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اخبار
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
مطرح کرد

سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی
است

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
با بیان اینکه سرانه آب کشور یک سرانه بحرانی
است گفت:هیچگاه آب را در کشور به عنوان یک
نهاده تلقی نکردهایم و همیشه آب به عنوان یک
کاالی رایگان در اختیار گذاشته شده است.
محمد حاج رسولیها در پنجمین همایش
ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی با
اشاره به اینکه ورودی به سدهای کشور در سال
گذشته تقریبا  14میلیارد متر مکعب بود که این
عدد امسال با  27درصد کاهش به حدود 10
میلیارد متر مکعب رسیده است گفت :سرانه آب
کشور یک سرانه بحرانی است و باید با همفکری
معضل و چالشی که در بحث آب در کشور مطرح
شده است را برطرف کنیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
با اشاره به اینکه با تهدید کاهش منابع آب در
کشور مواجه هستیم گفت:وقتی به کتابها
مراجعه میکنیم در مقاطع مختلف متوسط
بارندگی در کشور حدود  275تا  280میلی متر
بوده است اما به مرور زمان این عدد به 240
میلی متر و در  10سال اخیر نیز به  210میلی
متر رسیده و اکنون سرانه آب کشور یک سرانه
بحرانی است.
وی ادامه داد :در سال جاری این تهدید
بحرانیتر شده است .بارندگی که در کشور تا
این لحظه شاهد آن هستیم  90میلیمتر است
و حدود  40درصد نسبت به سال گذشته و 45
درصد نسبت به میانگین کمتر است.
حاج رسولیها ادامه داد :مسئله دیگری
که در این زمینه وجود دارد ،عدم تناسب در
بارندگیها است .در این راستا در حوضه ارومیه
شرایط مثبت است و اما در حوضه خلیج فارس،
ایالم ،بندر عباس و خوزستان شاهد کاهش 46
درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته هستیم.
وی گفت :در استان خوزستان میزان
بارندگیها نسبت به سال گذشته پنج درصد
کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت حدود 52
درصد کاهش داشته است.
همیشه آب به عنوان یک کاالی
رایگان در اختیار گذاشته شده
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
با بیان اینکه هیچگاه آب را در کشور به عنوان
یک نهاده تلقی نکردهایم ،گفت :همیشه آب به
عنوان یک کاالی رایگان در اختیار گذاشته شده
است و این مسئله باعث میشود هیچ انگیزهای
برای صرفه جویی در مصرف آب وجود نداشته
باشد .وی اظهار کرد :در ابتدای دولت دوازدهم
یکی از محورهای اصلی این بود که چرا مقوله آب
را همیشه به صورت جزیرهای پیگیری میکنیم.
اکنون فرصتها را از دست دادهایم و باید در
زمینه مدیریت منابع آب ،مباحث کارشناسی را
در مجامعی که آب را به صورت یک مسئله واحد
نگاه میکنند ،مطرح کنیم.

اشتغال معلوالن در ادارات و سازمان
های دولتی

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان
تهران از معرفی معلوالن برای اشتغال در ادارات
و سازمان های دولتی خبر داد.محمدرضا اسدی
با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی استان
تهران در سال آتی برای معلوالن اظهار کرد :در
این زمینه با توجه به تصویب الیحه حمایت از
حقوق معلوالن ،برنامه ها بر این اساس انجام
خواهد گرفت.
وی با اشاره به اشتغال معلوالن استان
تهران گفت :در این زمینه تعداد قابل توجهی از
معلوالن فارغ التحصیل پشت نوبت قرار دارند که
امیدواریم با اجرای مواد قانون حمایت از حقوق
معلوالن ،مشکل اشتغال آنها برطرف شود.معاون
امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه
داد :رایزنی با سازمان ها و ادارات و همچنین
بخش های خصوصی برای اشتغال معلوالن یکی
از اقداماتی است که در این زمینه پیش بینی
شده است.وی اضافه کرد :پوشش بیمه ای لوازم
توانبخشی معلوالن یکی دیگر از برنامه هایی
است که در سال آینده اجرا خواهد شد.

