
 

 
 

 
 

 

 

 کتر موسویدآقای 

 سازمان حفاظت محیط زیست های اجتماعیولیتؤهای مردمی و مسمحترم مشارکتدیرکل م

 

 ؛قبولی طاعات و عباداتم و آرزوی با سال

محیط زیست و منابع فعال در حوزه نهاد و کنشگران ای مردمهویژه حضرتعالی به درخواست تشکل ضمن قدردانی از توجهاحتراما 

های شورای گیریپیرو پی ترین زمان ممکندر سریعکه  کل محترمو سپاس از همکاری و همراهی آن اداره استان مازندران طبیعی

رسانی و تحقق حداکثری شفافیت در موضوع احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران در هماهنگی شبکه ملی در خصوص آگاهی

مشروح کامل به پیوست،  الیذ اقدام نمودید، بدینوسیله اد این موضوعبرگزاری نشست ویژه بررسی ابع بهنسبت ، حریم تاالب میانکاله

 .شودیحضورتان م میشده است، تقد یسازادهیپ ،یو بدون هرگونه دخل و تصرف نایکه ع ژهینشست و نیا یمحتوا

شکیبایی و مدیریت مناسب این نشست سازمان و  یمردم یآموزش و مشارکتها محترم معاون دعوتالزم است از  نجایا درهمچنین 

در گفتگوها  چالش جدیساز ایجاد زمینهتوانست ت همراه، میی و هیأکه با حضور ناگهانی نماینده محترم بهشهر در مجلس شورای اسالم

 های مرتبطنگاریدر این جلسه که منجر به ابالغ آخرین تصمیمات و نامه سازمانحضور معاون محترم محیط زیست انسانی  زین و شود

و  یمدن ینهادها یهاتیموقع حساسبه خاطر درک بهشد و رویکرد مناسب سازمان حفاظت محیط زیست  از سوی ایشان ،با موضوع

 م.ییو تشکر نما ریتقد مانهیصم ه،مختلف جامع یبخشها یهادغدغه انینمودن بستر مناسب جهت بمردم و فراهم

 

 المستعان ریالتکالن و هو خ هیو عل قیاهلل التوف ومن
 احترام دوباره با

 کشور یعیو منابع طب ستیز طینهاد محمردم یهاشبکه تشکل یهماهنگ یشورا

 ۱۴۰۱ نیفرورد ۳۰

 موتیمحمد اله

 دبیر
 

 

 

 

 

 رونوشت:

 شور و دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهامعاون محترم مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کآقای دکتر رادان؛ 

 سازمان حفاظت محیط زیست مشارکتهای مردمیآموزش و محترم معاون م؛ مرادیآقای دکتر 

 معاون محترم محیط زیست انساتی سازمان حفاظت محیط زیست ؛مهندس عالیخانیقای آ

 های مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییهترم پیشگیریمدیرکل محآقای دکتر هنری؛ 

 و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی ری و شمیرانات ،تهران نماینده محترم ؛دکتر رفیعیخانم 

 و آبخیزداری کشور نابع طبیعیممدیرکل محترم دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان آقای دکتر میرزایی؛ 

 شورای محترم نظارت و داوری شبکه ملیو  شورای محترم عالی شبکه ملی

 ب شبکه ملیآمحیط زیست دریایی و تاالبها و کارگروه تخصصی کارگروه تخصصی  ،محترم کارگروه تخصصی صنایع و معادن ءاعضا
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 ست،یز طیسازمان حفاظت مح رانیبا مد یستیز طینهاد و فعاالن محمردم یتشکلها ژهیگزارش نشست و
 «هانکالیم یمیابعاد احداث مجتمع پتروش یبررس»موضوع با 

 

 ۲۲کشور، در روز دوشنبه  یعیو منابع طب ستیز طیمح یو معادن شبکه تشکلها عیصنا ینشست کارگروه تخصص نیچهارم

و  یبه بررس ،ژهیشده، به طور وانجام یهایو هماهنگ یقبل یرسان، طبق اطالع۱۷تا  ۱۳ساعت، از ساعت  ۴، به مدت ۱۴۰۱ نیفرورد

اختصاص داشت و  انکاله،یم رهیجزشبه میمازندران، واقع در حر رآبادیام یمیمجتمع پتروش تینظر در خصوص ابعاد احداث و فعالتبادل

و فعاالن و کنشگران  نیمدعو ریدر دسترس سا روم،یاسکا یدر پلتفرم بوم یشبکه مل یاتاق گفتگو قیبه صورت همزمان و برخط، از طر

 .قرار داشت زیو کشور ن استان

تشکلها، با  یشبکه مل یاز سو هاینهاد استان مازندران و انجام هماهنگمردم یمداوم تشکلها یهایریگیجلسه که پس از پ نیا در

و به دعوت معاون محترم آموزش و  ستیز طیسازمان حفاظت مح یمردم یهامحترم مشارکت رکلیمد ،یدکتر موسو یلگریتسه

سطح، دو  نیدر باالتر ست،یز طیسازمان حفاظت مح یشده بود، از سو یزیربرنامه ،یمراددکتر  یسازمان، آقا یردمم یهامشارکت

سازمان هم در  یانسان ستیز طیمعاون محترم مح ،یخانیمهندس عال ،یسازمان حضور داشتند. عالوه بر دکتر مراد رکلیمعاون و دو مد

 .جلسه شرکت کردند

در  یتشکلها، به صورت حضور یعضو شبکه مل ۴استان مازندران به همراه  یستیز طیو مح یعاالن اجتماعنفر از ف ۶ نکهیا ضمن

استان و  رکلیاستان، به همراه مد ستیز طیکل حفاظت محاز فعاالن استان با حضور در اداره یگروه نیجلسه حاضر بودند. همچن

 .با جلسه بودند میدر ارتباط مستق یازهمزمان به صورت مج شان،یا نیمعاون

از سراسر کشور هم به تناوب  یاستان یهاشبکه رانیدب یعنی ،یشبکه مل یعال ینفر از اعضاء شورا ۱۵از  شیبه ذکر است که ب الزم

 .وارد اتاق گفتگو. شدند

شده و  سانیدبهشهر، وارد پر هیمحترم مجلس از حوزه انتخاب ندهینما ،یعتیشر یکه آقا دیاز شروع جلسه، خبر رس شیپ یقیدقا

صف ده  کیموجود داشت، ناگهان  یفضا فیدر تلط یسع یشبکه مل ریبودند و دب شانیکه حاضران در اتاق، متعجب از حضور ا یدر حال

شبکه  ریسازمان، به دب یمردم یمشارکتها رکلیقبل از آن، مد هیثان یجلسه شدند. تنها س۰ب وارد اتاقیناشناس به ترت ینفره از مردان

 .جلسه دعوت نموده است نیرا به ا یمیاز شهروندان و کارشناسان موافق پتروش یگروه ،یعتیشر یع داد که آقااطال یمل

 یداشت که خبر برگزار نیاز ا تیاز آنها زحمت سفر از بهشهر به تهران را به خود داده بودند، حکا یمیاز ن شیافراد که ب نیا ورود

متنوع، گرد  ،یمنسجم و البته از نظر کارشناس یمیو به سرعت، ت دهیرس نانیز جلسه، به احداکثر، صبح رو ایجلسه، شب گذشته و  نیا

 .انددر نشست تشکلها با سازمان شده ضورح یایهم آمده و مه

عضو  کی ،یدادگستر لیوک کیخبرنگار،  کی ،یمیپتروش یامتخصص حرفه کیکارشناس ارشد صنعت،  کیگروه،  نیا انیم در

 .حضور داشتند گرید یسابق و چند معتمد شهر یدولت هیمسؤول بلندپا کیاتاق اصناف شهر، 

 یتخصص یهامعمول کارگروه یهادر قالب سلسله نشست ،یستیز طینهاد محمردم یسازمان و تشکلها نیکه قرار بود ب یاجلسه

 .مخالفان پروژه شده بودموافقان و  نینظر ببحث و تبادل یبرا یبه آوردگاه لیبرگزار شود، در ظاهر تبد یشبکه مل

معاون  نیکوتاه ب یگفتگو کیاز اتاق،  یا. در گوشهشدیگرفته م میتصم دیجد تیوضع تیریمد یبه سرعت برا دیبا طیشرا نیا در

 ندگانیپس از اعتراض نما یگفتگو لحظات نیصورت گرفت. ا یشبکه مل ریسازمان و دب یمردم یمشارکتها رکلیآموزش سازمان، مد

 ها امکان ادامه حضور در تشکل ندگانیاعالم کردند که نما یرستم دیگلزار و محمدرش رضافی. حندانجام ش یناهماهنگ نیبه اها تشکل
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 دییموضوع را تا نیهم ا یررمضانیو مزدک م رزادهیم دیحم ،یحر منصور ،یعباد وشیمسعود موالنا، دار ن،یحاضر ریجلسه را ندارند؛ سا

 .کردند

 یگرید شیاو با خبر بودند، اساسا با آرا یالتیو تشک یارسانه میمجلس و ت ندهیتشکلها اذعان داشتند اگر از حضور نما نندگاینما

ها استدالل یارائه برخ ینکته خطاب به معاون آموزش سازمان، افزود: ما امروز برا نیگلزار با ذکر ا رضافیحن کردند؛یدر جلسه شرکت م

عملکرد  یما، در نقد جد یصحبتها یاز محتوا یبخش نکهیضمن ا م؛یدر جلسه حاضر شد ست،یز طیحفاظت محو مستندات به سازمان 

از  میدهیم حیافراد، امکان تحقق ندارد و ترج نیمسائل با حضور ا نی. و امیبه شما انتقال بده میادهیسازمان است که الزم د کردیو رو

 م؛یجلسه خارج شو

. طرف ستین یمی. صحبت ما با پتروشمیافراد ندار نیبا ا ییموارد گفت: ما اصال گفتگو نیا لیهم در تکم یرستم دیمحمدرش

 ستیباینکات که م یو موارد تخلف از قانون و برخ میبده یو امروز قرار بود تذکرات دیسازمان هست رانیصحبت ما، سازمان و شما مد

 .ستیافراد، امکانش ن نیبا حضور ا که میرا ارائه بده دیکن دایبدون واسطه از آنها اطالع پ

 یعتیشر یمحترم آقا نیمدعو یبود که برا نیجلسه، ا زبانیبه عنوان م یدکتر مراد میها، ابتدا تصماعتراض نیپس از ا یبه هر رو

که داده  یحیضمجزا برگزار شود و جلسه حاضر را ترک کنند اما با تو یبودند، جلسه اختصاص یمیموافقان احداث پتروش ،یکه به عبارت

داده شده، عمال ممانعت از حضور  یعتیشر یجلسه، در روز قبل، از درون خود استان، به آقا نیا یبرگزارشد و مشخص شد که خبر 

هم  یعتیشر یمباحثات، آقا نیو دار ا رینخواهد داشت. در گ یمحسوب شده و صورت خوش یهمراه، خالف اخالق مدن أتیو ه شانیا

 .نشستند یدر کنار دکتر مرادوارد اتاق شدند و 

بودند  یدر اتاق، در هر دو طرف، کسان نیبخش عمده حاضر نکهیبه ا تیهمراه در جلسه و با عنا أتیو ه شانیتوجه به حضور ا با

 جموعا درم یمیپتروش انیتشکلها، مقرر شد حام ندگانیو موافقت نما یشبکه مل ریدب شنهادیکه از مازندران، تن به سفر داده بودند، با پ

 .و پس از آن، جلسه را ترک کنند ندیخود را ارائه نما لیو دال واضعم قه،یدق ۴۰تا  ۳۰

جلسه را با  نیکرد که من ا حیتصر ن،یبه حاضر ییمعاون آموزش سازمان، با توجه به فوت وقت، ضمن خوشامدگو یمراد دکتر

توسط شما  دیتشکلهاست، نبا یفرصت که برا نیاهم داشت و امجزا خو یاکردم و حتما با شما هم جلسه میتشکلها هماهنگ و تنظ

 .میکنیم یخداحافظ یو سپس از همگ میشنویرا م یعتیدکتر شر یآقا یاز صحبتها یقیدقا تان،حال به احترام حضور نیشود. با ا عییتض

و رفع ابهامات،  ییمقام پاسخگو در شانیمخالفت خود را طرح کنند و ا لیتشکلها دال ندگانیاما اصرار داشت نما یعتیشر یآقا

افراد  یهمراه، انجام داده بودند و شروع به معرف میت نیب یکار میهم ظاهرا تقس ییپاسخگو یباشند. برا یستیز طیفعاالن مح یپاسخگو

بهشهر، در  عضو اتاق اصناف کیخبرنگار و  کی ،یدادگستر لیوک کیو بزرگان شهر، شامل  نیحاضر در جلسه کردند: سه نفر از معتمد

در مورد مجتمع در شرف  یمیکارشناس پتروش کیخواهند داد؛  حیتوض یاجتماع تیجوانان و اقتصاد شهر و وضع یکاریب تیمورد وضع

 کی تایارائه خواهند داد و نها یحاتیحوزه توض نیدر ا یگذارهیت سرمایکارشناس صنعت در خصوص وضع کی دهند؛یم حیاحداث توض

 .استان خواهد گفت شرفتیپ ندهیانداز آامروز مردم و چشم یازهایق شهرستان، از نساب هیمسؤول بلندپا

 یتشکلها اعتراض خود را مجددا مطرح کردند که اگر جلسه به روال اصل ندگانیاعالم کرد، نما ندهینما یبرنامه مفصل را که آقا نیا

درخواست کرد که شما مطالب  یعتیشر یجلسه، از آقا زبانین مبه عنوا یندارد. دکتر مراد یتیخودش برنگردد، ادامه حضور ما موضوع

سازمان  یانسان ستیز طیمعاون مح ،یخانیلحظه، مهندس عال نی. در ادیو از جلسه خارج شو دیساعت مطرح کن مین یط تایخودتان را نها

 .هم وارد اتاق شد و جلسه رسما آغاز شد

 ران،یوز اتیپروژه را که پس از مصوبه ه نیا یمجوز برا افتیدر ندیفرآ از یگزارش بهشهر در مجلس، ندهینما ،یعتیشر یآقا

 :نمود حیتشر قهیدق ۴۰داشت، در طول  یرا در پ یمیمجتمع پتروش احداث یبرا یتومان اردیلیهزار م ۸۰ با آورده گذارهیسرما کیورود 
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 دایپ یدم عاقلآهیچ . به هر حال، میهاست گفتگو کنکه دغدغه همه ما یهستم که در مورد موضوع یزانیدر جمع عز خوشحالم

 .رو توجه نکنه ستیز طیمربوط به مح یهاشرافتمندانه همراه با سالمت داشته باشه و دغدغه یکه بخواد زندگ شهینم

 یینداردهابر قواعد و ضوابط و مقررات و استا یمبتن م،یدیکه انجام م یکه اقدامات میحرف دار کی یبنده و جمع حاضر، همگ لذا

 .قبال تجربه شده ایو  گهیاست که قانون م

 یمسائل فن ،یدکتر دفتر ینژاد و آقادکتر عباس یآقا. خدمتتون دمیپروژه گذشته م نیبر ا یکه در حوزه ادار یاز مسائل یگزارش

 یو وکال انیکه از بازار قیصد یو آقا نگار شهر ما هستنما که خبرنگار و روزنامه یو جوامع محل نیاز معتمد انیدرز ی. آقاگنیپروژه رو م

رو  یگلستان بودن، مطالب یتانداراس یاقتصاد رکلیکه سابقا فرماندار بهشهر بودن و مد یمهندس سجاد یخوب شهر هستن و آقا

 .ندیفرمایم

که  دیدونیخب مابالغ شد.  یسند باالدست کیدر قالب  ران،یوز أتیبر اساس مصوبه ه ۱۳۹۹پروژه در اسفند  نیا دیهست مستحضر

 یکی. شهیو نظرات دستگاهها گرفته م شهیو پخته م شهیم یدولت، بررس یونهایسیدر جلسات و کم ب،یدولت، قبل از تصو اتیمصوبات ه

 .ستهیز طیسازمان مح سیاز اعضا هم رئ

هم کارش رو انجام داده  نیاپروژه شد.  یو اجرا یگذارهیو داوطلب سرما دیبه ثبت رس یمصوبه، شرکت یاجرا یبرا نکهیدوم ا نکته

 .کرده افتیمجوز کار رو از وزارت نفت در ،یو در مرحله بعد

و مصوبات،  هایجلسات و کارشناس نیمجموع ا ارم،یشد. سرتون رو درد ن بیپروژه تصو نیا یاستان هم اجرا یزیربرنامه یشورا در

 :به چند نقطه منجر شد

داشتند که  ژهیو دیوقت سازمان، تاک استیر یدکتر کالنتر یبشه. به صورت مؤکد آقا پروژه آب داده نیقرار شد به ا نکهیا کمی

استفاده کنه  ایدر سواحل شمال و جنوب کشور احداث بشه و از آب در دیها باپروژه نیوجود نداره و ا ینیسرزم یامکان استفاده از آبها

 .صادر شد ایمجوز استحصال آب در تایهمراه بود و نها یجلسات کارشناس یکلخودش هم، با  نیکه ا

پروژه وجود داره،  نیو مجاورت ا یکیداشت، بحث خوراک بود که با توجه به وجود دو خط لوله که در نزد ازیکه پروژه ن یبعد مجوز

 .مجوز هم صادر شد نیا

 نیبا ا یاپروژه یداره. وقت ییهااستاندارد هیها، پروژه ییکه جانما دیپروژه؛ مستحضر هست ییهمون جانما ای نیبه بحث زم میدیرس

بشه. مثال  تیرعا دیفاصله از شهر، فاصله از نقاط حساس و تاالبها و انواع و اقسام استانداردها با ،یتیعظمت قراره اجرا بشه، مراکز جمع

موارد  هید هست. فاصله با بقاستاندار نیمتر باشه که در حال حاضر، سه برابر ا ۱۴۰۰ دیموضوع، فاصله از تاالب رو گفتند با نیهم یبرا

 .شده تیهم کامال رعا

صنعت داره، بهش  نیکه ا یزیاست؛ برابر سا یکرد، فاقد کشاورز دایمجموعه اختصاص پ نیکه به ا ینی. زمنهیزم ،یبعد موضوع

 .مقدار واگذار شد نیداده شد و ا نیزم

در  یابیمطالعات انجام شد. من خودم در سه جلسه ارزگرفته شد و  یپروژه است که مشاور یستیز طیمح یابیارز ،یبعد مساله

 .من مهمه به هر حال یسازمان شرکت کردم. برا

درصد و  ۹استان حدود  گهیم تیریسازمان مد یعنیاستانه.  یکارینرخ ب نیانگیدو برابر م ،یکاریپرانتز بگم منطقه ما به لحاظ ب در

 .کاره یرویصنعت، ن نیا یاساس یازهاینشیاز پ یکی. ناستیباالتر از ا یلیخ میتقدمعکه البته  میدار یرسم یکاریدرصد ب ۱۸از  شیما ب

پروژه است.  نیدر کنار ا ،یتیآهن و راه ترانزراه یعنیراه،  یصنعت، شبکه راههاست. دو شبکه اصل نیا یاساس یازهاینشیاز پ یکی

در  کنهیم هیپروژه داره که توج نیا یفراوان ازاتیدر کنارشه. امت ایدر موضوع بندر به عنوان صادرات، در کنارشه. لوله گاز در کنارشه. آب

 .باشه قرمست نجایا
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بعدازظهر ادامه داشت، در سه جلسه حضور داشتم. در  ۱و تا  شدیصبح شروع م ۸که معموال  یستیز طیمح یابیدر جلسات ارز من

 رادیدفتر آب و خاک سازمان ا یول میکنیبرداشت م ایاستان گفت از در یاآب منطقه رعاملیمد م،یدیجلسه اول، به بحث آب که رس

 .موکول شد ینشد و به جلسه بعد یبندلذا جلسه جمع د؟یکن اشتقراره برد ایدر یگرفت که از کجا

