
 بسمه تعالي    
 )22/2/93(بندي جلسه دوم جمع

 

١ 
 

هاي منابع آب اعالم كرده و از حاضرين اعالم نظر  را چالش جلسه موضوع و آغاز خدا جلسه را نام با بيابان تحقيقات بخش رئيس نشست اين در 
  :كردند
بهانه بايد بدانيم كه كشيدن آب از مناطق اطراف به سمت پايتخت به  منابع آب هاي رودر رو با مديريت در بحث چالش) : دكتر روحي پور( •

هاي  هاي طبيعي يا محروم كردن محيط عدم رعايت حق آبه محيط. شود تامين آب شرب جمعيت شهرهاي بزرگ كاري خالف محسوب مي
بحث ديگر بحث . شوند خالف قوانين جهاني و ملي است كه از اجزاء روند طبيعي چرخه هيدرولوژي محسوب مي... تاالبها و : طبيعي مثل 

مشكل ديگر اين است كه مديران . آورد وه بر مصرف آب مسئله عمده سطوح آسفالت غيرقابل نفوذ را به دنبال ميسازي است كه عال شهرك
  . زنند اذ تصميمات يك جانبه ميخهاي كالن دست به ات بدون توجه به ابعاد و عوارض تصميم گيري

ه ساخت سدهاي وزارت نيرو چنين برابر كل بودجه ها اين است كه چرا بودج اظهار داشتند يكي از مهمترين چالش): مهندس عباسي( •
  سازمان تحقيقات است؟  

اين موضوع از اين نظر حائز اهميت است كه براي گفتگو با مراتب قانوني باالتر الزم است با استناد به آمار موثق صحبت ): مهندس رهبر ( •
  .تر بحران وزارت كشور اطالع داشته باشيمكنيم پس الزم است از بودجه سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و دفا

 شود جلوگيري آب پرت از فشار تحت آبياري نيز و مناسب كشت الگوي از استفاده با بايد كشاورزي بخش در): مهندس عباسي( •
اظهار داشتند طي چهار رح ملي سند راهبردي مديريت جامع انرژي كشور در افق چشم انداز بيست ساله در ارتباط با ط) : دكتر خسروشاهي( •

و  كردنـد  مـي هاى پنج سـاله در ايـن جهـت بايـد حركـت       ؛ برنامهگرفتند ميزير اين سقف بايد شكل  ي مملكتيها برنامهبرنامه پنج ساله كل 
دو برنامـه پـنج سـاله    ايـم و حـاال    دو برنامه پنج ساله اول و دوم را از دست داده. شدند هاي پنج ساله بايد اجرا مي بر برنامه كالنهاي  سياست
ـ  .كـار ببنـديم  بـه  آن را هـاي راهبـردي    فعاليتبايد متناسب با اين سند، را در پيش رو داريم كه توسعه و پنجم چهارم  ر اسـاس ايـن سـند    ب

امـه ريـزي   در حاليكه برعكس اين برن. باشد كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوريبايد  1404در سال راهبردي، ايران 
  . .........تراز آب زيرزميني افت داشته و كارآيي مصرف آب افزايش پيدا كرده است

كـنم در جلسـه    پيشـنهاد مـي  است  مسئله ديگر هدر دادن مرغوب ترين و گران ترين آبهاي جهان يعني آبهاي كارستيك) :  مهندس رهبر( •
پس از كار بر روي راهكارها و اولويت بندي آنها از مدعوين دعوت . صورت بپذيردها و غربال كردن راهكارها در گروه  بندي اولويت بعدي دسته

  . به عمل آورده شود
  

 