اجتماعی

شماره 2441
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استیضاحها رأی نیاوردند؛

ابقای ربیعی در رفاه و آخوندی در راه

با رای اعتماد مجدد مجلس به علی ربیعی،
وی در سمت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابقا
شد.
ابتدا ربیعی وزیر رفاه و تعاون به مجلس رفت
و در مقابل نمایندگان قرار گرفت و طی سخنانی
از عملکرد چند ساله خود در این سازمان دفاع
کرد .نمایندگان مخالف و موافق در نشست علنی
که بیش از  4ساعت به طول انجامید پشت تریبون
مجلس رفتند گزارشهای خود را ارائه دادند و در
نهایت ربیعی توانست با ارائه گزارشی ازعملکرد

خود رای اعتماد مجلس را بدست بیاورد.
مشکالت بنگاه های وابسته به وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی از محورهای مهم استیضاح
علی ربیعی در مجلس است.
محورهای طرح استیضاح وزیر تعاون به این شرح
است :مشکالت بنگاه های وابسته به وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی ازجمله شستا  ،هواپیمایی آسمان،
کشتیرانی و سازمان بازنشستگی کشور؛ ناتوانی در
اداره امور بنگاه های وابسته به وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی از قبیل شستا ،هواپیمایی آسمان ،و
کشتیرانی؛ بی توجهی به ساماندهی ساختار و نیروی
انسانی و مقابله با باندهای سیاسی و اقتصادی در بنگاه
های وابسته ،باالرفتن بدهی بیش از حد سازمان های
وابسته از قبیل تأمین اجتماعی و بازنشستگی به نظام
بانکی در شرایطی که این بنگاه ها متعلق به نسل های
مختلف است ،فقدان نوسازی و نبود مدیریت مناسب
در آنچه که در خدمات عمومی به مردم نقش مهم
دارند از قبیل هواپیمایی آسمان ،اجرانشدن قانون
بازنشستگان بیمه روستاییان و عشایر ،افزایش نرخ
بیکاری ،سوءمدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و
بسیاری از شرکت های وابسته ،فقدان رسیدگی به

اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان و ارائه نشدن
خدمات از طریق صندوق های بازنشستگی ،تخصیص
نیافتن منابع و نبود برنامه ریزی الزم جهت توانمند
سازی تعاونی ها ،عدم تدوین و تصویب و اجرایی
کردن سند کار شایسته ،عدم اصالح ساماندهی نظام
اطالعاتی بازار کار و همچنین مشکال ت دیگر این
وزارتخانه و حرکت به سمت رکود.
نمایندگان مردم در جلسه استیضاح علی
ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را با 53
امضا مورد بررسی قرار دادند.
در نهایت و پس از استماع سخنان موافقان و
مخالفان استیضاح و همچنین دفاع علی ربیعی از
عملکرد خود ،از مجموع  253رأی مأخوذه126 ،
تن موافق استیضاح 124 ،تن مخالف استیضاح ،دو
رأی ممتنع و یک رأی باطله ،مجلس بار دیگر به

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعتماد کرد.
پرش آخوندی از استیضاح مجلس
استیضاح وزیر راه و شهرسازی ،رأی نیاورد و
آخوندی در این سمت باقی ماند.
وزیر بعدی که برای استیضاح به مجلس
دعوت شد وزیر راه و شهرسازی بود.
عباس آخوندی بعداز به مجلس رفت تا از
عملکرد چند ساله خود در این وزارتخانه دفاع کند.
نمایندگان مخالف هم پشت تریبون مجلس رفتند
و وزیر راه و شهرسازی را به نقد کشیدند و در
ادامه نمایندگان موافق با ارائه گزارشهای خود از
عملکرد عباس آخوندی دفاع کردند و او را الیق این
وزارتخانه دانستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس نحوه رسیدگی به
استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را