لسه دوم، ج انیدر پا یشیدکتر تجر یاومدن و نقطه برداشت آب رو نشون دادن. آقا رویجلسه دوم بحمداهلل کارشناسان وزارت ن در

 یکل کشور اومده و سؤاالت ینامه از سازمان بازرس نیگفتن که ا یشیتجر ی. آقادیرس شونیاز دفتر ا یابودن که نامه یبنددر حال جمع

 .بشه لیو قرار شد جلسه سوم تشک میمجوز صادر کن میتونیسؤاالت مشخص نشه، نم نیکه جواب ا یرو مطرح کرده. ما تا وقت

جلسه  نیپاسخ دادن. در ا نت،یپاورپو کیو مشاور، با ارائه  گذارهیو همه اون سؤاالت و ابهامات رو سرما سوم شکل گرفت جلسه

 .رو صادر کنه ییو سازمان هم مجوز نها میشده بود و قرار شد ما برکار تمام گهید

رو  یابینامه موافقت دفتر ارز ،یلوندسازمان، مجوز صادر شده بود و دکتر جال یابیده پونزده روز گذشت و در دفتر ارز میدید ما

 .فرستاد که من االن مکتوبش رو دارم یشیدکتر تجر یبرا

 ستیز طیکه مح یهمونطور م،یمردم ندهیما که نما ینشد. به هر حال برا یو چند ماه خبر یشیدکتر تجر ردستیرفت ز نامه

و خدمت به مردم رو دارم،  ینوکر فهیکه من وظ یه استحفاظما مهمه. خدمت شما بگم در حوز یمردم برامون مهمه، شکم مردم هم برا

وجود داره که  لیقب نیاز ا یروستا و مشکالت کیبرق  میصد متر س ایجاده  لیسرقت گاردر مثل یجزئ ی. سرقتهاکنهیم دادیب یکاریب

 .نهیاز هم یناش

که لشگر  دهیبه هر حال نشون م شه،یاره وارد مما د یبه جنگلها شه؛یما داره وارد م ستیز طیکه به مح یاهمه مهمتر لطمه از

خودش رو. از همه راحت  کنهیم نیو تأم ؛یدکتر مراد واریاز د ای رهیبنده باال م واریاز د ایو شکم و درآمد خودش رو  نهیشینم کاریب کار،یب

، ۶۰. در سال میکن جادیاشتغال ا میمجبور م،یرو حفظ کن میعظ هیسرما نیا نکهیا یما برا نیدولت باال بره. بنابرا واریکه از د نهیتر ا

 .هزار نفر که عمدتا هم کارگر و کشاورز هستن ۱۱۰ میهزار نفر بود و االن شد ۳۵ما در بهشهر،  تیجمع

سال هم اعتبار داره، هر بار به  ۲و  شهیرو که اعالم کرده موافقت م ینامه دکتر جاللوند یشیهر حال عرض کنم که دکتر تجر در

 .میهست یادار یکارشکن کیمواجه با  قتایحق میدیو ما د کردیامضا نکرد و امروز و فردا م یاهبهان کی

 .میحلش کن و ه؟یواقعا مشکل کار چ مینیکه بب میمجلس تقاضا کرد استیرا با ر یاجلسه م،یکه در مجلس دار یفیبرابر وظا تاینها

در جلسه  یو دکتر جاللوند انیدکتر دانش ،یشیازمان، دکتر تجرو از س میدر مجلس برگزار کرد یا، جلسه۱۴۰۰بهمن  ۱۸ خب

نفر  ۱۰استان مازندران،  ندگانیعضو مجمع نما ۱۲داشتن. از  فیتشر یدکتر دفتر یکشور هم آقا یمیحاضر شدن و از طرف پتروش

از طرف مجلس مأمور شده بود که مجلس هم،  سیرئبینا کزاد،یدکتر ن ت،یداشتن و در نها رحاضر بودن، استاندار مازندران هم حضو

 .جلسه رو اداره کنه

رو از  یسؤاالت کزادیو همه حاضران به طور مفصل اظهارنظر کردن و دکتر ن دیاز دو ساعت طول کش شیجلسه که ب نیدر ا خب

 .میو امضا کرد میرو تنظ دینیبیکه م یاشد و صورتجلسه یبندجمع حالیایعل دن،یپرس یشیدکتر تجر

 یمیپتروش یخوراک و آب برا ن،یزم صیتخص ست،یز طی، مصوب شد: از نظر سازمان مح۱۴۰۰بهمن  ۱۸ خیلسه، به تارج نیا در

که سازمان داره، پاسخ  یابهامات جزئ یبرا ن،یجلسه صحبت شد که پس از اخذ زم نی. در همشودیصادر م هیبالمانع است و مجوز اول

ابهامات، خودتون هر مشاور  نیرفع ا ی. برادیدار یرو داشته و شما ابهامات یخروج نیا نجا،یتا ا اورکار مش نکهیمناسب داده بشه. ضمن ا

، کار ۱۴۰۰اسفند  ۲۰تا  تایبره با اونها قرار بذاره و نها گذارهیتا سرما دیکن یکه باشه، معرف یبه هر تعداد د،یدونیکه صالح م یاگهید

 .لس آورده بشهدر مج ومد یجلسه نظارت یتمام بشه و گزارش برا

کردم و گفتن هفته بعد،  یریگیموکول شد که امروز صبح پ دیسال، جلسه دوم به بعد از ع انیبا توجه به تراکم کارها در پا البته

 .شهیابهامات و سؤاالت سازمان هم داده م نیپاسخ آخر نده،یهفته آ یعنی. شهیبرگزار م
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اتفاق افتاد و ما  نیواگذار بشه که ا نیدادن که زم ینامه به سازمان امور اراض هیردن، که ک یکار نیاول ،یاز اون جلسه نظارت بعد

 گذارهیکه قرار شد سرما میمحترم کشور شروع کرد ریرو با حضور وز یدر مازندران، در واقع کار مقدمات یسیدکتر رئ یقدم آقا منیهم به 

سبز داره، اونها رو انجام بده و کار  یکه بر اساس طرح، راجع به فضا ین تعهداتگرفته، دورش رو فنس بکشه و او لیتحو قبالرو که  نیزم

کار  مانکاریوجود داره که پ یبرداشت ناصواب هیمهمه چرا که االن  یلیخ نی. اشهیصادر م ییکه مجوز نها یزمان یرو بذاره برا یعمران

 .رو شروع کرده یعمران

دکتر  یول دیصادر کن رو و مجوز دیریتعهد بگ گذارهیمکتوب دستور داده که از سرما یتررو هم بگم که در دو مرحله، دکتر کالن نیا

 میریمحضر و تعهد بگ میبر میچرا بخوا م،یدیانجام م وکار میکه به حسن نظرشون باور دارم، در دو جلسه به من گفتن ما که دار یشیتجر

 .شد دهیکش نجایکار به ا تایبود و نها بندیخودش پا یهم به قول اخالق شونیااتفاق افتاد و  نیالبته الحمدهلل ا م؟یکن شدهیچیپ یو کل

 ن،یو اگه اجازه بد کنمیافتاده. من عرضم رو تمام م یعرض کردم تا آشنا بشن که چه اتفاق نیحاضر یکار بود که برا یروند ادار نیا

 ...... کنن انیرو ب ینکات یمیپتروش ینژاد در مورد مسائل فندکتر عباس یآقا

 

همراهان داشت که با تذکر  ریخود توسط سا یسخنران لیاصرار به تکم ندهینما یاز شروع جلسه گذشته بود و آقا قهیدق ۴۰از  شیب

را  شانیا یخارج از سازمان باشند، صحبتها یادر جلسه ۱۵ساعت  دیبا یخانیمهندس عال نکهیمواجه شد که با توجه به ا یدکتر مراد

مهم و  ارینکته بس شانیمشخص بود که انیز است و  یخانیلحظه، مهندس عال نیسازمان در ا ییپاسخگو رد که محو. مشخص بومیبشنو

 .را قرار است مطرح کنند یدست اول

 

 :زمان وجود داشت ادامه داد تیکه بر محدود یدیتأک نیا رغمیعل ندهینما یآقا

جوانان  یبرا یدیپروژه، بارقه ام نیکه به هر حال ا نهیدارم ا زیعز نیو معاون ستیز طیسازمان مح سیکه از رئ یخواهش من

مازندران و  یپروژه برا نیالبته ا کنم،یبهشهر و گلوگاه و نکا رو عرض م ثارگرانیاز همه اقشار است که به عنوان نمونه، جامعه ا کارمانیب

در  ثارگر،یو ا دیفرزند شه ۱۰۰۰از  شیه شهرستان، بس نیهم یول کنم،یم بیتعق فه،یو بنده فقط بر حسب وظ نهاستیو ا گذارهیسرما

 .هزار نفر در گلوگاه ثبت نام کردن ۸از  شیهزار نفر در نکا و ب ۱۵هزار نفر در اداره کار بهشهر،  ۳۰از  شیموندن. ب یکاریچنبره ب

که هر تعهد  رفتهیهم پذ گذارهیسرما م،یکنیرو اخالقا عرض م نیمعطوف کنم، ما ا یانقطه کیجمع دوستان رو به  خوامیم چون

هر کدام از  میدیتعهد رو م نیخواهد بود. ما هم به عنوان نوکر مردم ا رایپذ د،یکن لیتحم گذارهیرو شما بر گردن سرما یستیز طیمح

بشه در  عیرتس نیعاجزانه دارم اجازه بد یمنتها استدعا م،یریپذیم لیتون هست، با کمال مدغدغه ستیز طیحکه در بحث م ییمقرراتها

 .شروع پروژه ندیفرآ

 

درخواست کرد که مطالب خودشان را ارائه بدهند. نوع درخواست  یانسان ستیز طیمعاون مح یخانیاز مهندس عال یدکتر مراد

 که تنها منتظر و دادیپروژه را نشان م یاز اجرا نانیاطم ،یمیپتروش نیداشت که در ذهن موافق یمجلس اما، نشان از تصور ندهینما

مجلس و توقع اختصاص زمان جلسه  ندهینما یاز معمول صحبتها شیوجود ندارد. فرصت ب یگریاست و مانع د یمطالعه صور کیمعطل 

 .داشت یتشکلها را در پ ندگانینما دیاعتراض شد ،یمیپتروش اتیدفاع انیبه ب

 اعتراض را مطرح نمود. نیا سازمان، ستیز طیمعاون مح ،یخانیمهندس عال یاز شروع صحبتها شیپ یشبکه مل ریدب

 :گفت یعتیشر یخطاب به آقا ن،یکه در جلسه درگرفته بود، با کسب اجازه از حاضر ییهمهمه و بگومگو انیدر م ،یموتمحمد اله
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ضوع و با مو تیکه با توجه به اهم یا.اوها بود. جلسهیجلسه، مربوط به ان.ج نیعرض کنم که ا دیمن با پوزش با د؛ییبفرما اجازه

و  تینکات مهم به سازمان، هماهنگ شده، از محتوا و هو یانتقال برخ یو برا ژهیبه صورت و ،یردولتیو غ یخواست دو طرف دولت

 .هبش یته دیخودش که نبا تیشخص

 یار مصاحبهد روزیو د دیستی.اوها قائل نیان.ج یبرا یاحترام چیهرچند شما ه م،یقائل یادی! احترام زیعتیشر یشما آقا یبرا ما

 ...نیکرد یضدانقالب معرف یادیرو ا یستیز طی.اوها و فعاالن محیان.ج

 ...زدم یحرف نیداره که من همچ یمدرک یاعالم کردند: اگر کسبهشهر  ندهینما شریعتی یآقا

 ...: مدرکش که موجود هستگلزار رضافیحن

 م؛یگذریبحث م نیاز ا یلو دیرو جستجو کن هایخبرگزار دیتونیحاال م نی: همیموتاله محمد

 .در مطبوعات موجوده م،یزنیکه م یی: ما حرفایعتیشر یآقا

 کیصحبت داشتند؛  یو کامل، وقت برا یبه اندازه کاف نیدکتر! موافق یاقا دینیبب خوام،ی: من از جمع معذرت میموتاله محمد

 ...نکات انیب یجلسه برا

 .مطالبشون رو ندیوستان بفرماکه اول د می: ما که اول تعارف کردیعتیشر یآقا

رو که مغفول مونده مطرح کنه و  ینکات ادیهست که ب یامجموعه یجلسه اساسا برا کی ست؛ی: بحث اول و دوم نیموتاله محمد

 ای انجام شده و ینینچنیا یهانقطه که برنامه احداث مجتمع ۴۰۰در  دیکرد یشما بررس ایبپرسه آ ندهینما یاز همه، از شما شیمثال پ

 یاجتماع نیتبعات سنگ یپاسخگو دیتونیامروز شما م ایهستن؟ آ یچه وضع یمردم دارا ه،یزیراجراش در حال برنامه ایدر حال انجامه و 

 ؟یمتیکجاست؟ و اون هم به چه ق دیگیاشتغال که م نیتعداد دروغ نیمستند ا د؟یها باشپروژه نیا

 طیبدم. سازمان مح حیتوض دیرو با نیا د،یو مطرح کرد دیا سوال کردگزارش دارم که چون شم کی: من فقط یعتیشر یآقا

سبز،  عیتعداد صنا نیشتری. بارنیم هایمیسبز رو پتروش عیصنا ازاتیامت نیشتری. بکنهیم یسبز رو معرف عیکشور هر سال صنا ستیز

 .هستن هایمیپتروش

منحصر به  کرهستیز گاهرهیذخ کیکه گرفته نه در کنار  که گرفته، شاخصش رو داشته یی! آنجایعتیشر ی: آقایموتاله محمد

جلسه  نیبحثها هم در ا نیا یبشم. جا خوامینم هیدکتر! من وارد حاش یسبز بودن کنه. آقا یادعا تونهینم یصنعت چوقتیه نجایفرد. ا

 ...مهمه اریما بس یو برا هیمحور ،یخانیلمهندس عا ی. چون صحبتهاستین

 .که میندار یباالتر؟ ما حرف نی. از امیاگه سازمان بگه استاندارد فالن وجود داره، ما نوکرش کتره،یاز مو بار : گردن مایعتیشر یآقا

 ...یعتیشر یآقا ستین کی: گردن شما باریموتاله محمد

 ...و میرو بشنو یخانیمهندس عال یما صحبتها دیی: اجازه بفرمایمراد دکتر

دوستان هم  نیشکل وجود نداره. ا نیامکان ادامه جلسه به ا ،یخانیاز صحبت مهندس عال دکتر! اصال بعد ی: آقایموتاله محمد

مدل ارائه مطلب  نیا تیجلسه واقعا ظرف یما هم محترم هستن ول یخودشون قائل هستن و برا یبرا یآوردن و به هر حال حق فیتشر

 .رو نداره

 شیآرا کیواقعا. چون ما با  میاختصاص دادن ندار یبرا یادیقت زلطفا. ما هم و دی: نظم جلسه رو به هم نزنگلزار رضافیحن

 .اصال میندار یبره، ما حرف شیجلسه پ نطوریو اگه قرار باشه ا میامروز اومد یخاص

 دونستمیواقعا اگر م یما، ول هیارزش قائلم؛ عضو مجلس هستن از حوزه انتخاب اریبس ،یاندرات یعتیشر یآقا یخودم به شخصه، برا من

 .ذاشتمینم سانیپرد یهست، پام رو تو شونیهمراه ا شونیارسانه میت
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 میت نیآوردن، عرض کنم که من در حضور ا فیو تشر دنیخودم که از مازندران زحمت کش یهم ضمن احترام به همفکرا االن

و روند  یاصل تیبه وضع ،یقول و قرار قبلجمع بوده. اگر جلسه ما رو بر اساس  نیندارم و اگر تا حاال نشستم، به حرمت ا یحرف چیه

و  شونیخودم به شخصه، در حضور ا یول م،ینیشیم نجایو تا پس از افطار هم ا میخدمت هست رسمعا و طاعتا، د د،یخودش برگردون

 .ندارم یحرف چیه شون،میت

 

از بهشهر، که به دعوت  یدادگستر لیوک ق،یبه جلسه، دکتر صد دنیبخشنظم یبرا یگفتگوها و تالش دکتر مراد نیا یدر اثنا

 تای. نهاشودیجدال کامال رفع و رجوع م نیو ا کنندیمطرح م قهیرا در دو دق یابه جلسه آمده بودند، اصرار کردند که نکته یعتیشر یآقا

 .میرا بشنو شانیا یصحبتها قهیدر دو دق داجازه دادن یدکتر مراد

 

نظرشون شرافتمندانه است و  ،یی.اویان.ج یز عرض ادب و احترام، گروهها: پس ااز بهشهر یدادگستر لیوک ق،یصد دکتر

داشته باشه و  یمنافع شخص ادی.او بیان.ج میدیهست. ما تا حاال ند یحیهدفشون قابل احترامه. نظرشون هم عموما نظر درست و صح

 قهیشهرم و در حد دو دق یو سابق شورااتاق اصناف و عض سهیرئ أتیعضو ه ،یادگسترد لیوک ق،یرو پر کنه. من صد بشیبخواد ج

بشه،  تیشده که اگه رعا نییبراش تع یاومده و ضوابط یواحد صنعت کیدوستان!  دینیکه مساله روشن بشه. بب کنمیرو عرض م یموارد

 کنم،یته که عرض مچند نک نیبا در نظر گرفتن ا انکاله،یم جیخل یکیپروژه در نزد نیباشه. قرار گرفتن ا تونهیخوب م اریپروژه بس نیا

 .شده هیتوج

و اطراف،  آبادنیحس یروستا یمرغوب بود، اهال نیزم نی. چون اگه اهیپست و نامرغوب اریبس نیواقع شده که زم ینیپروژه در زم نیا

 طیکه مح ۴۸چون سال  اده؟یز میگی. چرا مادهیز اریبس اریبس انکاله،یفاصله پروژه از م کردن؛یتصرف م یکشاورز یرو برا یاراض نیا

که االن  انکالهیآب هم مشخصه. درب م یمشخصه و داغ ییبر اساس عکس هوا انکالهیدماغه م ره،یبگ لیرو تحو انکالهیاومد م ستیز

. هشتصد ادهیز یلیکه فاصله خ مینیبیمالک فاصله باشه. پس ما م دیو اون دماغه با هیعیو طب یاز دماغه اصل ترنطرفیا اریموجوده، بس

 .است انکالهیز درب ممتر بعد ا

 یاز اراض یادیز اریباال اومد و قسمت بس ایآب در ۷۶تا  ۵۶آب هم که مشخصه. از سال  یاست، داغ انکالهی، م۱۰پالک  یاراض

 م؟یکن نییرو تع جیخل میحر میتونیطبق قانون م ،یجوّ یتهایفعال یبر مبنا ج،یخل یواقع زانیاز م ایمنطقه رو آب گرفت. آ

 یهام، من از طرف کسکه به جان دو تا بچه کنمیم ی. ماه رمضانه و با شما ابوالفضلگمیکالم م کی! من با شما زیعز دوستان دینیبب

 .ستمین یدادم و آدم کس یرا شونیا بی( و به رقیعتیشر یندادم )اشاره به آقا یآقا هم را نی. من به استمین نجایا

 ییروستا کنه،یم دادیسرقت ب کنه،یم دادیب یکاریکه بگم. ب کشمیخجالت موجود داره،  یکه در شهر من از نظر اخالق یتیوضع

 ستهیکه اصال شا ییهمه رفتن سراغ شغلها یعنیرو.  نایا دیدونی. شما مرنیگیگرفتن و فقط پرنده م یکه همه جوونهاش، موتور شاس میدار

که دامداران خسارت  شهیدر بهشهر مسؤول بودن. گفته م که هیکسان یکاردست نیبده، در بهشهر رکورده. ا هک یزی. آمار هر چستیما ن

 .رأس گوسفنده ۷۵ یبرا نیهکتار زم ۹۰ نن؛یبیم

 

بعدش بنده مبسوط خواهم گفت  م،یرو بشنو یخانیعال یآقا شاتیممنون آقاجان. فرصت تموم شد. فرما یلی: خیمراد دکتر

