده مستند ما نظر به که قوانینی و مواد. ندارد هاتاالب سند روی

 تاالب به نام  42 زدن سند کردن متوقف خواستار قضاییه قوه رییس به اینامه در زیست محیط سازمان رییس کالنتری عیسی
 وزارت نیرو شد.

 
 هم مصداقی از تعارض منافع است؟آیا سدسازی 

 سد است؟ احداث ل حا در هم باز سدسازی، به جامعه اعتراضات و سویک از کشور اقتصادی مشکالت وجود با نیرو وزارت چرا
 ینا منافع تعارض ساختاری دالیل مورد در( ره) طباطبایی عالمه دانشگاه علمی هئیت عضو عالمی مسعود آقای یادداشت و بررسی مطالعه
 https://tp4.ir/?p=5894  نیرو وزارت در موضوع
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