تشریح کرد.
اکبر رنجبرزاده در جلسه علنی عصر دیروز به
تشریح نحوه برگزاری جلسه استیضاح وزیر راه و
شهرسازی پرداخت و گفت :طبق آیین نامه داخلی
مجلس بند یک ماده  112و ماده  222ابتدا از بین
استیضاح کنندگان  6نفر در مرحله اول صحبت
می کنند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد:
آقایان علیرضا بیگی ،نادر قاضی پور ،احد آزادی
خواه ،احمد مرادی ،محمد قسیم عثمانی و داریوش
اسماعیلی در مرحله اول به عنوان متقاضیان
استیضاح صحبت خواهند کرد و بعد از دفاع وزیر
و موافقان ایشان ،اقایان احمد امیرآبادی و محمد
علی وکیلی در موافقت با استیضاح صحبت خواهند
کرد.
عضو هیات رییسه مجلس افزود :وزیر بر اساس
توافق صورت گرفته دو ساعت از وقت خود را
صحبت می کند و نمایندگان نیز یک و نیم ساعت
وقت خواهند داشت بنابراین از دو ساعت وقت در
اختیار وزیر بعد از صحبت های اولیه نمایندگان،
نیم ساعت می تواند در پایان صحبت کند که به
ترتیب اول وزیر و سپس نمایندگان موافق ایشان
صحبت خواهند کرد.
در این جلسه طرح استیضاح وزیر راه و
شهرسازی که از ساعت  14روز گذشته و به مدت
حدود چهار ساعت به طول انجامید ،رأی گیری به
صورت دستی (با اخذ برگه آرای نمایندگان) انجام
شد .پس از شمارش آرا آقای آخوندی توانست با
کسب  92رای موافق استیضاح 152 ،رای مخالف
استیضاح و  2رای ممتنع از مجموع  246رای
ماخوذه مجددا در این سمت باقی بماند.

چهارشنبه سوری بیش از هرچیز جشنی مردمی بوده و نه دیوانی و رسمی

استاد کزازی ،چهارشنبه سوری را آیینی کهن با خاستگاه مردمی
دانست و گفت :این جشن بیش از هرچیز مردمی و نه دیوانی و رسمی
بوده و مانند دیگر جشنهای ایرانیان است.استاد میرجاللالدین
کزازی در خصوص «چهارشنبه سوری» و ریشه این سنت قدیمی
گفت :مردم ایران این آیین را در شب واپسین چهارشنبه سال یا
سه شنبه شب برگزار می کنند و با آن به پیش باز بهار و سال نو
می روند.این چهره ماندگار کشور گفت :آنچه از نگاهی فراخ درباره
جشن چهارشنبه سوری میتوان گفت ،این است که این جشن
بیش از هرچیز جشنی مردمی بوده و نه دیوانی و رسمی مانند دیگر
جشنهای بزرگ ایرانیان است.
استاد کزازی تصریح کرد :مردمی بودن جشن «چهارشنبه
سوری» باعث شده که بسیار اندک در آبشخورهای کهن ،سروده ها و
نوشته های کهن از آن سخن برانند و در واقع نشانی از آن نباشد اما
با نشانه ها و نمادهایی که در این جشن دیده می شود ،می توان آن
را آیینی کهن دانست.وی افزود :آگاهی ما درباره پیشینه و چگونگی
برگزاری این جشن اندک بوده و گسترده نیست و علت آن نیز همین
رسمی نبودن و مردمی بودن این جشن است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر ،روشن کردن آتش را از نمادهای
چهارشنبه سوری دانست و افزود :ایرانیان با عبور وجهیدن از روی
آتش افروخته از درگاه یزدان می خواهند که سرخی آتش را به آنان
ارزانی بدارد و آنان را از زردی آتش برکنار دارد.وی روشنایی ،گرما
و آتش را از بنیادی ترین ارکان ناگزیر در جشن مردمی چهارشنبه