 ...زانیخدمت عز

 

. کنمیسالم عرض م م؛یاهلل الرحمن الرح: بسمستیز طیزمان حفاظت محسا یانسان ستیز طیمعاون مح ؛یخانیعال مهندس

 هم ما  نطرفیخودشون، مباحث رو مطرح فرمودن. ا یدر حوزه کار یاحرفه رتیبا غ یعتیشر یقطعا هست. آقا یجلسه، جلسه خوب نیا
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 هیفرمودن که  گرمونیفرمودن و هم دوست د یعتیشر یکه هم آقا یاز چند مورد شته. گذمیصحبت کن دیبا یاحرفه رتیبا همون غ

 یرو که در موردش آگاه یاونجا نامرغوبه که به نظرم بهتره موارد یداره. مثال دوستان فرمودن اراض یشتریبه دقت نظر ب ازیمقدار ن

 .میورود نکن م،یندار

کار  مینیکه بب میگذاشت یاجلسه کید. ما رو به عهده گرفتم، بخش از کار انجام شده بو تیمسؤول نیا یدوستان! من وقت دینیبب

 یمرور هیرو نشون دادن. اسناد و مدارک موجود رو هم  یاهیاول یابیمطالعات ارز هیانجام شده،  ییرفته. و چه کارها یاتا چه مرحله

کردن و در اون  دییکه مطالعات ناقص هست. خود دوستان هم تا میو مدارک، ما در جلسه اعالم کرد اسناد. بر اساس اون میکرد

 .نقص رو نیا رفتنیمجلس، پذ یصورتجلسه

است اونجا که ما  یاژهیو ستمیاکوس کی. و خب درومورفهیآب بوده و خاکش به شدت، ه ریمورد نظر، سالها قبل کال ز محدوده

که نگاه  میروبرو بود کیتوان اکولوژ یابیدر مطالعات ارز یبا نقص ینشود؛ ول ایکه بشود  میکن یشداوریپ میخوایاصال در حوزه خودمون نم

 یابیانجام بشه. در مطالعات ارز یستیز طیاثرات مح یابیکه بر اساس اون، مطالعات ارز ستیموجود ن یمطالعات نیناصال چ میدیو د میکرد

 .قابل استفاده است ،ییهایچه کاربر یاست و برا یدر چه حد یطیمح یهاتوان شهیم دهیکه سنج کهیتوان اکولوژ

کار کرده باشن  یاثرات، پوشش داده باشن و با متد یابینقص رو در مطالعات ارز نیا دیشا میگفت نیبود؛ بنابرا نیاز نقائص ا یکی

 ن.رو هم داده باش نیکه جواب ا

انجام  یاانگار مطالعه یصنعت نبود و به عبارت نیا یکه استفاده شده بود، اصال مناسب و پاسخگو یروش م،یهم که نگاه کرد اونجا

نقص  ک،یتوان اکولوژ یابیانجام بشه که اگر در مطالعه ارز یاثرات یابیمطالعه ارز کیحداقل،  میداشت ازیبود که ما ن یعیطب نینشده. بنابرا

 یهست که دوستان اطالع دارن مثل روشها یاگهید ینقص، پوشش داده بشه. حاال روشها نیا ،یو علم یفن یبا روشها نجایدر ا م،یدار

 رمیبگ خوامیکه من ازش م یگستره، توان کاربر نیمحدوده و ا نیا نیبد صیتشخ دیتونیم یاو نقطه یاکه شما لکه ها،یگذارهمیرو

 ندارد؟ ایدارد 

. به کنهیسازگار و ناسازگار رو مشخص م یهایو کاربر دهیکه توان مناطق رو نشون م نهیسرزم شیآما یالبته مقدمه بحثها نهایا

تا محور رو  ۴شرکت و اونجا  نیا رعاملینوشتم به مد یانامه ن،یفرورد ۱۷در روز  م،یکه داشت یموجود و نقص طی، با توجه به شراهر حال

 که خود دوستان هم در صورتجلسه خودشون اشاره کرده بودن رو خواستم پاسخگو باشن یاون نقائص واقع،درخواست کردم. در 

 جهینت میمربوط به واحد بود که خواست کننیریشو آب یمیواحد پتروش یبارگذار یبرا کیاکولوژتوان  یابیاول، مطالعه ارز مورد

 به ما ارائه بشه

اونجا، مطالعه  ییایدر ستمیسازمان و اکوس تیریبر مناطق تحت مد کن،نیریشآب یاثرات تجمع یبررس میاز دوستان خواست دوم

 بشه و ارائه بشه

بر اساس  ند،یحاصل از فرآ یو پسآب صنعت یگاز یهاندهیآال یاز خروج یو اثرات ناش زانیم یررسب میمورد درخواست کرد نیسوم

 طرح رو انجام بدن و ارائه بشه یاسناد فن

 طیمح شیو پا تیریبرنامه مد گه،ینداشت و چند مورد کوچک د یمورد ،یتوان، اجازه داد و اثرات تجمع یابیاگه ارز ت،یدر نها و

 ارائه بشه یمیاون کار پتروش متناسب با یستیز

 یمطالعات رو انجام بدن و ارائه بدن و در واقع رفع نقص مطالعات نیبکنن و ا یاز دوستان، که بررس میچهار مورد رو ما خواست نیا

  ...میکن یرو انجام بدن تا ما بررس

 

 بد نباشه د،ینامه رو بخون نیا یانی: به نظرم فراز پایمراد دکتر
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 :خونمینامه م یاز رو نایپاراگراف اومده که من ع کینامه،  نیا ی: انتهایخانیعال مهندس

سازمان است؛  یابیارز تهیدر کم یحاصل از انجام مطالعات مذکور و بررس جیتابع نتا یستیز طیبه ذکر است صدور مجوز مح الزم»

 «اجتناب گردد ست،یز طیو صدور مجوز مح یلیمقبل از انجام مطالعات تک ،ییاجرا اتیاز هرگونه عمل شودیم دیضمنا تأک

 هایبررس جی. اگه نتامیدار ییاجرا اتیاونها، اجازه عمل دییاونها و تا یکامال واضح و روشنه که ما پس از انجام مطالعات و بررس نیا

 م...یباش نیمقررات و قوان بندیپا دیبود، ما با یاگه منف یمثبت بود که خب برن و انجام بدن ول

 

مورد پنجم رو  ای! آزیعز یخانی: جناب عالاستان یستیز طیو فعال مح یشبکه مل یهماهنگ یموالنا؛ عضو شورا سعودم

 و مطالعه بشه؟ یبررس یبه لحاظ اثرات اجتماع دیپروژه نبا نیا ایآ م؟یبد یاثرات اجتماع یابیاختصاص به ارز دینبا

 

 خوامیرو م نیدر مجموع ا ی. ولدمیم حیمورد رو بعدا توض نینشم. ا اتیرد جزئفعال وا شتریمن ب دیی: اجازه بفرمایخانیعال مهندس

 نیبار مسائل توسعه هم در ا ینیکه همه سنگ یانسان ستیز طیمعاونت مح ژهیبه و ست،یز طیخدمتتون عرض کنم که سازمان مح

ها داره و در همه عرصه ییهاموعه خواسته. انسان که مجطیانسان و مح نیاست. نظم ب دهندهظمسازمان ن کی شه،یمجموعه تحمل م

 ندهیآ یبرا یداریپا کیکه  میتعادل رو برقرار بکن نیو ا میایکه ب نهیمون او شأن نزول فهی. ما وظستهیز طیمح نیهم که هم طیمح

 .داشته باشه

 یهاو توان کنهیداره القاء م طی. ما بر اساس ضوابط و آنچه که محمیفضا عدول نکن نیکه از ا میدار یو سع نهیو شأن ما ا نقش

نباشن،  یجد تیمسؤول نیدارن و اگه در ا یتیخودشون، مسؤول یهم در حوزه کار یعتیشر ی. جناب آقامیانجام بد ده،یاجازه م یطیمح

 .میکامل جلو بر تینسبت به موضوع، با حساس مونیاحرفه رتیم. ما هم با اون غیهم شک کن شونیبه ا دیبا

. میواقعا تشکر کن دیکه با دنیدر مورد موضوعات نظر م ژه،یو نگاه و تیاحساس مسؤول کیمخالف، با  ای، موافق .اوها همی.جان

 .میکن یاتیموضوع هست، عمل تیآنچه را که واقع میشاءاهلل با کمک شما و دوستان بتونان

مطلب  نیو هم نهیشتن که اونجا هم بحث همنو جمهورسیرئ یآقا یبرا یادکتر سالجقه، نامه یهم بگم که آقا یانینکته پا کی

. رهی، مورد توجه قرار بگ۸۱اومده و در خاتمه هم خواستن که اون مصوبه سال  نایکه چهار درخواست بود و قرائت کردم، در اون نامه ع

 :خونمینامه رو م یانتها

 رد؛یانجام پذ یستینبا ۸۱مهر  ۱۶مصوبه  وفق یصنعت یبارگذار چیاست که در شمال کشور، ه نیاعتقاد ما همچنان بر ا ضمنا» 

موضوع، در حال انجام  نییبه نحو مناسب جهت تب زین انیها و دانشگاهو نشست با سمن یارسانه تیاز ظرف یبرداربهره نیهمچن

 ...باشدیم

 

 نکته برگزار شده نیهم یجلسه، برا نی: اصال ایمراد دکتر

 

 نیموضوع توجه کردن؛ به هر حال ا نیتشکر شده که به ا جمهورسیرئ یامه هم از آقان انیو در پا قای: بله دقیخانیعال مهندس

 کار، متفاوت بوده وهیبوده، منتها ش نی. قبال هم در واقع همفتهیاست که در حوزه ما، االن داره اتفاق م ینگاه

 

نکته رو  نیو ا کنمیرو عرض م یموارد د،یردا فیکه تشر یبزرگوار؛ بنده تا زمان یخانی: ممنونم جناب مهندس عالیموتاله محمد

خدمت شما ارسال  ،یجلسه، همراه با مستندات قانون نیگزارش مفصل ا د،یدر ادامه جلسه حضور ندار نکهیهم عرض کنم با توجه به ا

 .خواهد شد
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 یبه حوزه اجتماع مون،یقبل بخوان مطالب خودشون رو ارائه بدن، ما چون آخر بحث یاز آنکه مهندس گلزار و دکتر رستم شیپ

 یمیپروژه پتروش کی نیمسائل بهشهر، قراره با هم هیو کل یاجتماع یبهایها و آسو تمام سرقت یو مشخص شد بحث معضالت اخالق دیرس

 زیعز یصورمن یآقا م،یبش یو حقوق یکه وارد مباحث فن نیحل بشه، قبل از ا اد،یکه احتماال به وجود م یاشتغال صدیس ستیدو تایو نها

اشتغال صحبت کنن و نظرشون رو بگن؛ و  نیدر مورد ا یاقهیدو سه دق هی ،یتوسعه جوامع محل لگریاشتغال و تسه لگریبه عنوان تسه

 نیمانند شما که قاعدتا با مشاور یگذاراناستیس یریگمیاساسا کمک بکنه به تصم نهبتو دیمنطقه هستن، شا یبوم یچون خودشون از اهال

 .گرفت دیخواه یتر و بهترمناسب ماتیتصم تر،یاحرفه

 

و مطالعه  یبررس ازمندین ،یهر طرح بزرگ ،یباالدست نیاصال بر اساس قوان نکهینکته بگم و اون ا کیمن  د،ی: ببخشموالنا مسعود

 .کننیو هم مطرح مطرح ر یاثرات اجتماع نیاز ا یبخش یمنصور یو آقا میرو دار نیا ی. ما در مقررات باالدستهیاثرات اجتماع

 

: بله من سالم عرض استان مازندران یجوامع محل ییافزاتوان لگریو تسه ستیز طیکنشگر و فعال مح ؛یمنصور حر

ها پروژه نیو خودم مسؤول چندتا از ا کنمیم تیفعال یجوامع محل یساله دارم در موضوع توانمندساز ستیخدمتتون بگم که من ب کنم؛یم

 چند نکته رو بگم؛ تغالدر مورد بحث اش ست،یز طیز مسأله محفارغ ا خوامیبودم، م

 تیهر اونچه که اونجا در واقع میدید نکهیا ی. برامیشروع کرد ۱۴۰۰رو از اواخر سال  نیاز دوستان بدونن که کمپ یبرخ دیشا خب

 یست، در تناقضه؛ ما در پژوهشهاه یمیصنعت به اسم پتروش کی یشده و خواستار بارگذار یابیکه در ارز یزیوجود داره، با اون چ

 یستیز طینظر از مسائل محصورت گرفته، صرف یدر منطقه خودمون، چهارقلعه عبدالملک لگریتسه توسطمختلف  یمختلف که با روشها

در  رآبادیر امبند یبارگذار زبانیو م میبود یکیگذشته، شاهد اشتباه استراتژ یهادهه یوجود نداره، ط یاانکالهیاصال م نکهیو با فرض ا

 .میشد یلملکچهارقلعه عبدا یمرتع ینهایهکتار از زم ۲۰۵۰

از کجا اومدن؟ هامون در جنوب کشور، خشک شده  نایهزار نفر روز کارگر به اونجا اومد؛ ا ۷۵فرمودن،  یعتیشر یکه آقا همونطور

 یبوم م؛یمالکخرده م،یدامدار م،یکرد؛ ما کشاورز لیمهاجر رو به منطقه ما تحم یادیکرده بودن، تعداد ز دایمشکل پ گهیبود، مناطق د

 کنه اونجا یبکاره و زندگ یزیچ هی تونهیخودش م اطیح یتو طیشرا نیخودش در بدتر نیسر زم شاورزه،ک ست،ین کاریاونجا ب

دارن  دن؛یجام ماومد، کجا رفتن؟ قاچاق ان نجایکه به عنوان کارگر ساخت بندر به ا یشد؛ اون کس سیبندر تاس دیسال طول کش ۸

. سه کننیرو وارد منطقه م یربومیافراد غ یادیشغل هم محکومه چرا که تعداد ز جادیاز لحاظ ا ،یمیپتروش نی. اکننیقاچاق م اکیتر

 شن؛یهم رها م نایانجام شد، ا سشیکار تأس یمیپتروش نکهیبعد از ا شن،یو اونجا ساکن م شنیکار م ریسال، چهار سال، درگ

انسان، باعث شده  یبرا یمیسازه مثل پتروش کی! خطرناک بودن دینیکنن. بب سیمدرن قراره تأس یمیکه پتروش گمیم کیتبر من

 یپرواز نیاونجا، متخصص انیکه م یباشه؛ قطعا کسان نیمتخصص یاونجا کار کنن و کار برا یتر باشه، تعداد نفرات کمترکه هر چه مدرن

 .اونجا که کار کرده باشه و مسلط باشه ادیب نیسیتکن دیچون با تن،هس یبوم ریخواهند بود؛ و غ

از  یواضح اریبه صورت بس یباشن. کشاورز یاندک اریتعداد بس دیرفته باشه کار کنه؟ شا یکه کس میداشت یمیمگه پتروش نجایا

بهشهر  یصنعت یشهرکها نیا با میمرتع داشت یبردن. هر چ نیپروژه و از ب نیمرتع اون منطقه رو دادن به ا نیخواهد رفت. بزرگتر نیب

که به  یخانوار ۷۰اونجا؛  میدار یهزار واحد دام ۱۱وجود داره.  یمنطقه ندارم، فکر نکنن که داستان ین تویمتر زم هینابود شدن؛ من 

مدن؟ اونا او گهیهستن؟ مگه از کشور د یلیمگه اسرائ کنن،یراه دارن ارتزاق م نیدرست کردن و از ا یرفتن شرکت تعاون یصورت قانون

رو  یربومیشد و افراد غ میدو سه ساله خواه تایاشتغال کاذب نها جادیباعث ا ،یربومیغ صنعت کی یدارن. ما با بارگذار ازیهم به شغل ن

 .کرد میخواه لیبه منطقه خودمون تحم
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 یاجتماع یناهنجار نجایه دارن اک یقشر نیکه ا دوننیهم م یعتیشر یو آقا میدونیکه ما م یاجتماع یهایو نابسامان مسائل

از موارد  یبرخ نیمنطقه. ا نیشدن به ا لیهستن که تحم یو کسان ستنیمنطقه ن نیا یساکن اصل ستن،ین یعبدالملک کنن،یدرست م

 ردمدر بحث اشتغال بود که کوتاه عرض ک

 

 حبت کنه؟قراره ص یاز دوستان، چه کس !یموتاله یآقاخیلی ممنون آقای منصوری؛ : یمراد دکتر

 

 میشیو مطالبشون رو بگن ممنون م ندیمهندس گلزار اگه لطف بفرما ی: آقایموتاله محمد
 

خودش  یندارم. اگر جلسه به روال عاد یبنده صحبت ون،یآقا نیو با حضور ا تیوضع نی: من عرض کردم که با اگلزار رضافیحن

 برگرده، در خدمت خواهم بود
 

 گلزار ین آقا: حاال لطفا صحبت کیمراد دکتر
 

 کن لیرو به فرصت تبد دیتهد نیصحبت کن و ا نهیخواهشم ا ز،یعز فی: حنیمنصور حر
 

ما ممکنه خطابش خود  یانجام داد چون من عرض کردم که صحبتها شهینم یفعل تیبا وضع ی: واقعا صحبتگلزار رضافیحن

 که قرارمون بود، برگشت، حتما مطالبم رو خواهم گفت یتی. جلسه هر وقت به وضعمیندار یمیبا پتروش یسازمان باشه و اصال حرف
 

زودتر  ونیآقا نیکه ا کنمینم ی. االن اصراردیشما رو مفصال خواهم شن یگلزار، من حرفها یآقا ،یرستم ی: آقایمراد دکتر

  کنه؟یمصحبت  ونیاز آقا کیکدوم  ،یعتیشر ی. خب از دوستان آقامیمطالبشون رو بگن و ما به جلسه خودمون برگرد
 

 کننینژاد صحبت مدکتر عباس یآقا ن،ی: اگه اجازه بدیعتیشر یآقا

 

از  شیاثنا، پ نیسازمان، از سالن جلسه خارج شدند و در هم یانسان ستیز طیمعاون مح ،یخانیمهندس عال یلحظه آقا نیا در

 داد حیرا توض یانژاد، مسعود موالنا نکتهدکتر عباس یصحبتها

 

 نیا یپروژه، سابقه چندساله داره. تو نیموضوع احداث ا د،یکه خودتون بهتر اطالع دار یدکتر، همونطور ی: آقاموالنا مسعود

ها طرح کردن و در مطبوعات و رسانه یزنیداشتن و را یاریبس یپروژه صحبتها نیکردن و مسؤول یادیز یطرح، تالشها نیسالها، موافق

دوستان از همه فرصتها بهره بردن. به گفته خود  نیصحبت شده و ا یمکف زانیواقعا به م یعنی. دیرس نجایاکردن، تا کار به  هیرو توج

 جلسه داشتن و مطالب ارائه شده؛ شونیا نیو معاون یکالنتر یبه دفعات، با آقا ،یعتیشر یآقا

صحبت  انکالهیم یمیروشتشکلها دعوت شدن که درباره پت ندگانینما ر،یکه من اطالع دارم، در ده سال اخ یباره، اونجور نیاول

. میبا پروژه و موافقانش ندار یالوگی. ما دمیکه راحت و بدون واسطه، با مسؤوالن سازمان صحبت کن میساعت وقت خواست کیکنن. ما 

 نیاگه موافق تشکلها بوده، اما یفرصت برا نیا نکهیا رغمیکه عل نهیما با سازمانه. ما نظرمون ا الوگی. دمیدیرو به دفعات شن نهایا یصحبتها

 میببرن و ما صحبتهامون رو با شما جداگانه مطرح کن فیطرح، حرفاشون رو زدن، تشر
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 ی. آقامیخوب، حتما من در خدمت شما هستم. پس زودتر دوستان مطلبشون رو بگن که به اصل جلسه برس اری: بسیمراد دکتر

 دیینژاد بفرمادکتر عباس
 

کردن  یسخنران کنمیمن فکر م م؛یاهلل الرحمن الرح: بسمیمیشرکت پتروش ندهیو نما یمینژاد؛ کارشناس پتروشعباس دکتر

براشون  یجواب مینیگفته بشه و اصال بب یکی یکینقصها  م؛ی... مثل مهندسا عمل کنیسر هیدنبال  مینداشته باشه. ما بر یادهیفا یلیخ

  .بلد ، اونها رو جواب بدن که در مقابلشون هستن، ینه؟ اگه واقعا باشنکس ایوجود داره 

 جواب بدم تونمیهمه رو بلدم و م نها،یو ا یمیبازار پتروش ،یمیپتروش یدر مورد فن من
 

واحد  نیا دیی: شما در صحبتتون بفرماتشکلها یشبکه مل یو عضو کارگروه تخصص یستیز طیفعال مح ؛یررمضانیم مزدک

 کنه؟یم جادیچقدر اشتغال ا
 

که  یدر مورد مسائل اجتماع یول میجلو بر ینطوری. اگر قبول بکنن، اکنمیدر وقت خودش عرض م نیبد : اجازهنژادعباس دکتر

 دم؛یندارم و اصال جواب نم یتخصص چیمن اصال ه د،یفرمود

 نیکه ا یخودم، که کسان یتأسف خوردم برا قتایکه حق دمیو شن دمیرو د ییزهایچ رایمن اخ ،یمیدر مورد صنعت پتروش یول

 .شیسال پ ۳۰و  شیسال پ ۲۰با  کنهیم سهیفوق فوقش مقا نایمثال مو  ندارن یمیاز پتروش یخبر چیانگار ه کنن،یرو مصحبتا 

متفاوت  شونیاصال طراح هایمیشد، االن پتروش یطراح ینوع هیاون موقع،  م؛یشازند اراک بود یمیما در پتروش شیسال پ ۳۰

 داشت، االن همه حل شده. االن استانداردها رفته باال نهایب و اهمون شازند که اون موقع، مشکل پسآ یشده. حت

. رونیبره ب دینبا یمیپتروش یقطره پسآب از مرزها کی. شنیم یطراح ischargeZero Liquid D به عنوان هایمیپتروش االن

 .....دمید گهید یدر جاها ینه ول نجایا . البتهشهیمسائل توجه نم نیکه در صحبتها به ا دمید ی. ولهامروز یهایجزء الزامات طراح یعنی
 

 یما سواد فن ،یمیدر مورد پتروش قتشی: جناب دکتر، حقیعیو منابع طب ستیز طیفعال و کنشگر مح ؛یرستم دیمحمدرش

 یجا در دی. اون بامیمباحثه کن میکه بخوا میندار یمیهست. اون هم با خود سازمان. ما سواد پتروش یستیز طیبحث ما بحث مح م،یندار

 ...خودش، صاحب فن انجامش بده
 

و شفاف بود و اگر  ایگو ،یخانیمهندس عال یمهندس، عرضم به حضورتون که نامه آقا یآقا دینیبب د؛یی: اجازه بفرمایمراد دکتر

 ...میندار یریما درگعبور کنه، ما که اصال با ش تونهیم لتریف نیاز ا د،یدیانجام م دیکه شما دار یو کار ،مباحث شما رو کنهیواقعا پاس م
 

 مورد رو ۴برن به کارگروه ارائه بدن اون  دی: باموالنا مسعود
 

 ...پروژه هست نیآوران، مسلط بر ااز شرکت فن یدکتر دفتر دییاجازه بفرما یول میمجلس: بله قبول دار ندهینما ؛یعتیشر یآقا

 

 ...کارگروه در دیببر دیدار یواقعا. هر حرف کنهیم تی: آقا کفایموتاله محمد
 

 ...دکتر یچه آقا م،یما نوکر مردم هست دینی... ببیتی... چون اعتقاد دارم که ذهنیزیچ هی! من فقط دینی: برادران ببیعتیشر یآقا
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 ...کنهینم نی: نوکر مردم که به مردم توهگلزار رضافیحن

 

 کنمیم یمن عذرخواه د،ی: اون رو اگه سند آوردیعتیشر یآقا

 

 ...به مردم یاز فحاش یونیکلکس م،ی: سندش رو که االن فرستادگلزار رضافیحن

 

 ...دییاجازه بفرما م؛یاهلل الرحمن الرح: بسمیمیپتروش یکارشناس ارشد حوزه صنعت و حام ؛یدفتر دکتر

 

زده  یاتهام گروه منتسب به شما، کی: از یعیو منابع طب ستیز طینگار حوزه محفعال، کارشناس و روزنامه رزاده؛یم دیحم

  ...شد به فعاالن

 

 ...نیاجازه بد کنم،یم ی: من عذرخواهیعتیشر یآقا

 

 ...دیکردیجسارت بکنم، حداقل اعالم برائت م خوامی: من نمرزادهیم دیحم

 

 ریاج یارسانه یرو در فضا ختهیعامل افسارگس کینوکر مردم که  کنه؟یمردم م ینوکر یادعا ی: چجور کسگلزار رضافیحن

 خودش و دودمانش هست، نثار کنه ستهیرو که شا یزیهر چ ادیجامعه ب نیمردم ا نیترکه به سالم هکنینم

 

 ...کنمیخواهش م د،ییاجازه بفرما ونیآقا گه،ی: نه دیمراد دکتر

 

 ...خودش برنگرده یو قانون ی. تا جلسه به وضع رسمرهیم شیصورت پ نیدکتر عرض کردم که جلسه به هم ی: آقاگلزار رضافیحن

 

 نیهمه ما مال ا د؛ییدکتر! اجازه بفرما یآقا نیفقط بب م،یپس صبر کن ما  از جلسه خارج بش : نه اجازه بده...یعتیشر یآقا

 یاطالعات هی دیخوایبه قول معروف، شما م م،یزنیم یی. همه حرفامینشست یکشت کیهمه در  م،یآب و خاک نیهمه متعلق به ا م،ینیسرزم

زدم، فقط  نجایهم که ا ییحرفا دانم؛ینم یچیه یمیمن عرض کردم از پتروش دینی... ببای میبرگرد میرفت اشتباه که یراه ن،یبه ما بد

 ...به ما بدن یاطالعات دیکار هستن؛ شا نیا نیزاده، از متخصصدکتر عباس یو آقا یدکتر دفتر یگفتم. به نظرم آقا وکار یادار یندهایفرآ

 

 میبا سازمان دار یاگهیما صحبت د نجایهست، برن اونجا. ا یبدن. اگه اطالعاتشون فن یابیروه ارز: خب برن به کارگموالنا مسعود

 

 رو بدم؟ شونیمن اجازه دارم پاسخ ا ،یعتیدکتر شر ی: آقایدادگستر لیوک ق،یصد یآقا

 

 ...بحث رو نیا میجمع کن نی: نه اجازه بدیمراد دکتر
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 بده یحیتوض کنه،یکه داره پروژه رو ضمانت م یکس یعنیطرح  سنسوریال نی: شما اجازه بدیعتیشر یآقا

 

حرفش  نجایا کنمیرو خواهش م یمسائل فن م،یو سه دفعه هم شخم زد میطرح رو خوند نیا یابی: ما گزارش ارزگلزار رضافیحن

 دیرو نزن

 

 ...و دوستان میکنیما رفع زحمت م و بعدش نیبد حیتوض قهیدو دق دیی! شما لطفا بفرمایدکتر دفتر ی: آقایعتیشر یآقا

 

. میشنویمفصل دوستان رو م یدر اونجا صحبتها شهیطرح برگزار م نیجلسه مجزا با موافق کیدکتر! اصال  یآقا: موتیمحمد اله

 انتقال موارد، خدمتتون خواهم بود یبنده خودم هم برا

 

 ،یمیاز پروژه پتروش یتیمطالب حما انیب یبرا ندهینما یقاآ ساعتهمیبود و فرصت ن ۳عدد  یلحظه، رو نیساعت اتاق جلسه در ا

 یارائه استداللها یبرا شانیا یاز سو یشتریب یساعت از زمان نشست را به خود اختصاص داده بود و همچنان هم تقاضا ۲به  کینزد

تشکلها اما  ندگانینما یتراض جددر جلسه شده بود. اع ینظمیهمهمه و ب جادیبود که منجر به ا یوعموض نیموافق وجود داشت. و ا

 نیبهشهر، آخر ندهیاز همراهان نما ،یسجاد یآقا ان،یم نیبلند همه را دعوت به سکوت کند و در ا یبا صدا ،یسبب شد که دکتر مراد

 ابدیمطالب خود را ب انیباشد که اجازه ب یفرد

 

 انیگلستان و از حام یاستاندار یاسبق اقتصاد رکلیو مد یگذارهیو سرما یکارشناس اقتصاد ؛یسجاد یآقا

 ی:میپتروش

 میباش کاریهم ب یلینبوده که خ نجوریعرض بکنم ما خودمون ا خوامیاوال من م م؛ی.... بسم اهلل الرحمن الرحدیصلوات ختم کن کی

هم کار  دی. شاهیکار خوبکار هم  نیا کنمیو حس م دمیمردمم انجام م یبرا ادیاز دستم برب یبگم اگر کار خوامیاوال م م؛یکه اومده باش

اصال  ،یلشگرکش یبرا میدوستان مثال فکر بکنن ما اومد دیکه شا ینی! اوال ادینیبب نه؛یحس من ا نه؛یمن ا داشتها. برنباشه یخوب

 .ستین ینجوریاصال ا شییخدا م،یبکن لیتحم ونیحرفمون رو به آقا میما اومد ای ست؛ین ینجوریا

 روزی. دخونمیهستم و م یمجاز یفضا نیا یاگر زده شد، به هر حال منم تو یحرف هی نه،یزم نیهم جسارت شد در ا یبه کس اگر

پسرعمه منه.  ،یعتیشر یکرد؛ من اوال بگم که آقا یعتیشر یبه آقا یبد یلیخ نیحرف و توه هی شناخت،یدوستان ما منو نم نیاز ا یکی

  ...منه، پسرعمه منم هست شهرمجلس  ندهینما نکهیجدا از ا

 

 می: بله اطالع دارگلزار رضافیحن

 

 یبد یلیخ نیتوه هی. کنمی. افتخار هم مگهید گمیمن خودم دارم م ،یشما اطالع هم نداشته باش کنم،ی: عرض میسجاد یآقا

 نماصال مقابله به مثل ک خوامیباهاش صحبت کردم و قانع شد و روشنش کردم. من نم ،یو یپ ی. رفتم تویمیپتروش نیهم هیکرد در قض

برادر من! اوال ما به  نی. ببرنیگیم یزیچ هی یطلب گفتن. همه گفتن که دارن از فالنرو منفعت هاینطرفیشما هم، همه ا دوستان

بگه،  ستیز طیکه مح یاونجا، بگم هر چ امیامروز ب خوامیهم گفتم، م یعتیشر یامروز، به آقا نجای. اگر آمدم امیشما واقف تیحسن ن

 .رهیبگ میتصم ستیز طیکه مح هرارهمون مالک ماست. ق
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که آقا فرمود، من اصال حرفاشون رو قبول ندارم. البته حرفشون از نظر خودشون، مستدل هست. من  یخصوص اشتغال و مسائل در

اصال  د،یفرمایکه آقا م یتفکر نیاستان گلستان با من بوده، با ا یگذارهیاشتغال و سرما تیسال، مسؤول ۱۵که حداقل  یبه عنوان کس

 .ستمیموافق ن

رفتن  انیبه قبل بود، آقا ۸۱که از سال  یا! من اومدم بگم، اوال اون تبصرهسیرئ یمعتقدم آقا شیخصوص اشتغال و مراحل بعد در

 مینیبیحاصلش رو م میاالن هم دار ؛یمرکز ینباشه، رفتن استانها یشمال یامتحانشون رو دادن. گفتن استانها
 

 کردن یکار اشتباه :رزادهیم دیحم
 

 ...عیصنا یبرا ا؛یکنار آب در میایب نکهیجز ا میندار یاما چاره کنم؛یعرض م ن،یاجازه بد کم،ی: عرض میسجاد یآقا
 

 ...بسته یایآزاد، نه در یایآزاد؛ کنار در یای: درگلزار رضافیحن
 

 (ادی: برادر من! بذار حرفمو بزنم، اجازه بده برادر من )با فریسجاد یآقا
 

 ...دیدیاطالعات غلط م دی: آخه دارگلزار رضافیحن
 

  حرف شما آمدم؟ یشما، من تو ی: مگه حرف زدیسجاد یآقا
 

 نزدم یحرفهنوز : من که اصال گلزار رضافیحن
 

 شونیاز ا کنمیم یآزاد؛ من عذرخواه یایدر د،یبرادر من! آقا ببخش یزنیحرف م ی: االن داریسجاد یآقا
 

 خب حاال شد: گلزار رضافیحن
 

رشت...   یعنی الن،یگ یامام جمعه قبل امرزه،یبخش، خدا باحسان یآقا یحرف هیبوده.  نیمن برداشتم ا ک؛ی نی: ایسجاد یآقا

تپه است. االن من پنجم فاصله رشت تا مراوه کیش تا رشت، فاصله لی. اردبلیشما اردب دی. االن بردوننیم یرو کال رشت هایما شمال

. به قول دوننیم یا! ماها رو آدم سادهنیکه. بب یهست یشما رشت گفتنیمن از شمالم، م گفتمی. مگهید بودمنشگاه تهران دا یدانشجو

. دنیرس شجهیبزرگ، همه رو بردن اونجا. گرچه به اشتباه بردن و االن به نت عی. صنامیشب بگو نداشت ها،یبخش، ما شمالاحسان یآقا

 .نجایا ارنیب رو عیصنا نیهم تونستنیاما م

دو سه چهار، ده رو  کیموارد،  نیشرکت فالن! ا یبگه آقا ادیب یمیزد. آقا شما، پتروش یمستدل یحرفا ،یخانیمهندس عال یآقا

رو انجام  شیاز منظر ما، طرح مطالعات ستیز طی! محسیرئ یهم انجام بشه. آقا دی. بامی. ما مخلص هستریمجوزت رو بگ ایانجام بده و ب

 .امرزهیاگه گفت نشود، خدا پدرشو ب امرزه؛یپدرشو ب ار گفت بشود، خدبده، اگ

بگه نه چرا اونجا؟  ادینفر مثل من ب ۴باشه، فردا  نجایآجر ا نیبگه ا ادیب ستیز طیمح یعنی. فتهیرسم ب کشانفهیخل ستیقرار ن اما

  بگن چرا اونجا؟ انیپنج نفر ب گهید ی. دو فردانجایا ادیب
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. هیحرف درست نی( احسنت. اکزادیدر مجلس، در حضور دکتر ن شدهمی: احسنت )با اشاره به صورتجلسه تنظیرستم دیمحمدرش

 بده رتیخدا خ
 

 ...گهید گمی: اجازه بده، دارم میسجاد یآقا
 

 دیرسم رو باب کرد نی. ادیکه خودتون کرد هیانشون بدم که بگم نمونه خوامی: من فقط میرستم دیمحمدرش
 

. جدا از مسائل نیپروژه، همه به قانون گردن بذار نیپروژه، چه مخالف نیچه مدافع ونی: آقا! آقا! برادر من! آقایجادس یآقا

وجود نداره اصال. که  انکالهی. مآبادهنیمازندران در حس یمی. پتروشستیدر کار ن یاانکالهیم یمی. اصال پتروشیگریو هوچ یستیپوپول

 و دستور اجرا نداد؟ ومدیمگه خودش ن یسیرئ یدر استان گلستان، آقا انکالهیم نیمگه هم م؟یاربذ اسمو  میبگ میایب یه یچ
 

 : چند نفر رو گرفتن. اون اشکال دارهگلزار رضافیحن
 

 یصبر ندار یگیبعد به من م ،یزنیم یحرف هی! نی( باز شما ببادی: برادر من )با فریسجاد یآقا
 

 : صلوات بفرستگلزار رضافیحن
 

 یهر چ انیکه اومدم، آقا ی. من از موقعمیرو تحمل کن گهیهمد میستیما حاضر ن نه؛یدکتر! مشکل ما هم ی: آقایسجاد یآقا

 کار گره بخوره شهیعدم تحمل ما باعث م نیهم نی. ببمیکلمه گب نزد کیگفتن، ما 
 

 بره شیپ برگزار بشه و یاگهیقرار بود جلسه اصال به شکل د ه؟یچه حرف نی: آقا ایمراد دکتر
 

 .میریبگ جهیکه نت میحرف بزن می. ما هم اومدییخدا می: به هر حال ما هم که خبر نداشتیسجاد یآقا
 

به هر حال از  ن؟یگی. بعدش در مورد عدم تحمل منی: آقا دو ساعت از جلسه تشکلها گذشته فقط شما حرف زدیموتاله محمد

 .شاءاهللان هبود ریهم خ نینظر ما، هم
 

 .که بگه، قبوله ی. هر چهیستیز طی: حرف آخر ما، ضوابط محیدادگستر لیوک ؛قیصد یآقا
 

 ما حجته یبرا ستیز طیکه نظر مح کنمیجمع اعالم م نی: آقا من از طرف ایسجاد یآقا
 

 هم نظرش رو بگه یدکتر دفتر یآقا دیی: اجازه بفرمایعتیشر یآقا
 

 ...دیفاده کردفرصت تشکلها رو شما است میگی: ما هر چه میمراد دکتر
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 ره،یبگ میهم بخواد تصم ستیز طیمح تایعالم به صنعته. به هرحال در کشور، نها ،یدکتر دفتر ی! آقادی: نه نگاه کنیعتیشر یآقا

 .صحبت کنن شونیا قهی. دو دقشونهیش به هر حال، ضمانت ارکن کی

 

 هم حرفش رو بزنه شونی: بذار ایسجاد یآقا

 

 دیشما حرفتون رو بزن مینذاشت میخوای! ما معذرت میسجاد یآقا دیدار یاعتماد به نفس: عجب یموتاله محمد

 

 میرو ببر ی! ما مسأله فنیعتیدکتر شر ی: آقاسازمان یاجتماع یتهایو مسؤول یمردم یمشارکتها رکلیمد ؛یموسو دکتر

 میا حرف خودشون رو بزنن و واقعا فرصت ندارکه تشکله میزمان الزم دار میساعت و ن کیما حداقل  نجایا ؛یابیدر کارگروه ارز

 

 میحرف بزنه و ما بر شونیا قهی! من نوکر شما هستم؛ دو سه دقنیاجازه بد ره؛ی: نه، صدالبته کارگروه هم میعتیشر یآقا

 

 میدیحرفا رو گوش م نیا میدار میبه عدم تحمل و دو ساعته نشست میدکتر! ما متهم شد ی: آقاموالنا مسعود

 

 من نوکر شما هستم گه،ید دیگفتن، شما ببخش یزیچ هی: نه نه؛ حاال یعتیشر یآقا

 

 دیمن مج م؛یالرحمن الرح اهللبسم :پروژه یو حام یمیپتروش یشرکت پژوهش و فناور رعاملیمد ؛یدکتر دفتر یآقا

 ست،یز طیجوز سازمان محبدون م یطرح چیخدمتتون عرض کنم که ه یمیاز پتروش یندگیطرح؛ به نما نیا سنسوریهستم. ال یدفتر

 کهوجود داره  ستیز طیدر سازمان مح یضوابط عتایهم نبوده. طب چوقتیاجرا نخواهد داشت. ه تیقابل ،یمیپتروش عیاز نظر شرکت صنا

 نکهیضوابط رو پاس خواهد کرد، به علت ا نیطرح هم، ا نیضوابط رو پاس کنن و من مطمئنم که ا نیا دیداخل کشور، با یهمه طرحها

 اریهم در اخت تاهایو د هاشیاست، از جهت پسآبش، از جهت آلودگ یمیصنعت پتروش یهاپروژه نیرتریپذستیاز ز یکیپروژه،  نیا