سوری دانست و خاطرنشان کرد :بسیاری از جشن های ایرانی به گونه
ای با آتش در پیوندند که از آنها با عنوان جشن ها آتش یاد می شود.
کزازی با یادآوری اینکه برترین جشن های آتش ،جشن «سده»
است که هنوز هم به گونه ای برگزار می شود ،گفت :هنوز هم در پاره
ای از روستاهای ایران ،هنگام نوروز آتشی را بر بام خانه می افروزند
که آن را «آتش نوروزی» می نامند و این آتش به ویژه نزد کردان
هنوز روایی دارد.
استاد کزازی گفت :شب ،سرما و تیرگی از نمادهای زمستان
است که با آمدن نوروز چیرگی ،شب ،سرما و تیرگی به پایان می
رسد و از همین رو جشن نوروز هم گرامیداشت روشنایی ،روز و گرما
است که مردم با افروختن آتش در شب چهارشنبه سوری و جهیدن
از فراز این آتش و راندن ترانه های مردمی به پیش باز بهار ،روز و
گرما می روند.
این پژوهشگر برجسته و چهره ماندگار اشاره ای نیز به ترانه
«سرخی تو از من ،زردی من از تو» داشت و گفت :این ترانه
آرزویی یک باژ یا دعا را در خود نهفته است و معنا و مفهوم آن
این است که سال پیشرو سالی خجسته ،همراه با تندرستی و
بهروزی باشد.وی تصریح کرد :در نمادشناسی ادبی ایران سرخی
نشانه تندرستی و بیگزندی و در برابر آن زردی نشانه بیماری و
نزاری و بینوایی است.
استاد کزازی با بیان اینکه سرخی و زردی هر دو ازرنگهای
سرشتین آتش است ،خاطرنشان کرد :ایرانیان در این آیین کهن و

آستانه نوروز از درگاه ایزد می خواهند که سرخی آتش را به آنها
ارزانی داشته و از زردی برکنار دارد.این پژوهشگر برجسته گفت:
جشنهای ایرانی یا هر پدیده فرهنگی دیگر می تواند ما ایرانیان را
بر آن دارد که مانند نیاکانمان با یکدیگر مهربان و گرم خو در پیوند
باشیم و این جشنها کارکرد و ارزشی بسیار می تواند داشته باشد.
این چهره ماندگار تصریح کرد :همه جشنهای ایرانی با هر
شکل و خاستگاه ،یک ویژگی فرهنگی و آیینی هستند که یکی از
سودمندیهای آنها ،تقویت پیوند و همبستگی ملی است و از دیرباز
تاکنون جشنهای ایرانی همواره بصورت همگانی برگزار شده اند و
مردم به این بهانه گردهم می آیند و به گونه ای در کنار یکدیگر،
جشن و سروری شایسته برگزار می کنند.

در دسترس نبودن سرورها و افزایش جرایم در حوزه سایبری

دادستان کل کشور یکی از مهمترین مشکالت
موجود در مواجهه با جرایم فضای مجازی را در
دسترس نبودن سرورها دانست و گفت :بین  ۶۰تا
 ۷۰درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج
از دسترس رسیدگی است.حجت االسالم منتظری
دادستان کل کشور صبح امروز در حاشیه بازدید
از دادسرای جرایم یارانه ای با اشاره به گسترش
روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی گفت:
با توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی
شاهد افزایش جرایمی در حوزه سایبری هستیم که
بعضا در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.
حجت االسالم منتظری با اشاره به کمبود
نیرو و امکانات در دستگاه قضایی ،تاثیر آن بر حوزه
رو به گسترش جرایم رایانه ای و فضای مجازی را
کامال مشهود دانست و افزود :کمبود نیرو و امکاناتی

که در دستگاه قضایی و دادستانی وجود دارد ،در
دادسرای جرایم یارانه ای هم کامال مشهود است
و به همین دلیل ورودی و خروجی پرونده در
این دادسرا با وجود همه تالشی که همکاران ما
انجام می دهند،اصال متناسب با نیرو و امکانات این
مجموعه نیست.
وی با اشاره به اینکه گزارش جامعی از
مشکالت و کمبود های این دادسرا تهیه و به
ریاست قوه قضاییه هم ارائه خواهد شد تاکید کرد:
یکی از مهمترین مشکالت موجود در مواجهه با
جرایم فضای مجازی در دسترس نبودن سرورها
است ،به طوریکه بین  ۶۰تا  ۷۰درصد این جرایم
در فضایی مانند تلگرام خارج از دسترسی ما برای
رسیدگی است و در واقع آزاد گذاشتن چنین
فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم متعدد است؛