 یو جوابگو میریم شیرو سازمان بخواد اجرا بکنه، بر اساس اون مدل پ یهم هر مدل عتایقرار گرفته. طب ستیز طیمجموعه سازمان مح

 میهست ستیز طیمح
 عتایطب ی. ولکنمیهم تشکر م یلیو خ شنومیمازندران م ی.اوهایرو از ان.ج هایدلواپس نیخوشبختم و خوشحالم که اهم  اریبس

نقاط اروپا، در  نیو خوش آب و هواتر نیدر بهتر ع،یصنا نیا یکه تمام دیریرو هم در نظر بگ نیاست و ا یاشتغال و صنعت، مبحث مهم

رو هم انجام بده و ادامه  شیبعد یهاآپاکتفا نکنه؛ چک هیاول یبه مجوزها ست،یز طیه سازمان محشرط آنک هب ده؛یحال کار و نصب و تول

 ندارم یاگهید شیبده. من فرما

 

 ...از شما میکنیم یهمراه و خداحافظ أتیو ه میاز شما هم ممنون یعتیشر یممنون. آقا یلی: دست شما درد نکنه. خیمراد دکتر

 

ما اصل رو بر  د؛یآورد فیکه تشر یعتیشر یممنون آقا یلیعرض کوچولو دارم؛ اوال خ هی ون،یز رفتن آقا: من قبل ارزادهیم دیحم

بود که خب،  یافتاد، بحث یشد، اتفاق یی. متاسفانه منتسب به شما، صحبتهافتادهیاتفاق ن ینیکه توه دی. شما فرمودمیریگیبرائت م

 .بود ندیناخوشا
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کردن  لیمهندس تخصص دارن، تحص یدکتر و آقا یبود که اگر آقا نیموضوع ما ا م؛یوارد نکرد یرادیم اوجود داره که ما ه یبحث

رو  یکس قهیو  میدعوا کن میومدیاز کاره. ما هم ن یبخش کیهم  نیا یعنیهم تخصصه.  ستیز طیتجربه دارن و صنعت تخصصه، مح ای

صنعت  ست؛ین یمیکه صنعت فقط پتروش میاونجا نوشت یمن نوشتم. ما هم حتاون کارزار هستم. نامه کارزار رو  سندهیمن نو م؛یریبگ

 ییازهایاالن مازندرانه. ن نیهم یازهاین نهایسوز باشه. همه ازباله یروگاههایباشه، صنعت ن افتیباشه، صنعت باز یکشاورز یلیتبد تونهیم

 نیهم گه،ید یهایماریاز ب یلیتاسفانه مثال باعث سرطان شده و خم د،یدونیکه مازندران االن داره و شما بهتر از من م یهستش که مسائل

 .کمک بکنه ادیب تونهیم عیصنا

انجام شده که مطالعات  یمطالعات کیکه  نهیما ا یاعتراض اصل نکهی. دوم امیرو مطرح کرد یما موضوع فن نکهینکته اول ا نیبنابرا

انجام  یلیکه مطالعات تکم یون اشاره کردن، مشخصا عنوان شده تا زمانهم در نامه خودش یخانی. همونطور که مهندس عالهیمقدمات

 ی! حتیعتیشر یآقا هیعمران اتیهم عمل یکشدر اونجا انجام بشه. فنس یعمران اتیعمل نیبشه، نه کوچکتر ذارواگ نینه زم دینشده، نبا

 .تار اتفاق افتادههک ۹۰. باالخره هیعمران اتیسبز محوطه هم، عمل یفضا جادیکاشت درخت با هدف ا

بد است، فرع بر مسأله  ایخوب است  ستیز طیمح نکهی. امیبد است رو ندار ایصنعت خوب است  نکهیاصال موضوع ا گهید نجایا

االن. وگرنه  نهیبوده و از اون مصوبه عدول شده. ما مشکلمون هم یااتفاق افتاده. مصوبه یقانونیب کیکه  نهیا یاست. موضوع اصل

. سازمان بگه ستهیز طیسازمان حفاظت مح نجا،یالخطاب ا. فصلدیقانون هست ندهیشما هم نما ودن،هم فرم ونیب رو آقاالخطافصل

و تخلف آشکار از قانون اتفاق افتاده.  یقانونیکه ب نهی. اما اصل داستان امیشیشما با سازمان طرف م ایبعدش ما  گهید م،یمخالف ای میموافق

 تانممنون از همه دوس یلیخ

 

 یابیدر اون مقطع، مجوز رو از طرف دفتر ارز ستیز طی: من عرض کردم که بر اساس جلسات مختلف، سازمان محیعتیشر یآقا

در اون زمان، موافقت دفتر  یدارن. ول یاگهیکردن و االن نظر د رییسازمان تغ رانیسازمان امضا کرد. حاال کار ندارم مد یستیز طیمح

هزار  ۸۰قراره  گذارهیسرما نیکه ا میازش سوال کرد مینکرد. ما اومد ییماهها نگهداشت و نها شونیو ا یشیدکتر تجر شیرفت پ یابیارز

 .گهید یجا برهیرو م شهی. سرمامونهیهم اگه مانع داشته باشه، معطل نم گذارهیکنه. سرما یگذارهیتومان سرما اردیلیم

و از  گذرهیدو سال م یتومنه. خب وقت ۳۰به  کیتومن بود، االن نزد ۱۷د، دالر آزاد، کار ش نیاومد وارد ا شونیکه ا شیسال پ دو

پروژه رو  نیو الحمدهلل دانش ا انیبندانش یبر مبنا دیامسال فرمودن تول د،یمانع رو بردار گنیمدام م یاون طرف هم مقام معظم رهبر

هدف  کیکشور، دنبال  یکه همه قوا نهیو اصال هم بحث ما ا میم بدانجا یفراوان یباعث شد در مجلس، صحبتها نایهمه ا م،یهم دار

 .کشوره یو اون هم تعال میهست

کرد و به سازمان  یواگذار بشه. سازمان هم بزرگوار نیکارش معطل مونده، زم گذار،هیسرما نکهیا یاونجا مصوب شد برا نیبنابرا

 نهایو ا ساتیعرض کنم تاس نکهیا یبه معنا یداده شد. و کار عمران لیوهم تح یبشه و فور لیتحو نیمکتوب نوشت که زم یامور اراض

 گهید دیکنیمحصور م د؟یکنیکار، چکار م نیاول د،یخریم نیرو تصرف کرده. شما هم زم نشینه. زم

بارها و  ارگذهیحتما سرما م؛یفرمودن، حتما بهش ملزم هست یخانیدکتر عال یکه آقا یعنوان ۴ نیا نایقیحد بوده و ما  نیهم در

پاسخ سؤاالت سازمان رو بده.  رهیکه مشاور بگ نهی. دنبال امیکنه، مخلصش هم هست لیکه سازمان به ما تحم یبارها فرمود هر استاندارد

 شهیدغدغه همه ما برطرف م شاالیرو پاس خواهد کرد و ا هیقض نی، ایبه لطف اله شاالیا

 

 بکنم؟ تونمیم یخواهش هی! من یعتیشر ی: آقایرستم دیمحمدرش

 

 .پروژه، در داخل کشور، دو تا مجوز تا به حال گرفته و در حال نصبه نیمن خدمتتون بگم نمونه ا نکهی: ضمن ایدفتر یآقا
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بوده که  نیجمع که هستم، بگم که نه بنا بر ا نیبرادر کوچکتر، در ا کیو  یهمشهر کی: من به عنوان یرستم دیمحمدرش

 ...میبله کنبا دوستان مقا میبخوا
 

 ، مقابله نداریم...میهست یکی: ما همه یعتیشر یآقا
 

 یگاهیجا نیا یبکنم، تو یاز حضرتعال یخواهش هی خوامی. من ممیکن یبوده که با دوستان همراه نی: نه بنا بر ایرستم دیمحمدرش

 ...دیسازمان دار یهمکارا و یخانیعال یمکاتبه آقا نیاعتقاد به ا شما احترام قائلم؛ یلیو من براش خ دیکه نشست
 

 : بله، مطمئنایعتیشر یآقا
 

 دی: مرد قانون هم هستیرستم دیمحمدرش
 

 : صدالبتهیعتیشر یآقا
 

بودن به قانون؛ لذا من  بندیاست در پا یعتیشر یمن، شخص آقا یالگو د،یکنیکه شما مصوب م ی: قانونیرستم دیمحمدرش

 نیا یبرا یکه پاسخ یشهره، هم به نفع ذات قانونه که فعال تا زمان نیه است، هم به نفع اپروژ نیهم به نفع ا نیخواهش کنم، ا خوامیم

 کار متوقف بشه نیبشه، ا درصا یمکاتبات داده بشه و مجوز

ن هم هستم از ئخواهش کنم، مطم خوامیو شخصا م دیرو در رو هست نجایکه امروز شما به هر حال ا میریگیم کیرو به فال ن نیا

و دستور  دیهم هست که لطف کن یعتیسردار شر یجناب آقا تیمملکت، به نفع شخص نیچه در شهر و چه در ا ،یاجتماع نظر وجهه

لحظه، طبق  نیاالن در ا یآنچه قبال اتفاق افتاده، بر اساس مقررات بوده ول میکنی. اصال فرض مفتدیآنجا اتفاق ن ییاجرا اتیفعال عمل نیبد

 نجای. ارونیب ادیب یخروج نیکار متوقف بشود تا ا نیصادر بشه. فعال ا یداده بشه و مجوز یقرار است پاسخ د،یکه مالحظه فرمود یانامه

 کی فته،یاتفاق ب خوادیکه م یو هم در خصوص مطالعات شهیهم به قانون احترام گذاشته م شه،یشما بر تمام ماها ثابت م تیهم حسن ن

 .شهیم جادیا یمناسب اریجو بس

و  یکشکندن و فنسکه اونجا چاله شهیداره از منطقه منتشر م یلمیف هیتنش در اون عرصه وجود داره، هر روز  نیاکه  یزمان تا

 ییاجرا اتیو عمل یعمران اتیعمل نیب میو خط بکش میقانون بندیگفت ما پا شهینم فته،یداره اونجا اتفاق م نهایو نصب سازه و ا یکشجاده

 .نهایو ا

درخت کاشتن  کیچه  دن،یکوب خیم کیکه چه  نهیامر ا تی! واقعدینیدکتر! بب یکار کردم آقا یعینابع طبسال در حوزه م ۲۰ من

که  یارکان یکه تمام ی. تا زمانمیباش دیقانون با نیبه ا بندیکه خود مجلس نوشته، ما پا یبوته کندن، تخلفه. تخلفه آقا. قانون کیو چه 

 ،یشجاع یسازمان جنگلها، جناب آقا ،یعیکل منابع طباداره یفن تهیکم ،یابیاستعداد تهیکم ،یبایمکان تهیاز کم عما کنن،یمجوز صادر م

 طیمح یابیارکان منوط کردن به صدور مجوز ارز نیا ی، تمام۲۶، به استناد ماده ۲۱ماده  ونیسیکشور، کم یسازمان امور اراض سیرئ

کشور هم دادند، نوشتند  یسازمان امور اراض سیرئ ،یشجاع یه شخص آقاک یمجوز نیآخر یعنی. میو قائل باش بندی. ما هم پایستیز

 .انجام بشه یابیارز تهیبعد از اخذ مجوز کم ،ییاجرا اتیعمل

انجام نشود،  یاتیعمل چیحداقل ه ره،یازشون بگ خوادیهم که نم یشده و دستشون هست، کس لی! تحودینیخواهش کنم، بب خوامیم

  ...خوامیداشته باشم، جوابش رو هم االن نم خوامیخواهش رو م نی. ادفتیاتفاق ب نیکه ا یتا زمان
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پروژه ندارم. نه در سازمان  نیدر ا ییسمت اجرا چی! من که هزیعز یرستم یآقا دینی: ببآرام( اریبس ی)با لحنیعتیشر یآقا

 .پروژه نیدارم و نه در ا یسمت ست،یز طیمح

 

 ...دیما هست ندهیاو نم لی: آقا شما وکیرستم دیمحمدرش

 

که قراره  ستیز طیاگه داره، دوستان مح ینشه، منع ایانجام بشه  یاونجا کار نکهیا ن؛یاجازه بد کنم،ی: نه، عرض میعتیشر یآقا

. چون نیانجام ند یحرکت خیتار نیاز ا م،یکرد یکه با شما همراه نجایاطالع بدن که آقا! ما تا ا گذارهیرو صادر کنن، به سرما ییمجوز نها

 گذارهیبه سرما ستیز طیکه سازمان مح میهست یبه هر حال ما تابع مسائل ی. ولستمین یاهستن االن. من که کاره نایا رندهیگمیتصم

 شهیاون ابهامات هم پاسخ داده م ی. به لطف الهکنهیم لیتحم

 

 ر؛یخ نصورتیرای. در غمیخوایروژه رو مپ نیا ست،یز طیضوابط مح تی! ما بر اساس رعاونی: آقایدادگستر لیوک ق،یصد یآقا

 می. تعارف هم ندارمیاصرار کن میبگه نه و ما بخوا ستیز طیکه مح ستین نیا

 

 شه؟یم یچ نیزم فیبگه نه، تکل ستیز طی: اگه محیررمضانیم مزدک

 

 و.نیبرگردونه زم دینه، باک یاجرا، اگه نتونه کار یبرا دهی. دو سال بهش فرصت مگهید رهیگیم نشویزم ی: امور اراضیسجاد یآقا

 

 ی. خداحافظ همگمیجمع هست کیکایممنون  م،یکنیدکتر تشکر م ی: آقایعتیشر یآقا

 

همراه از جلسه خارج شدند. دکتر  أتیمجلس و ه ندهیشده بود، نما یاز آغاز نشست، سپر قهیدق ۱۲۷لحظه از جلسه که  نیا در

تشکلها درخواست نمود که به  ندگانیاز نما ،یاقهیدق ۵تنفس  کیم با اعالم ه یشبکه مل ریاز جمع حاضر تشکر کردن و دب ،یمراد

 نشست بود، شروع شود نیا یسازمان که هدف اصل رانیتشکلها با مد یگفتگوسرعت به اتاق جلسه برگردند تا 

 در آسانسور ادامه داشت یاز اتاق و جلو رونیدر ب نیطرف یتنفس، گفتگو قیدقا در

 

 یکوتاه، بخش دوم جلسه که در واقع، بخش اصل اریبس یهمراه و پس از زمان تنفس و استراحت أتیو ه ندهینما یاز خروج آقا پس

 آغاز شد یمعاون محترم آموزش و مشارکت مردم ،یدکتر مراد یآقا یبا صحبتها شد،یمحسوب م هاینشست طبق هماهنگ نیا

 

دوستان بزرگوار! مجددا خوش  خب: ستیز طیظت محسازمان حفا یمردم یمعاون آموزش و مشارکتها ؛یمراد دکتر

اطالع  م،یمحترم جمهور نوشت استیر یکه برا یامحترم جمهور و نامه استیر شاتیو فرما یمیپتروش رعاملی. ظاهرا از نظرات مددیآمد

گرفته،  ژهپرو نیسبت به اکه ن یمواضع یرو قایهم عم ستیز طیشاءاهلل حتما سازمان محخوندن و ان یخانیعال یکه خب، آقا دینداشت

بشه. در  تیرعا دیکه حتما با میو معتقد هست میاعتقاد دار ،ینیسرزم شیآما یبحثها یتو قتایخواهد موند؛ چون به هر صورت ما حق

 از جامعه یبخش نطوریو هم میو نظر تشکلها رو بشنو مینشست قرار بوده ما خدمت شما باش نیحال باز خدمتتون عرض کردم که ا نیع

 شنومیشما رو م شاتیما. من در خدمتتون هستم و فرما یبرا تهیبا اهم ظراتشونکه ن یدانشگاه
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و هم نقش و اثرات  نیهم در حوزه قوان ،یستیز طیمح یهابیجناب دکتر. دوستان هم در حوزه آس می: سپاسگذارموالنا مسعود

 دنیرو م یلیتکم حاتیو توض کننیصحبت م یقیطرح، دقا یاجتماع

 

 در خدمت هستم لی: با کمال میمراد دکتر

 

دوستان موارد  نیا نکهیا رغمینبود. عل یجلسه بد قتشیبدم چون حق لیتفص یلیخ خوامینم تشی: من واقعیرستم دیمحمدرش

از  ییبخشها یعنی م؛یسؤال نبر ریکه خودمون رو ز یاصول یسر کیبه  میباش بندیکه پا مینگرفت ادیرو نگفتن. متاسفانه هنوز  یدرست

 .فاسد پشت سر خودش داشته باشه یتال تونهیکه متاسفانه م یبدعت جادی. امیگفتیم دیبا ابود که م ییزهایدوستان، چ شیفرما

 

کنشگران  یاستان مازندران و برخ ستیز طیمحترم حفاظت مح رکلیمد نکهی! با توجه به ایجناب رستم دی: ببخشیموتاله محمد

جلسه بودن و هستن، اگه  یبه صورت برخط تو ،یشبکه مل رومیاسکا قیو از طر رکلیکل، در دفتر مداداره نیاستان به همراه معاون

 .میشما رو بشنو شیو بعد ادامه فرما میکن یکیسالم و عل هی د،ییاجازه بفرما

 دیباش از جلسه استفاده کرده دوارمی! درود و سالم، امزیدوستان عز ریو سا یکارنام یمیدکتر ابراه یآقا

 

 و طاعات قبول ریوقت بخ کمیسالم عل یدکتر کارنام ی: آقایمراد دکتر

 

دوستان بزرگوار. ما  ریو سا زیعز ی: سالم دکتر مراداستان مازندران ستیز طیحفاظت مح رکلیمد ؛یکارنام یمیابراه دکتر

 میدر خدمت شما هست

 

 تیفعال یواگذار ریبه عنوان دب یو امور اراض یعیحوزه منابع طباطالع دارن که من در دو  دی: بله، دوستان شایرستم دیمحمدرش

 هیالزم و مثبت اریکه صدور نامه اگرچه کار بس نهیامر ا تیدرک کنم. واقع تونمیکه در عرصه افتاده رو نم یاز اتفاقات یداشتم و خب بخش

 .فتهیب یاگهیاتفاق د هدر عرصه ممکن یول

در عرصه، متوقف بشه. در واقع آنچه که شاهدش  تیکل استان و هر گونه فعالبالغ بشه به ادارهنامه فورا ا نیکه ا نهیخواهشم ا من

رو در  یفرد خاص ایدستگاه  خوامیکه نشد. من نم شدیخودش داده م یدر زمانها دیقاطع با یجوابها یسر هیکه  لهیدل نیبه ا م،یهست

دستگاه مشخصه. چه در  فیتکل ره،یگیدستگاه قرار م کی اریدر اخت یاعهمطال کیکه  یزمان میدونیم یخصوص مخاطب قرار بدم ول نیا

 .مشخصه یقانون فیاستان و چه در سازمان، تکال

همه  یمیپتروش یکه کارشناسا سادیمحکم وا یلی. طرف مقابل امروز خستین یو نظارت ییدستگاه اجرا یما فهیدادن، وظ راهکار

در وقت خودش به  یستیگذاشتن، ختم کالمه. با زیم یرو که رو یزیاگه صاحبنظرن، چ و اونها صاحبنظرن. سوادیصاحبنظرن. ما ب

اتفاق در حوزه  نی. امینداشت هیهمه حاش نیامروز ما ا شد،یناقص، همون روز اول رد م یابیاون ارز ر. اگشدیمطالعات، پاسخ مناسب داده م

 یاصورتجلسه نیهمچ هیبه بعد،  نیوجود داشته و داره. مطمئنا از ا یاریبس یهایهم افتاده. فشارها و الب یور اراضمو ا یعیمنابع طب

 نیا هاندهیبزرگ؛ همه نما یهاپروژه یتمام یبرا کنهیم جادیفاسد ا ی(، تالکزادیدکتر ن ترجانبه در مجلس در دف)اشاره به صورتجلسه سه

صورتجلسه رو امضا کنن  هی یاونجا و پا دیببر ستیز طینفر از مح دو د،ینیمجلس بش یتو دیبر دیتونیم میداد ادی. بهشون رنیگیم ادیرو 

 .دیبکن د،یدوست دار یهر کار و دیریبگ لیتحو یابیعرصه رو بدون ارز دیو بعد هم بر
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درست  ،یرقانونیغ دهیپد نیبشه. امروز اگر شما با ا دهیاول توسط سازمان، محکم کوب خیم دیجلوش گرفته بشه. با نجایهم دیبا نیا

 شد دیمصوبات خواه نیاز ا یلیبگم مواجه با س تونمیحداقل در حوزه شمال به جرأت م ک،ینزد ندهیدر آ د،یبرخورد نکن

پرونده به  نیباعث شده کار ا نیتمام شد. ا د،ینداره. موافقت که کرد یمحمل قانون چیبه اسم موافقت مشروط، ه یزی! چدینیبب

منوط شده  یابیارز ؛یابیمنوط کرده به ارز یفن تهیکم ؛یفن تهیمنوط کرده به کم ،یابیاستعداد تهیدر کمرفته  یعیبکشه؛ منابع طب نجایا

 .دیجمعش کن نویا شهیهم یبار برا هیتموم بشه.  دیجا با هی هایکارپاس نیجلوش گرفته بشه. ا دینها بای. اگهید زیچ هیبه 

پرونده،  نیهم یدارم تو یابیمکان تهیپروژه افتاده؛ صورتجلسه کم نیا یتو یباعث شده چه اتفاقات یزدگفشارها و شتاب دینیبب

ما اون  شهیفشارها باعث م نی! ادینی. ببیفن تهی، کم۱۳۹۹مهر  ۱۰؛ که توش استناد شده به مصوبه ۱۳۹۹ وریشهر ۲۲ خیمربوط به تار

 یامور اراض نیدر قوان ی. حتبازگشتهیکه نقطه ب میرسیم ییجا کی. میانجام بد یبه درست میخودمون رو نتون یسو کارشنا یقانون یکارها

 .ستین نطوریا یول دیرو برگردون نیزم شهیهم دوستان گفتن م

عرصه، مشمول  نیا گهیانجام بشه، د یوارد بشه و کار ادیب یاهیعرصه، سرما نیاگر در ا ،یواگذار کرد یاکه عرصه یدر زمان شما

مسائل که  نیا نیداده بشه. بنابرا صیتخص گهید یطرحها یتا برا مونهیم یدست امور اراض نی. استین یعیقانون استرداد به منابع طب

برگردوند.  شهینم گهیعرصه رو د نیکنه، ا دایادامه پ نهایو نصب حصار و ا یکشبخواد جاده ینجوریو هم فتهیم قشکل اتفا نیداره به ا

 ۹۰فشار رو پشتش داره، هدفش اون  نیشده و ا یرکارشناسیو غ یرقانونیت غصورتجلسا نیکارها هم که منجر به ا نیبخش عمده ا

 که قراره منطقه آزاد باشه رآبادیآزاد، به بندر ام قهفاصله به منط نیبوده که در کمتر ینیهکتار زم

دست  یتو گهید نینشد، نشد؛. زم یمیپتروش گنیتوش، م زنیریرو م یاهیسرما هی انی. بالطبع منهیهدفشون اون زم نایا خب

 یایابی. بدون ارزارشونهیدر اخت نیزم یابیبدون ارز نده،یخودش داره؛ تا دو سال آ اریرو در اخت نیزم نیا یمیماست. تا دو سال که پتروش

ه به مدت دو سال؛ تا دو سال ک یشده و قرارداد بسته شده با مجر لیعرصه تحو یول ومدهیاون شده، هنوز ن بهکه تمام مجوزها منوط 

 .گردهیبر نم یعیوجه به منابع طب چیبه ه گهی. بعد از دو سال هم دنهاستیدست ا

 .بشه ندیناخوشا یبد بشه، باعث اتفاقا یباعث حواش کنن،یپاش رو امضا م رنیکه دوستان م یامصوبه هی تونهیچقدر م دینیبب

 نیا یبده. من حداقل تو انیموارد پا نیبه ا ستیز طیمح شه،یهم یبار برا هی.اوهاست که یما و دوستان سمن و ان.ج خواهش

بود و  یرستم گاه،یجا نیباشه. اگر در ا ینجوریا دینبا ی. ولدمید ادیموارد ز نیمورده. از ا نیاول نیبگم که ا خوامیسال گذشته نم ستیب

که تعصب  یعباد یو آقا یرادم یمثل آقا گهیچاه، بعد دوستان د یرو بندازه تو یسنگ هیکنه و  یکاریاسیو س ادیتعصب نداشت، ب

به اسم مجوز و موافقت مشروط  یزیتمام بشه. ما چ نجایهم نیا شه،یهم یبار برا هی میخوای. مارنیرو از چاه درب یسنگ رستم انیدارن، ب

 میندار

 هیقض نیمتوجه اجلسه،  یشما تو دونمیافراد متوجه نشدن. نم نیاز ا کیچینامه رو ه نینکردن. ا هی! دوستان رو توجدینیبب یحت

متوجه نشدن که قراره شما  چکدومیکنن. ه تیضوابط رعا یسر هیرو دارن، فقط قراره  یابینه؟ همه فکر کردن که مجوز ارز ای نیشد

و  یعرصه رو گرفت نیرد شد، ا یابیارز نیرد بشه. اگر ا یابیارز نیاصال ا دی. شایاریو ب یکن هیدرست ته خ،یب ورو از بن  یابیارز نیا یبر

 داره؟ یعیمنابع طب یبرا یادهیچه فا گهیعرصه د ،یدیو فنس کش یدیتوش جاده کش یرفت

 یآخر جلسه، بهشون ابالغ بشه اون نامه. دوستان استان و شهرستان هم تو نکهیو هم ا میکن هیرو هم درست توج نهای! ادینیبب

 یکل مساله نیاجرا گرفته بشه. ا یپروژه گرفته بشه. جلو نیا یامروز جلو نی. بهشون ابالغ بشه و همدنیجلسه هستن و دارن گوش م

 یمن بود، ممنونم از همگ

 

 میجناب مهندس، استفاده کرد میسپاسگزار اری: بسیمراد دکتر
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رو تجربه مکرر  نیشده و ا هیبه رو لیتبد یقانونشبه ینخواریاز زم یبوده که مدل نیدکتر هم ی: همه حرف ما آقایموتاله محمد

مفت و  نیبه زم یابیدست یبرا یابهانه شتر،ینداره و ب تی. در واقع، اساسا پروژه و اشتغال، محورذارنیم گهیهمد اریدر اخت ون،یآقا نیا

نکته  نی. بارها و بارها اکنهیخودش م یبه ملک خصوص لیمتعلق به مردم رو تبد یاموال عموم ینجوریا ده،یپد نیا ،یرت. به عباهیمجان

. اما خب میداد شنهادیپ ته،یکار رو هم که در وهله نخست، اصل شفاف یو چاره میشده، تذکر داد ییاز نقاط کشور اجرا یاریدر بسرو که 

 میشنویمهندس گلزار رو م یبخش، صحبتها نیدر ا د؛ی. به هر حال ببخشچوقتینبوده ه یریگیپ ومورد توجه  ،یمشخص لیبه دال

 

خدمت همه  کنمی. مجددا سالم عرض مگذرمیاز تعارفات م گهیوقت گرفته نشه، د نکهیا یمن برا: به نام خدا؛ گلزار رضافیحن

نشده بود، واقعا به هدر رفت به  ینیبشیجلسه که اصال پ نیبخش اول ا یدر واقع امروز، تو مونیاز انرژ یا. خب ما بخش عمدهزانیعز

 أتیو ه یعتیجناب سرهنگ شر شاتیفرما نیاز ب حال،یّای. علمیشد هیلمون تخهمه ،یو اندازه انرژ ح. و االن به لحاظ سطینوع

 یبپردازم، چرا که انبوه نهایکه به همه ا شهیخب قطعا فرصت نم یکردم، ول ادداشتیپنج صفحه مطلب و نکات رو  نجایهمراهشون، من ا

 دونمیر وقت بهم اجازه بده، نمچقد نکهیصحبت کنم. حاال ا شوندر مورد دیدارم که با یسند و مدرک و مطالب محور

خارج از مباحث مرتبط  نمیبیدر حرفهاشون اشاره کردن و من ضرورت م یخانیمهندس عال یرو که آقا یاجمله کیدر ابتدا،  یول

ستش ه نیبهش اشاره کنم، ا کنه،یگرفته و رها نم یخیمملکت ما رو به لحاظ تار بانیکه گر یمشکل کیبه عنوان  ست،یز طیبا حوزه مح

مسأله رو دنبال  نیخودشون ا یاحرفه رتیدارن بر اساس غ ،یعتیشر یجناب آقا»کردن که  دیو تأک ندو بار اشاره کرد شونیکه ا

 «.کننیم

 دمیمن ارجاع م م؛یکشور مشارکت دار یبه اندازه خودمون در اجتماع و در مسائل عموم م؛یاکردهلیما به اندازه خودمون تحص همه

شهر!  ندهینما یملت! آقا لیوک یکشور هست، گفته که آقا تیریالخطاب مدما که فصل یقانون اساس ی. کجایقانون اساسدوستان رو به 

فالن جا دنبال ساخت  ،یباش یاحوضهنیفالن جا دنبال انتقال آب ب ،یفالن جا دنبال ساخت سد باش کههستش  نیا تفهیشما وظ

 نیدر تمام ا هایعتیو شر یعتیشر ست،ین یعتیشر یمن البته خطابم فقط به آقا ؟یباش یمیفالن جا دنبال ساخت پتروش ،یکارخانه باش

هست؟  یاحرفه رتیچه غ نیشون گذاشته شده؟ آخه ابه عهده فهیوظ نیکجا ا ب،مجلس، چه قبل انقالب و چه بعد از انقال یهادوره

 نیداشتن و در ا فیهم تشر یخانیدکتر عال یکاش آقا یحاال ا مسأله شروع کنم که نیمن واقعا دوست داشتم که بحث خودم رو با ا

 میدیرسیم یبندخصوص، به جمع

مقابل  فیجلسه بدون حضور ط نیا میکه اصرار داشت یلیاز دال یکی. واقعا پردازمیم هی! من به اصل قضیدکتر مراد یجناب آقا اما

نقاط کشور،  ریکه در سا ییهااز پروژه گرید یاریو بس رآبادیام یمیپتروش بود که ما اول و آخر مقصر در بحث نیبرگزار بشه، به خاطر ا

 ستیز طیمقصر اول و آخرش رو سازمان مح ،یمل یهاهیو بر اساس سرما المالتیپول ب یبر اساس و مبنا شه،یل میاجراش داره تحم

 بهش بپردازم شتریب خوامیهست و من نم یچ هیکه قض میدونیو م میو اشراف دار میکار هست یمون توهمه یبه اندازه کاف گهی. دمیدونیم

 هی کنه؟یاظهارنظر قاطع نم ست،یز طیهستش چرا سازمان حفاظت مح نیمورد خاص، سؤال همه ما ا نیدر خصوص هم واقعا

 یلیخ از صفحاتش رو که یهستش که بخش یاصفحه ۲۶۰ ای ۲۵۰متن  هی ؛یستیز طیاثرات مح یابینوشته شده با عنوان ارز یزیچ

  .گرفتم و همراهم هست نتیبرامون مهم بود، پر

نامه روش  ،یگریبه هر عنوان د یبه عنوان مشروط و حت ینوشتن و سازمان شما حت نهایکه ا یزیچ نیدکتر! واقعا ا یآقا دینیبب

کنم،  یرو حفار نجایا خوامیمن مکه  ستشین نیفقط ا یستیز طیمح یابی. مطالعه ارزستین یستیز طیمح یابیگذاشته، واقعا مطالعه ارز

رو دارم حفر  نجایاگر من ا یبگ دیبا ؛یراهکار ارائه کن دیمطالعه درست با کیمنابع قرضه داره... شما در  نقدریا ه،دار یگودبردار نقدریا

راهکار مِن  نمی. اهنیا یابه لحاظ مبادله نه؛یا یارمبادلهیبه لحاظ غ بشیآس نیا کنم،یحجم مشخص از خاک رو جابجا م نیو ا کنمیم

 .فتهین ای فتهیفالن اتفاق ب نکهیا یو کارفرما برا مانکاریپ
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 میداشت شونیبا ا یجلسه خصوص هیبار  هیمنصوب بشن،  تیمسؤول نیدکتر سالجقه به ا یآقا نکهیدکتر! ما قبل از ا یآقا دینیبب

جلسه  کیسازمان  نیدوباره در هم م،یدونستیخودمون م فهیرو وظ شونیاز ا تیدر حد چهار پنج نفر. بعد از انتصاب هم که ما واقعا حما

. تهیواقع کی نیقرار داده. ا ترمزیب یبیسراش کیقطار سازمان رو در  ،یقبل تیریمد میعرض کرد شونی. خدمت امیداشت شونیبا ا یده نفر

اسمش  نیولو مشروط، ا دهیمجوز م نیانتقال آب کاسپ و یسازنیریبه اسم ش یرانگریپروژه و کیبه  ادیکه م ی. سازمانقتهیحق کی نیا

نکرده اسائه ادب بشه. به هر حال ما  یخدا خوامینم کنم؛یبذارن، من ورود نم یاگهیاسم د رحاال ه ست،ین ستیز طیسازمان حفاظت مح

رو بارها  یعیه. من اسم سازمان منابع طبباش نیا تونهیاسمش نم ی. ولمیو اقتدار سازمان رو واقعا آرزو دار میدونیسازمان رو از خودمون م

 ۴در دوره گذشته مخصوصا در  ستیز طی. سازمان محیعیمنابع طب یواگذار سازمانهم ندارم، اسمش رو گذاشتم  ییگفتم و نوشتم، ابا

 سال گذشته، در حال فرو رفتن به قهقرا بود

بود که اومدن در سازمان  یساعت اول یقطار برا نیترمز ا دنیکش قطار رو بکشه؛ نیکه ترمز ا میدکتر سالجقه انتظار ندار یاز آقا ام

 ی. من عذرخواهفتادیاتفاق ن نیمتاسفانه ا یبرگردونه، ول یاصل لیقطار رو دوباره به ر نیکه ا میانتظار داشت شونیمستقر شدن. ما از ا

 .کنمیم

هست که  نیما ا یبندس، برداشت و جمعکنده خدمتتون عرض کنم، احسامن رک و پوست انکاله،یم یمیدر خصوص پتروش

 رون؛یب رهیساختمون داره م نی. روزانه صدها نامه از استیروشش ن نی! ادینیکرده. بب ینهاد مخفمردم یسازمان خودش رو پشت سازمانها

که ما آخرش  ییماکارفر یآقا مانکار،یپ یوزارت نفت، آقا یمجلس، آقا یکه آقاجان! آقا زدیم ستیز طینامه سازمان حفاظت مح کی

! شما کار رو یعتیشر یاشاره کردن آقا یدکتر رستم یآقا زمونیاالن دوست عز الت؟یتشک نیا یتو میطرف حساب یبا ک میدیاصال نفهم

 م،کنیم یریگیپروژه رو در حد توان خودم پ نیتا االن دارم ا نیفرورد ۵که  یرمنِ گلزا ستم؛ین یاگفتن بنده کاره یعتیشر یبخوابون! آقا

 ؟هیخب ک ه؟یمیپتروش عیآقا مجلسه؟ دولته؟ وزارت نفته؟ سازمان صنا ه؟یطرف مقابلم ک دونمیواهلل هنوز نم

 ه؟یکجاست؟ ک یمیپتروش نیآخه ا ؛یمیپتروش ندهیتمام صورتجلسات نوشته نما یواگذار شده؟ تو یبه ک یهکتار عرصه مل ۹۰

اشاره کردن،  یعتیجناب سرهنگ شر یاومده واگذار شده، آقا نیهکتار زم ۹۰! دینیبب م؟یباهاش صحبت بکن هیک مینیما بب ادیچرا نم

در نظر گرفتن و واگذار کردن. من به همه مقدسات  نیپروژه، اومدن زم زیسا یببرم، گفتن که بر مبنا اراصطالح خودشون رو به ک دیبذار

نشستن  نجایطرح اومدن ا نیاز ا تیکه از مازندران در حما یتأیه نینفر از ا کی خورمیماه مبارک قسم م نیروز و در هم نیعالم در هم

پروژه رو به  نیدارن سنگ ا نجوریرو مطالعه نکرده و ا یابیگزارش ارز نیک خط از اینفرشون  کی خورمیو صحبت کردن، قسم جالله م

 .زننیم نهیس

رو اختصاص دادن؛ به قول  نیهکتار زم ۹۰پروژه  زیسا یبر مبنا ندیفرمایم رون؛یکه اومده ب یابیگزارش ارز نیآقا ا گم؟یم نویچرا ا

 یکه گفت مراتع ب ییداشتن و در پاسخ به آقا یهم اشاره خوب یخانیدکتر عال یمراتع منطقه. آقا نیدر بهتر ،یدکتر رستم یآقا شیفرما

هستش؛  «سولیمال یخاکها»ه که منطق یکالس خاک نیآقا در بهتر د؛یحرف نزن د،یندار یکه آگاه یزیدر مورد چ کردنارزش، اشاره 

 انهیدر اونجا واگذار شده، در خاورم نیهکتار زم ۹۰که االن  ییهاسولیمال کنم؛یهستن عرض م یکه عالقمند به بررس یدوستان یبرا

و  ستین یخاک کشاورز ندیفرمایم کنم؛یاطالعات خرد رو عرض م نیشناس اخاک کیبه عنوان  ،بشکافم خوامینداره. حاال من نم رینظ

 دیشما رو به خدا نزن ه؛یابونیکف خ یحرفا نایا ه؛یاریخدوغآب هاتیصرفا توج نایمهمالته؛ ا نایا خوامیعذر م ه؟یحرفها چ نیچه و چه، ا

 حرفا رو نیا

دران؛ مازن رآبادیطرح احداث ام یستیز طیمح یابیصنعت گرفتن؛ آقاجان! خود مطالعات ارز زیسا یبر مبنا ندیفرمایهکتار رو م ۹۰

گزارش  نیا سندهیدروغه. خود نو نیثابت کنم که ا خوامیهست که اومدن ارائه کردن؛ م یانقشه نی؛ دوستان ا۱۴۶از صفحه  ۱۷صفحه 

و انبارها، توجه  ساتیتأس ی: کل مساحت در نظر گرفته شده براحاتینوشته توض خونم؛یکردم، براتون م تیالیها ننوشته، م نجایا ،یابیارز

 هکتاره. ۵۵ ،یمیبشه به پتروش لیکه تبد یآجر بذار یآجر رو یخوایکه شما م ییهر جا ست،یکه هست و ن یهر چ یعنی د،ییبفرما
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 نیکه ا یخود کس ؟یخوایتر مواضح نیسند از ا گهیدارد؛ آقا! آخه مسلمون! د وجودبالاستفاده  یهکتار فضا ۳۵در ادامه گفته، و 

 ؟یچ یبالاستفاده وجود داره. خب برا یهکتار فضا ۳۵ گهیپروژه باشه، داره م نیا یاجرا یحام دیاکرده و قاعدتا ب نیسند رو تدو

مون همه یگفتن و به اندازه کاف یداره و دوستان به اندازه کاف یستیز طیکه حاال تبعات مح یمیامر احداث پتروش ییمن با چرا اصال

 ییبر چه مبنا د؛یبکن هیتوج دیایرو ب یهکتار ۹۰ نیآقا شما زم گمیکار ندارم؛ من م وجود داره، االن با اون یهر چند که نواقص م،یدیشن

هکتار اضافه  ۳۵ دینه؟ چرا با ایما هست  یمل هیجزء سرما ایهکتار آ ۹۰مراتع هم نه؛  نیمراتع کشور؟ اصال بهتر نیهکتار از بهتر ۹۰