به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی منطقی و
قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور خواستار تامین امنیت
دسترسی به فضای مجازی با نظارت مسئوالن
امنیتی و اطالعاتی به منظور کاهش جرایم آن
شد و گفت :باید راه ارتکاب جرم در فضای مجازی
مسدود شود.دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی
درباره چهارشنبه آخر سال گفت :ما دلمان نمی
خواهد شادی مردم در این مراسم با حوادث تلخی
همراه شود؛ پس از همه مردم و والدین عزیز می
خواهیم که مراقب باشند و از فرزندان خود هم
مراقبت کنند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.وی تصریح
کرد :دستگاه قضایی و ضابطین نیز قطعا با متخلفان
در این زمینه برخورد جدی خواهند کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی

مبنی بر اظهار نظر خود در رابطه با طرح اعاده
اموال نامشروع مسئوالن و جوسازی های صورت
گرفته مبنی بر اینکه با کلیت این موضوع مخالف
هستید ،بیان داشت :با اصل قضیه مخالفتی نداریم
و هرکسی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی اگر
پول و مال نامشروعی به دست آورده باشد به
لحاظ موازین شرعی و قانونی حتما باید آن را به
بیتالمال برگرداند.
وی تصریح کرد :هیچ فردی که معتقد به
موازین و قوانین قانونی است با اصل این قضیه
مخالف نیست و بنده نیز مخالف نیستم منتها
با طرحی که در مجلس مطرح است به لحاظ
اشکاالتی که در آن دیدهام مخالف هستم آن هم نه
با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا به اجرای این
طرح برمیگردد.