 متیتومن ق اردیلیم اردهایلیکه م ،یبزرگ یخبط و خطا نیکه همچ یوقت نهادمردم یکه سازمانها دیواگذار بشه؟ شما چطور انتظار دار

من کارشناس، اصال من به  ،یستیز طیمن فعال مح ،یمن جامعه محل دیداره، شما چطور انتظار دار وجود یابیدر گزارش ارز خوره،یم

هزار  ۷۵قراره  نیهوا نداره، پسآب نداره، ا ی، آلودگنداره یندگیصنعت، آال نیکه ا رمیبپذ دیچطور انتظار دار ،یشهروند معمول کیعنوان 

 .در رسانه گفتن نهایمدت ا نیهست که ا یبیاکاذ نایا هللوا یول خوامیکنه؟ من عذر م جادینفر شغل ا

 ست؛گهید زیچ هی ،یمیمنظورتون از پتروش ای د،یستیشمردن بلد ن ای ه؟یهزار، چ ۷۵ دیدونیواقعا نم ایهزار نفر اشتغال؟ شما  ۷۵آقا 

 ن؟یدیاطالعات غلط م یچ یآخه برا

 

نفر نوشته  ۳۰۰: حدود استان مازندران یو عضو شبکه تشکلها یعیو منابع طب ستیز طیفعال حوزه مح ؛یعباد وشیدار

 ...یابیمطالعات ارز یتو

 

اومده  ۳۵پروژه، در صفحه  یستیز طیمح یابیگزارش ارز نیاشاره کنم؛ در هم نیبه هم خوامیبله؛ االن م قای: دقگلزار رضافیحن

 نیرو من استخراج کردم از داخل ا ینکته جالب هینفر؛ که باز  ۱۲۰۰ ،یمانکاریپ یروهاین هست و نفر ۳۶۰شرکت،  یرسم یروهایگفته ن

 ...متن

 

 ...از اجرا یمقطع یبخشها ایدر مرحله ساخت؛ و  یعنیهم که  یمانکاریپ یروی: نیررمضانیمزدک م

 

 یابیمطالعه ارز کیکه در  یبگم نواقص خوامیهستش که، م نیکه من استخراج کردم ا یزیچ کیحاال  قا؛یبله دق: گلزار رضافیحن

گرفته، رفته  هیدییمهر و امضاء گرفته، تأ م،یسقفش نشست ریکه ما ز یسازمان نیسالها، از ا نیوجود داره و متأسفانه در ا یستیز طیمح

در واقع  تشیفیک نیمطرح کنم که ا نویا خوامیم ؛یاردیلیدرصِد هزاران هزار م ۴ التیه به تسهشد لینانس، رفته تبدیشده به فا لیتبد

 به چه شکله؛

در  لوگرمیک ۳۰۰ ،یمیگرم در روزه و بعد اومده جمع زده که پسماند پتروش ۳۰۰هر نفر،  یپسماند برا دیاومده گفته که سرانه تول

شما خودتون  شه؟یم دیمقدار پسماند تول نیاشتغال چند نفر، ا یه مشخص بشه بر مبناک نیرو انجام بد میضرب و تقس نیروزه؛ شما ا

 .پردازمینم هیقض نیبه ا گهی. من ددیمحاسبه کن

تالش  زانیعز رینهاد و سامردم یکه تشکلها یکمتر ایروز  ۲۰ نیکه وجود داره و متأسفانه در ا یاگهیمهمه د اریمسأله بس هی

هر  است؛یدر ستمیطرح، بر خارج از حوزه اکوس نیا یاجرا یستیز طیمح یامدهایموندن، پ یبته ازش غافل باقکردن بهش پرداختن و ال

آقا من خودم  انکاله؛یبه تاالب م میدیفقط ما چسب ق؛یمسأله بهش پرداخته نشده به طور دق نیهم ا ایدر ستمیچند که در حوزه اکوس

ما جزء  یداره، برا تیما اهم یبرا زه،یما عز یبرا م؛یشناسیت و پوست و خون خودمون ممثل گوش گهیرو د انکالهیام، مبچه اون منطقه

 .یستیز گاهرهیخاصه به لحاظ ذخ یمنطقه کی
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بگه  ومدین یشکیه انکاله؛یتاالب م یپروژه بر رو نیا یاثر اجرا یرو میبود که همه ما متمرکز شد نیکه رخ داد، ا یاشتباه هی یول

قراره سر  ییداره؟ چه بال ییامدهایچه پ ه؟یمتیبشه، از کجاست؟ به چه ق نیکه قراره تأم ینیریمتر مکعب آب ش ونیلیم ۲۵ نیآقاجان! ا

 بندیعدد پا نیاگر به هم ط،یشرا نیترنانهیدر خوشب دینیبیم د،ییبفرما یمحاسبه سرانگشت هیشما  اره؟یب نیاچه کاسپیدر ستمیاکوس

که بنا به گردش  ستین حیبه توض ازین گهیو د کنهیم نیکاسپ اچهیدر ستمیهزار تن، نمک مازاد وارد اکوس ۳۰۰کم، دست یباشن، سال

 ؟یمنصور یکجا آقا رهینمکها م نیاکه وجود داره، تمام  یپادساعتگرد

 

 ..انکالهیو تاالب م یبه تاالب چپقل رهی: میحر منصور

 

ورود نکرده؛ از همه مهمتر، شما  هیقض نیمتأسفانه به ا یشکیتاالب؛ ه نیخل همدر دا ادیم ره؟ی: و از اونجا کجا مگلزار رضافیحن

و سر  زنانغیو ج کنانهیو مو کنانیآوره؛ واقعا به قول معروف اگه موواقعا عذاب د،یکنیپروژه رو مطالعه م نیکه گزارش احداث ا یوقت

 .گرفت یرادیبهش ا دیگزارش، نبا نیبعد از مطالعه ا میگذاران بشابانیبه ب

رو دوباره داخل  لنیبکنن، پروپ لنیبه پروپ لیبهشهر و تبد ارنیقبال البرز رو شکافتن؛ ب ارن،یب نچیا ۴۸با  هیاز عسلو خوانیگاز رو م

ش نوشته همه د،یخونیگزارش هم که شما م نیبعد، هم لن؛یپروپیکنن به پل لشیبفرستن دامغان؛ اونجا تبد لومتریک ستیلوله بکنن، دو

داشته  دیبه بندر با ازیصادر کردن، ن یکه برا نهیاز ا ریشما؟ مگه غ یصادر کن یخوایصادرات؛ آقا از دامغان به کجا م ادرات،صادرات، ص

کنن و  بیدوباره اونجا طرح تصو ست؟یفارس ن جیخل هیبنادر ما مگه در حاش ؛یدار نهایحمل و نقل و ا رساختیبه جاده و ز ازیو ن یباش

صادرات.  یلوله کنن و بفرستن بندر فالن و فالن برا یمونده رو، تو رآبادیدست بندر ام یمازاد که رو لنیرن و پروپیبگ یاردیلیاعتبار م

 .گمیحرفها رو که من دارم م نیدولته دوستان! ا أتیچطور انجام شده؟ مصوبه ه شیو اقتصاد یمال هیاصال توج نیخب ا

 

 هم انجام نشده لومتریک ۲۰۰ یابی: ارزیرستم دیمحمدرش

 

روال کار انجام بشه  نکهیا یمن فقط برا دن؛ید نویدولته؛ همه دوستان ا أتیمصوبه ه کنم،ی: بله دارم عرض مگلزار رضافیحن

که خودش محل  لنیبه پروپ یعیگاز طب لیتبد خونم،یرو نم ۴کرده؛ حاال من بند  بیتصو رانیوز أتی، ه۱۳۹۹اسفند  ۲۳ گم؛یدارم م

 بشه؟ چرا متانول مازاد که اول قرار بود خوراک باشه، حذف شد؟ لیتبد یعیز طببحثه؛ چرا گا

زمستون ندارن و خودشون مشکل دارن؛ گاز  یکه مردم منطقه، تو یعیگاز طب ؟یمیشده خوراک پتروش یعیچرا االن گاز طب

هستش که وجود  یهمه نواقص نای. خب اونهسوزیمازوت م ،یعیاالن داره به خاطر کمبود گاز طب نیهم یمیسل دیشه روگاهیکه ن یعیطب

 ۲۰۰به طول حدود  لنیاحداث خطوط انتقال پروپ»رو بخونم:  نشیدولت، اومده گفته، من مجبورم ع أتیمصوبه ه میا ۵داره. بند 

به  یبا دسترس دامغان یمازندران به منطقه عموم رآبادیدر سال، از منطقه ام لنیهزار تن پروپ ۴۰۰انتقال حدود  تیبا ظرف لومتر،یک

 ؛«آهنبزرگراه و راه

نداره، اصال  یستیز طیبشه، تبعات مح ییاجرا دیپروژه با نیا دییفرمایکه آقا شما که م میگیبه دوستان م ؟یچ یعنی نیخب ا

 نیهکتار زم ۹۰ م؛یکنیازش عبور م د،یکنیکه واردش م یاآبهشورآبه و تلخ لیرو به دل نیکاسپ اچهیدر م،یکنیرو ازش عبور م انکالهیم

آقا اصال  میگیم م؛یکنیرو ازش عبور م ییوروی ونیلیم ۶۰۰اگه اشتباه نکنم،  نانسیفا م؛یکنیازش عبور م د،یکرد افتیما رو شما در یمل

 نهایه احاال ما هم ه؟یچ شیاقتصاد هیپروژه، توج نیکه ا یبه ما پاسخ بد دیشهروند، ربط داره، با کینداره، که البته به عنوان  یبه ما ربط

 کنار؛ میذاریرو م
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 گنیم ه؟یچجور لن،یانتقال پروپ یبرا دیکن یزیربرنامه نیخوایرو که شما م لومتریک ۲۰۰خط انتقال  نیدارم، آقا ا سؤال کیمن 

رو کنار  لنیال پروپخط انتق نیا م،یآورد هایشما مازندران یدامغان که بوده و گاز رو برا نچیا ۴۸خط انتقال اون  د،یآقا شما خبر ندار

 داره؛ یستیز طیمح بیداره، و نه تخر یمازاد نهی. پس نه هزمیهمون اجرا کن

 نجایاومدن ا ونیآقا م؛یندار یخطوط انتقال گاز، کار میحر تیاصال به لزوم رعا یعنی. ستیهم ن مشی! اصال بحث حردینیخب بب

شما  ه،یچ یمیپتروش دیدونیشما نم د،یو دانشش رو ندار دیاد نداردو ساعت وقت همه ما رو گرفتن و متهم کردن ما رو که شما سو

گذرونده  رستانیرو در دوره دب یکه رشته علوم تجرب یکس خواد،یسرچ ساده، اصال سرچ ساده هم نم هی د؛یهستشما چه و چه  د،یستیپوپول

جزء مواد  لن،یکه پروپ دونهیودش که مراجعه بکنه، منمره نسبتا خوب، االن به محفوظات خ هیرو که پاس کرده باشه با  یآل یمیباشه، ش

پالسه؛ بهش . نمادش افدنیپالس نشونش مبا اف د،ینگاه بکن دیهم که بر یمیش یتارهازا هست. شما در ساخبه شدت اشتعال یگاز

. خب شهیم لیتبد یریبه خصلت انفجارپذ ،یریپذاشتعال تیخاص نیدر مجاورت هوا، ا ره،یپذ، به شدت اشتعالFlammable  گنیم

انتقال گاز متان، خط لوله انتقال ساالنه  نچیا ۴۸که شما در کنار خط لوله  دهیم یمجوز نیوزارت نفت به شما همچ ایآ نهیبنده سؤالم ا

 ن؛ما بهش ورود نکرد یهااست که هنوز رسانه یمسائل شه؛یاست که گفته نم یمسائل نایا د؛یکن ییرو جانما لنیهزار تن پروپ ۴۶۰

که ما  نیکاسپ اچهیدست ما؛ چون در حوزه در یرو مونهیم شه،یم دیتول لنیپروپ شه،یساخته م یمیپتروش نجاست،یا هیاصل قض

 نیا رانیوز أتی، ه۹۹آقا! سال  گنی؛ م۹۹در سال  یامصوبه نیهمچ کیبه  کننیاستناد م انیبکنن؟ م کاریچ دیبا م؛یندار یمشتر

 یجنگلها م،یالبرز رو بشکاف میما دوباره بر دیاحداث بشه؟ پولش رو بد دیاحداث بشه؛ کجا با دیبا ومترلیک ۲۰۰ نیمملکت، مصوب کرده ا

  م؛یاحداث کن دیکه گاز اومده، با یریاون مس یکیدر نزد یگرید دیجد ریمس کی م،یبکن یتراشرو پاک یرکانیه

 یدر همه مباحث ن؛یکاسپ اچهیو انتقال آب در یسازنیریم شبه نا میهست یاپروژه ری، ما درگ۸۸! از سال یدکتر مراد یجناب آقا

جنگلها  یتراشکه نگران پاک کردنیم شیفرما ،یدکتر کالنتر یآقا نیکه داشتن، از جمله هم یراه فرار کی م،یداشت ونیهم که با آقا

 م؛ینکا کار کن-یخط لوله انتقال نفت ر هیرو در حاش نیریانتقال آب ش اتیعمل میخواینداره، ما م یتراشپاک شتریهکتار ب ۴۰ د،ینباش

از  ل،یسمنان، از استاندار، از وک ندهیاز نما م،یمطالبه کرد شونیسالها هم ما از ا نیدر همه ا م؛یمجوز وزارت نفت رو هم گرفت گفتنیم

به  ن،یر خط انتقال نفت کار بذارخط انتقال آب رو کنا نیایگفته ب و که وزارت نفت امضا کرده یکه شما اون سند میاز همه خواست ر،یوز

خطوط  میدر حر ،یتیامن یهاوجود نداره؛ چرا صادر نشده؟ چون پروتکل یمجوز نی. چرا نشون ندادن؟ چون اصال همچنیما نشون بد

ار خط نفت رو در کن نیریخط انتقال آب ش یاجازه بارگذار یزا اصال حتو اشتعال یانفجار ییایمیو گاز و مواد ش یگاز عاناتینفت و م

 ده؛یرو داره، نم یعیو گاز طب لنیکمتر از پروپ یلیخ یریپذاشتعال تیخام که خاص

 نیدر مورد ا ه،یثان ۵ یهم شده، حت یکه هر جور کردمیفکر م شبیجو جلسه بگم که واقعا از د فیتلط یجمله هم فقط برا کی

 ...بخونم نایدو خط رو ع نی؛ و اصحبت کنم دینوشته شده، با یستیز طیمح یابیدو خط که در گزارش ارز

از صفحه  ۹۷مازندران، صفحه  رآبادیام یمیطرح احداث پتروش یستیز طیمح یابیدو خط رو بخونم براتون؛ مطالعات ارز نیا نایع

ش آش(، آبهشهر، شامل نازخاتون، آش گزنه )گزنه یسنت یغذاها»: نوشته یو مذهب یاعتقادات فرهنگزیر سرفصل ؛ ۶-۵-۶؛ بخش ۱۴۶

(، پالیپر، کدوپلو )کئمرغ ترش، باقالپلو، مرغ شکم خِرِشت،میفسنجان، اِنارت ن،یچته دوغ،آش(، آش آش ترش )تِرشِ آش،یهمون کئ ایکدو 

 ...پر وشکم یاکبرجوجه، ماه

ح شده، من واقعا معده، هم بزاق دهنشون ترش دیماه مبارک هم هست، همه دوستان االن قطعا هم اس د،یدوستان! ببخش دینیبب نیا

 نیکشور در ا نیهست که در ا یستیز طیمح یابیارز یاز گزارشها پیت ینمونه کی نیجو خوندم. ا فیتلط یفقط برا خوام،یپوزش م

 خوانیگزارش، م نیگرفته شده؛ با ا المالتیاز ب یاردیلیم یهابودجه ن،یا یبر مبنا کنم،یم دیو دوباره تأک هشد بیشده، تصو نیسالها تدو

 ه.ندار یستیز طیمح یامدهایتبعات و پ رآباد،یبندر ام یمیکنن که پتروش هیتوج
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 رآباد،یام یمیحرف رو اعتقاد دارم، پتروش نی..... من ارآبادیام یمیسر پتروشهفت یوالیه میدکتر! اگر ما نتوان یجمله من، آقا نیآخر

 یسازنیریابرپروژه ش گر،ید یدوفردا دیبدان نیقیشما قطع به  م،یرا متوقفش کن والیه نیا یبه لحاظ قانون می. اگر نتوانهسرهفت یوالیه

 کنمیم ی. من عذرخواهدیکشور هست رو خواهند کوب یشمال یاستانها ستمیبر تابوت اکوس خیم نیکه آخر ن،یکاسپ اچهیانتقال آب در و

 .شد. ممنون یبحثم طوالن

 

 .دی. خسته نباشمید. استفاده کرمیسپاسگزار اری: بسیدکتر مراد

 

 ؛یعباد یآقا دییرا طرح خواهند کرد. بفرما ینکات یمهندس عباد یبحث، آقا نیدکتر! در ادامه هم ی: آقایموتمحمد اله

 

اثرات  یابیجلسه و جلسه استان مازندران. خب در بحث ارز نی: عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار در ایعباد وشیدار

رو فاقد  نیشده و ا یرش موجود رو در مازندران و در کشور هم توسط استادان خبره دانشگاه و کارشناسان بررسگزا نیا ،یستیز طیمح

و سپس  شدیابتدا انجام م دیبا یکه در روند علم یابیبحث مکان یکی کنم،یمن دو مورد رو اشاره م شنهدادن. نمو صیتشخ یوجاهت علم

 ...فتادهیاتفاق ن نیکه ا دادنیرو انجام م یابیمطالعات ارز

 

 به دست میاد؛ پروژه یمکان اجرا ،یابیخود ارز یوقتها تو یلی: اصال خیررمضانیمزدک م

 

جداگانه  یابیمطالعه ارز کیبه  ازیو بحث انتقال آب پروژه، ن یسازنیریخود بحث ش نکهیو نکته دوم ا قا؛ی: بله دقیعباد وشیدار

 .داره یاشکال جد دیدونیکه خودتون م دنیژه دپرو یابیارز نیرو در دل هم نیداشت که ا

رو در بخش  نیا یخروج ،یسازمدل میاگه تازه اسمش رو بذار ،یسازمدل یخروج نهیا شنهادمیکه انجام دادن، پ یسازمدل

 میبهش بگ شهیم اصال دینیبکنه، بب سهیواقعا مقا ادیب ستیز طیمح د؛یکن سهیمشابه، فقط مقا یالمللنیسند ب کیآب، با تلخ یرهاساز

 شنهادمونیپ ،یو تجمع سکیر یابیارز یکردن، برا هیکه ته سیرو در اون ماتر انشیسود و ز نهین رو بگم که هزیهم ا انیدر پا ؟یسازمدل

 و ستین نجایپروژه در ا گاهیکه اصال جا دیرس دیبدون شک خواه جهینت نیبشه و به ا یمجددا بررس یجامعه دانشگاه هیکه توسط  نهیا

 .باشه تونهینم

 نیا لنیپروپ دیکالن ما در طرح تول استیو س میتن متانول مازاد در کشور دار ونیلیم ۲۰ما  نکه،یهم که جا موند ا یمطلب کی

 یعیگاز طب نیهم ای GTP واحد میایچرا ما م م،یرو دار یکل استیس نی. خب االن اگه امیکن لیتبد میاریتن رو ب ونیلیم ۲۰ نیبود که ا

و مازوت  میگاز که ما خودمون در استان دار یبا توجه به کسر یحجم گاز مصرف نیشده؟ ضمنا ا دایاز کجا پ نیا م؟یزنیز کلنگ مرو با

 داره؟ یهیگاز چه توج یکسر نیا م،یکنیو دود م میسوزونیم میدار

 ست،یکه قابل صادرات ن نجایدر ا یدیتول لنیپروپ نکهیا یپاسخ بده. مورد بعد دیو با دیاز شرکت نفت واقعا بخواه دیرو شما با نایا