خبر کوتاه
بحران زایندهرود دارای عواقب
ملی است

یک کارشناس آب بااعالم اینکه علت
بحران درزایندهرود آن است که دولت بیش
از منابع دراختیارش آب تخصیص داده است،
بحران زایندهرود را دارای عواقب ملی دانست و
گفت:تنها راه حل،پایبندی به قانون است.لطف
اهلل ضیایی کارشناس حوزه آب گفت ۱۲ :سال
است که حقآبه تاالب گاوخونی تامین نشده و
تاالب در آستانه تبدیل شدن به کانون بزرگ
تولید ریزگرد در منطقه مرکزی کشور است.
ضیایی افزود :مطابق مطالعاتی که دانشگاه
صنعتی اصفهان انجام داده در طول دهه ها و
سده ها فلزات سنگین و پساب صنعتی وارد
تاالب شده و حاوی فلزات سنگین و مواد سمی
است که سرطان زاست .همچنین مطابق همان
مطالعات ریزگردهای تاالب قابلیت انتقال هزار
کیلومتر را دارد .استانهایی مثل تهران ،البرز،
قم ،استان مرکزی ،یزد ،اصفهان ،چهارمحال و
بختیاری ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و لرستان
در شعاع  ۵۰۰کیلومتری تاالب هستند یعنی اگر
تاالب به کانون تولید ریزگرد تبدیل شود خطر
بزرگی کل منطقه مرکزی کشور را تهدید می
کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام
واقعی برای حفظ گاوخونی در سال های اخیر
انجام شده است یا نه گفت :متاسفانه نه ،سازمان
حفاظت محیط زیست برای اینکه بتواند بودجه
ای را تخصیص بدهد باید مطالعاتی را در تاالب
ها انجام می داد .کاری که اداره کل حفاظت
محیط زیست استان اصفهان انجام داده در واقع
انجام این مطالعات است که در آن مطالعات
نیاز تاالب یعنی نیاز ساالنه به آب تعیین شده
ولی عمال چون منابع آب در اختیار این اداره
کل نیست محیط زیست در واقع صرفاً مبانی
کارشناسی را توضیح داده است.
این کارشناس آب یادآوری کرد :شورای
هماهنگی مدیریت حوزه آبریز رودخانه زاینده
رود در سال  ۹۳مصوبه ای دارد که در آن مصوبه
حقآبه تاالب به میزان  ۱۷۶میلیون متر مکعب
در سال تعیین شده است اما اقدام عملی برای
تأمین این حقابه تا این تاریخ صورت نگرفته
دلیلش هم این است که در گذشته حقآبه تاالب
تامین میشد اما در سال های اخیر به این دلیل
تامین نشده که دولت تخصیص هایی از زاینده
رود داده است.
ضیایی تصریح کرد :این تخصیص ها به
آب شرب یزد ،به کشاورزی استان چهارمحال
و بختیاری و به شرب اصفهان داده شده است.
مطابق مصوبه سیزدهم شورای عالی آب و
مصوبه چهارم شورای هماهنگی حوزه ،منابع
آب در اختیار دولت ۳۵۴ ،میلیون متر مکعب
در سال نرمال است که شامل تونل دوم و تونل
چشمه لنگان میشود .در حالی که دولت ۳۵۴
میلیون متر مکعب منابع آب در اختیار دارد،
تخصیص هایی که دولت داده حدود ۷۰۰
میلیون متر مکعب است ،کمبود منابع آب دولت
از کجا تامین شده؟ اول از محیط زیست و دوم
از حقآبهبران زایندهرود در بخش های میانی
و پایاب رودخانه .وی تأکید کرد :یعنی علت
خشکی زاینده رود دقیقا تخصیص هایی است که
بدون این که منبع تامین شود انجام شده است.
این کارشناس در پاسخ به اینکه هماکنون
آور ِد رودخانه در محل تاالب چقدر است تصریح
کرد :رودخانه خشک است .در طول ۲۰۰
کیلومتر رودخانه خشک است و آبی به تاالب
وارد نمی شود .تنها زهاب کشاورزی که طبیعتا
زمان هایی که آب به کشاورزان تخصیص داده
شده به آن میرسد.
ضیایی درباره نقش تغییر اقلیم و کاهش
بارندگی در خشکی زایندهرود گفت :همواره این
طور تلقی و ارایه می شود که خشکسالی علت
این قضیه است اما سال هایی داشتیم از جمله
سال گذشته و از جمله سال  ۹۴-۹۳که میزان
بارش در سرشاخه های زاینده رود بیش از سال
نرمال بوده یعنی نه تنها خشکسالی نبوده بلکه
در وضعیت نرمال یا کمی بیش از نرمال بودهایم
ولی هیچ گشایشی در وضعیت رودخانه پیدا
نشده است.
وی درباره نقش صنایع آببر مثل فوالد و
کشت محصوالت آببری مثل برنج در خشکی
زایندهرود گفت :این صنایع امسال و سال گذشته
ایجاد نشدهاند .مثال صنعت ذوب آهن حدود ۵۰
سال پیش یا  ۴۵سال پیش وارد مدار شده یا
فوالد مبارکه نزدیک  ۴۰ ،۳۰سال است .البته
فوالد مبارکه به اندازه حجمی که برمی دارد اثر
دارد ولی علت خشکی این نیست .در مورد برنج
کاری هم بعد از اینکه اعالم شد برنجکاری به جز
استان های شمالی ممنوع است تنها استانی که
به طور جدی این ممنوعیت را به اجرا درآورد
اصفهان بود و سطح کشت برنج امروز به کمتر
از  ۴هزار هکتار رسیده است این میزان سطح
کشت ،مسلما تاثیری بر خشکی رودخانه نمی
گذارد.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد:
حقآبهبران زاینده رود طبق طومار شیخ بهایی
و طبق قانون توزیع عادالنه آب که مصوب سال
 ۱۳۶۱است ،از حقآبه شان محروم شدهاند.
یعنی اص ً
ال حقآبهبران به حقآبهشان نرسیدند.
اگر حقآبه ها داده شود بعد این که چه کشتی
بکنند و کشت کممصرف کنند مطرح میشود.
ضیایی در پاسخ به اینکه راهکار مشکل
زایندهرود چیست؟ گفت :راه حل مشکل
زایندهرود تنها و تنها اجرای قوانین است.
متاسفانه دولت ها چه این دولت و چه دولت
های قبل حتی به مصوبات خودشان یعنی
مصوبه دهمین جلسه شورای عالی آب هم پای
بند نبوده اند .وقتی می گوییم شورای عالی
آب یعنی وزیر نیرو ،وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر
صنعت معدن ،رئیس سازمان محیط زیست
کشور ،همه این ها امضا کننده مصوبات شورای
عالی آب هستند .این شورا هر نوع بارگذاری را
ممنوع کرده در حالی که سال  ۹۳تخصیص
هایی داده شده است.