بره در  دیصادرات با یبرا نیما. خب ا دیندارن به تول یازیمتانول دارن و گاز هم دارن و ن ،یما به اندازه کاف یشمال یهاهیچون همسا

 یهاهم پروژه رساختهایز یبرا دیبا نجایکه ما ا یهم فراهمه، در صورت رساختهایاونجا ز م؟یکارو انجام ند نیما همونجا ا اجنوب؛ چر

در  لنیپروپیبه پل لیو تبد یسازرهیمسؤوالن مربوطه وزارت نفت گفتن که بحث ذخ رایاخ نکهیضمن ا م؛یرو انجام بد یگریمخرب د

 .دامغان هم کنسل شده

 یمیاقل راتییموضوع تغ در IPCC که در ندهیآ یهاینیبشیو پ یهست که به لحاظ آب نیکاسپ یایموضوع خود در گر،یبحث مهم د

 .کنهیم دشیها تشدپروژه نجوریکه ا میهست یادهیچیمشکالت پ هیاالن ما خودمون دچار  ا،یمطرح هست و با توجه به بسته بودن در
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 یتیوضع نیا . واقعا بامیبگردون انکالهیو در چرخه م میآب کنتلخ دیهزار متر مکعب آب رو با ۷خود پروژه اعالم کرده ما  نکهیضمن ا

 حیبخواد. توض حیبخشها توض هیسازمان از بق میکه انتظار دار هییپرسشها نهایکار؟ ا نیمناسبه ا نیکاسپ کیولوژیب کرهیپ یبرا م،یکه دار

و مستند بهش نپرداخته.  یاصال به طور واقع یکه گزارش موجود فعل گهید یشاخصها یلیو خ یندگیآال زانیم ،ینوع تکنولوژ ددر مور

که اگه مدرن  نهیروز شده؛ واقعا سؤال امتفاوت شده و مدرن شده و به شیسال پ ۲۰با  یمیپتروش نجا،یدوستان ادعا کردن ا نکهین اضم

 د؟یکنینم تیرو اصالح وضع هیجنوب، مثال در عسلو ندهیو آال رانگریو یواحدها نیچرا هم م،یررو دا یاگه تکنولوژ م،یشد

عرصه رو  نیبگم که مسؤوالن استان نگاهشون رو عوض کنن و مثال ا خوامیرو م کردیر واقع روهم بگم خدمتتون، د شنهادیپ کی

 قرار بدن یاگهید یتهایفعال اریدر اخت

 

کامال از  دیهم داستان خودش رو داره و با شنهادهای. چون هر کدوم از پمیند شنهادیما اصال فعال پ کنمی: من فکر میحر منصور

 ؛بشه یهمه ابعاد بررس

 

استان مازندران  شیدر سند آما یکشاورز ۲اونجا، درجه  فیکه تکل میدار شیبا عنوان آما یزی! ما چدینی: ببیرستم دیمحمدرش

 ،یآلودگ نیبا کمتر نه،یهز نیآقا ما با کمتر میانجام بشه. بگ میمطالعه کامل بذار هیاصال  فته،یب دیبا یاونجا چه اتفاق نکهیهست. در بعد ا

 ؛میدیم شنهادیمطالعه رو پ نی. امیمحقق کن میتونیم تیدرآمد رو با کدوم فعال نیشتریو ب غالتاش نیشتریب

 

 انکالهیم یگردشگرو بوم یارزشمند، بحث طرح جامع گردشگر گاهرهیذخ نیدر ا یمثال بدون دخل و تصرف ای: بله، یعباد وشیدار

 انکاله،یکه م نهیمورد توجه باشه. در واقع، حرف بر سر ا تونهیم هاتیو حساس نیهمه مواز تیو با رعا سمیو اکوتور ینگرپرنده تیبا محور

کنن. به هر حال  فیتعر رمتناسبیغ تیریبا دخل و تصرف، مد انیب گهید یبخشها نکهیداشته باشه نه ا یتیریمد لمد دیخودش با

 ؛متشکرم

 

 ؛دییمطالب خودتون رو بفرما یبندما لطفا جمع! شیمنصور یآقاخب ؛ آقای عبادی ممنون از شما اری: بسیموتمحمد اله

 

حاضر در جلسه؛  زانیعز ریکل مازندران و ساحاضر در اداره ی: خب سالم و عرض ادب خدمت دوستان مازندرانیحر منصور

؛ چرا هکتار، تصرف شده ۳۰۸من،  دیاگر اشتباه نکنم مطرح شده؛ از د ،یهکتار ۳۰۸هکتار در مرتع  ۹۰دوستان! من بحث اختصاص 

که از جاده امکان  یافاصله نیشتریو با ب لهیکه اختصاص داده شده، رفته مجاورت رادارک ینیزمکه چرا  میفکر کرد نیهکتار؟ به ا ۳۰۸

داشته باشه؟ خود به خود تمام  ساتیتأس ستیداشته باشه؟ قرار ن یاجاده هی ستیابرپروژه، قرار ن نیا یعنیرو گرفتن؛  نیداشته، زم

 نییداره، پا یجانب عیکامال مشخصه. به هر حال صنا نی. اکنهیرو تصاحب م رهیگیخودش قرار م نیجاده و زم نیدر مقابلش ب که ینیزم

دور از  دیداشتن. شا ریدر خشک شدن تاالب، تأث میکنیمطرح شده که احساس م ییاصال اشاره نشده. اصال بحثا نهایداره و به ا یدست

 .داشته تیواقع یتصور باشه ول

که  یریمس نیهم یعنیجاده رو حساب کردن.  شونیفاصله داره؛ ا لومتریک ۱۵مطرح کردن که مکان پروژه،  یعتیشر یاوال که آقا

 ن؟یا هیجاده عبور کنن؟ چه منطق نیقراره از ا هاندهیمگه آال به،یبه تاالب، حساب کردن؛ عج رهیو از اونجا م رآبادیبه سمت بندر ام رهیم

 مونیاتفاق نام نیا زبانیم ،یعبدالملککه در چهارقلعه یکه پدران ما و همه مردم نهیکه وجود داره ا گهیمساله د ه؟ریدود از جاده م

باال؛ آب االن رفته عقب و دوباره  ومدی. در طول زمستان، آب ممیگرفتیم یسال ماه یسالها ن،یزم نیا یکه ما تو دوننیهستن، م

 .گردهیبرم
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. در مرتع یبساز یتونیخونه نم هی ،یاونجا نگاه کن یآب بوده. شما اگه بر ریز ن،یسرزم نیبمونه؟ تمام ا ینطوریا تیمگه قراره وضع

 قسمتها؟ نیا یقحط اومده تو ن،یآخه مگه سرزم ؛یریفرو م

 یاونجا زندگمرتع داره، به هر حال سه هزار نفر دارن  یمطرح نشه، اونجا کاربر نیگزیمخالفت کردم و گفتم طرح جا نکهیمن ا

سالم  یاونا خوبن. اونا زندگ میگیهامون مو مثل اتیهمه ادب یهستن که ما تو ینسل هی. کننیم نیجامعه رو دارن تأم شتیکه مع کننیم

 م؟یبزن شونشهیبه ر شهیبمونن؛ بعد خودمون ت دیداشتن و با

. ادیخونه مردم ن یها توکه فاضالب نییرو ببرن پا آب یکه اون سطح باال حفر کردنچهار چاه  ایما در بهشهر در حال حاضر، سه 

که آب در سطح  ییدر جا شهیچطور م کنن؛یم ادهیرو دارن پ شنهادیپ نیگرفتن و ا ی. مشاوردنیدارن انجام م هیکار رو چند سال نیا

 یبه نظرم با تمام مسائل م؟یجرا کنابعاد ا نیبا ا یاپروژه هی میآب هستش، بخواکامال غرق ،یحالت عاد درو زمستان  زییهستش و در پا

 ...هینخواریزم کی نیوجود داره، ا نهیزم نیکه در ا

 یاشهرک گلخانه کیهمون مرتع گرفتن، قرار شد که  یتو اب،یهکتار رو از پشت آس ۶۰و قبال هم اتفاق افتاده،  هینخواریزم کی نیا

 گهید یهر جا ایو  یحاال چه بخش خصوص گذار،هیبه دست سرماوقتی  داده شد و یکاربر رییتغ یعنیفروش.  یبزنن و االن گذاشتن برا

 بودن؟ دهیچقدر خر دونمیفروش. نم یتومن گذاشتن برا ونیلیم کی یهکتار از اون مرتع بزرگتر کنده شد و االن متر ۶۰و اون  دیکه رس

 

 .نیهکتار بود اون زم ۵۴: یرستم دیمحمدرش

 

 تونهیو م ستین یهم مال دولته و بخش خصوص نیافتاده و زم ینیزم هی نجایا دید ذارگهی: بله درسته؛ خب، سرمایحر منصور

منطقه  نیدر هم میدار یروگاهیکه ما ن نهیخدمتتون بگم ا خوامیم ضمیعرا یکه در واقع، تو یاگهینکته د هیکار رو انجام بده.  نیا

و انقدر  سوزونهیداره مازوت م ۸۵از سال  یرد زمان خودش رو داشت ولاستاندا نیبود و گازسوز بود و باالتر هایخودمون که ساخت آلمان

 نی. مادر خودم چندشهیم یدیبه باران اس لیکه تبد رهیتا کوهستان، باال م ایدر طیمنطقه، به خاطر بسته بودن مح نیدر ا یتراکم آلودگ

مرکبات اون منطقه که شغل مردم هستش،  ای نه؛یممتخصص و گفت عاملش ه شیپ میشد که برد جادیچشمش ا یتو یاقهوه یهابار لکه

 ترکه،یو م رهیم نیاسانس پرتقال از ب یهاسهیهمه ک م،یمنطقه زاغمرز و چهارقلعه دار یرو تو لمرکبات شما نیاونجا قطب مرکباته، بهتر

بعد از اونطرف  ،یکنیم جادیا یبدبخت نهمهیا یشغل دار یآقا شما برا اد؛ین مییپا دایپرتقال شد تیفیو ک کنهیم دایپ یاقهوه یهالکه

تمام  ،یدولت یاز شغلها ریبالاستثناء، غ ؟یزیچ نیهمچ شهیمگه م ؛یدیخودت قرار م ریتحت تأث یمنطقه رو دار یبوم یتمام شغلها

که به واسطه  ین توال. و اوگمیو سند خدمتتون م لیره؛ با دلیم نیو اون منطقه وجود داره، از ب یکه در چهارقلعه عبدالملک ییهااشتغال

درصد با حضور  ۱۰۰و  مینکردن رو در حال حاضر شاهد هست جادیما ا یبرا یاشتغال چیصورت گرفته و ه گهید یهاوجود بندر و کارخونه

 .شهیم دیتشد یمیپتروش یو بارگذار

از پدران  یادیاتع ما رو که تعداد زما گرفت و مر یاز اراض رآبادیکه بندر ام یهکتار ۲۰۵۰نکته رو خدمتتون بگم؛ در قالب  نیآخر

سال گذشته،  ۱۵ ینفر از مردم ما رو برد اونجا به عنوان نگهبان و بارشمار، مشغول به کار کرد؛ ط ۱۱ما اونجا اشتغال داشتن، تصرف کرد، 

رفتن و  ونیکام ریز رآباد،یام بندر یونهایمنطقه، در تصادف با کام ینفر از مردم بوم ۱۹نفر رو کشت.  ۱۹اشتغال و  یبرد برا ونفر ر ۱۱

 .پوچ پوچ هستش یمطرح هستش، ادعاها یمیکه درباره پتروش ییتمام اون ادعاها کنهیکه کامال روشن م هیزیچ نیرفتن؛ خب ا نیاز ب

د که پوشش بدن به ما؛ من بع کنمیمحترم، خواهش م رکلیمد ،یکارنام یمیدکتر ابراه یجناب آقا زمیاز دوست عز نجا،یمن از هم

رو هم سپر کردم و حرفمو  منهیاز خط قانون خارج نشدم و مطمئن بودم و س متریسانت کی ؛یپنج بار رفتم اطالعات و دادستان د،یاز ع

 کنه؛ یکنه و همراه یبانیپشت دونه،یو سازمان هم م میمحق هست ییجا کی یوقت م؛یخوایم تیزدم؛ ما حما
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اونجا، خدمتشون عرض کردم که من رو خواستن و دوباره  رفتمیکه داشتم م یاس بودم، لحظهدر تما یمیابراه یمن روزانه با آقا

 ذاره،یاحترام م یستیز طیمح یست اگر به حضور کنشگرایز طیسازمان مح کنمیاونجا. من خواهش م رفتمیم انیروز در م هی. رمیدارم م

نداره، همه در برابر  یکار بفرستن؛ من اگه تخلف کرده باشم، اشکال رو دنبال کنندهیریگیکارشناس پ هی ای لیوک هیکنه؛  تشونیحما

 ممنونم از شما یلیکنن. خ تیاگر تخلف نکردم، اجازه ندن که من رو اذ یول م؛یهست میقانون، تسل

 

 ؛شما از میسپاسگزار د،یخوب؛ خسته نباش اری: بسیدکتر مراد

 

 ؛میهست یمیدکتر ابراه ی؛ و بعد هم در خدمت آقاشما دییبفرما قهیموالنا دو دق ی: آقایموتمحمد اله

 

 نیا لیتشک یکه در واقع مبنا یو با سپاس از شما و جناب دکتر موسو ی: ضمن سالم خدمت دوستان مازندرانمسعود موالنا

 یر کشور و تشکلهاسراس نیمازندران و فعال نیدکتر! مساله فعال یآقا دینیبود به نظرم؛ بب یخوب اریجلسه بس د،یجلسه رو فراهم کرد

 یلیبه هر دل انکاله،یم یمیپتروش سیاز نظر ما، تأس ست؛ین انکالهیم یمیداستان، فقط پتروش نیدر ا ورکش یعیو منابع طب ستیز طیمح

که شکستن  دوننیتجربه کردن، م یبیکه جبهه و جنگ رو به هر ترت ییاول است؛ همه اونها زیمانند شکستن خاکر ،یطیو با هر شرا

کنه،  تیو فعال رهیمجوز بگ انکالهیاونجا در م ،یمیخواهد داشت؛ اگر پتروش یپ ررو د یبعد یزهایخاکر یاول، به سرعت، فروپاش زیخاکر

 دیبا ایها؛ شما به عرصه ندازنیچنگ م گهید یهااز پروژه یاریجنگل هست؛ بس یتو بیمازندران هست، تخر یایقطعا انتقال آب در

 ...نیرو بد ایدر ایساحل،  ایجنگل، 

سال قبل، ما خودمون  ۴دوره قبل،  گم،یدر دوره قبل رو نم...  دیدر دوره جد ستیز طیکه سازمان مح کنمیمن خواهش م نیبنابرا

 م،یداشت یانواع و اقسام صحبتها رو با دکتر کالنتر م،یمذاکره کرد م،یمناظره کرد م،یکنفرانس گذاشت ،یعباد یمن و آقا م،یمنتقد بود

 یرقانونیاحداث غ یجلو سته،یمحکم با افت،یدر نیدرک و با ا نیبا ا ست،یز طیسازمان مح د،یدر دوره جد میکنیهش منشد؛ خوا

خدمت شما  ،یموتاله یکشور با اجازه آقا ستیز طیمح یمازندران و تشکلها یهااز سمن یندگیو به نما رهیرو بگ انکالهیم یمیپتروش

اول، فرو بپاشه؛ ناموس ماست؛  زیخاکر نیکه ا میدهیاجازه نم یعنوان چیتحت ه ست؛ط قرمز مااول، خ زیخاکر نیکه ما ا کنمیعرض م

 .میسپاسگزار اریاول خاک وطن، فرو بپاشد. از شما بس زیخاکر میدهیاز خاک وطنه و ما اجازه نم یخاک وطنه، نه خاک مازندران، بخش
 

 شما دست شما درد نکنه، ممنون از کنم،ی: خواهش میدکتر مراد
 

شبکه  یاتاق گفتگو قیاستان مازندران رو از طر ستیز طیمحترم مح رکلیمد یبخش، صحبتها نی: خب ما در ایموتمحمد اله

 لطفا دییبفرما د،یدار ی! شما دسترسزیعز یمیجناب دکتر ابراه م؛یشنویم رومیاسکا یدر پلتفرم بوم یمل
 

 کنمیسالم عرض م م؛یاهلل الرحمن الرحبسم: استان مازندران ستیز طیمحترم حفاظت مح رکلی: مدیکارنام یمیدکتر ابراه

فرمودن،  زانیکه عز ی! مباحثدینیبب گم؛یم کیخدمت همه دوستان؛ طاعات و عبادات قبول و سال نو رو هم تبر گمیم دیو خسته نباش

که در سطح ستاد انجام  ییهایریگمیتصم و یستیز طیمح یابیبه بحث ارز قتیاست که محور اونها هم در حق یمهم اریقطعا مباحث بس

بود به  یدرست میتصم م،یبه استان نشده و تصم اریاخت ضیتفو شون،یابیها ارزپروژه نیا دیدار تیعنا نکهیبا توجه به ا گرده؛یبرم شه،یم

که  یکارشناس یهاییافزاه از همکه وجود داره در سطح ستاد و با استفاد یقیدق یهایبه بررس ازیبزرگ و ن یهاپروژه نیخاطر ابعاد ا

 الزم هست انجام بشه؛
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 یقیمطالعات دق هیو اگه  میایم یابیکه لحاظ بشه و ما خودمون هم در جلسات ارز میکه گفته شد رو خواهش دار یموارد نیخب ا

 یمورد مطالبه دوستان بوده، آقا دیشاکه  یکرد؛ االن اون بحث میمباحث رو خود ما هم مطرح خواه نیانجام بشه و ارائه بشه، حتما ا

 نکهیعالوه بر ا یرستم یکه پروژه متوقف بشه. در رابطه با توقف پروژه، حاال چون آقا نهیاشاره کردن، بحث ا مگلزار ه یو آقا یرستم

 یرو تیگونه فعالهر ای نیاختصاص زم دونن،یهم حضور دارن، بهتر م ینظره، در مجموعه امور اراضهستن و صاحب یستیز طیفعال مح

و  یعیدر مجموعه منابع طب زمونیبا همکاران عز تشیریمد ست،یز طیسازمان مح تیریدر خارج از مناطق چهارگانه تحت مد یمنابع مل

 .است یامور اراض

االخره بخواد بکنه، ب یبکنه، هر کار یکاومعدن خوادیبسازه، م الیو خوادیبسازه، طرف م یمیپتروش خوادیطرف نم گمیاصال من م

دوستان  نیمستند به قانون و مقررات باشه؛ اوال خود ا دیحتما با رم،یبگ ییداره؛ اگر من هم بخوام اقدام کنم و دستور قضا ینهاد متول کی

ن که حتما اقدام کنن، اگر هم نشد، همکارا نهیمون اداره، ما خواهش یقانون رادیرو انجام دادن، اگه ا نیزم صیبحث تخص که یامور اراض

زدن،  یخانیعال یکه جناب آقا یاکه نامه نهیبکنه ا تونهیم ستیز طیکه االن مح یاقدام کنن. چون کار دیبا یعیما در مجموعه منابع طب

از ادامه  یریکشور بزنن که دوستان اقدام الزم رو در جلوگ یعیرونوشت به سازمان منابع طب کیو  یاراض اموررونوشت به سازمان  کی

 یداشته باشن که بگن کار یمستندات ایداشته باشن  یادوستان ادله نکهیمگر ا دهیروش جواب م نیداشته باشن. ا ف،یتکل نییپروژه تا تع

 .هست مقرراتوفق  شده،یکه تا االن داشته انجام م

اشغال رو سطح  یچجور نکهیاظهارنظر کنم، ا خوامیندارم و نم یمن اطالعات قتشیچطور صورت گرفته، حق نیزم صیتخص نکهیا

 یاز محضر حضرتعال یدکتر مراد یدارم آقا یخواهش هیباب هم  نیهکتار؟ من در ا ۹۰شد به  لیهکتار چطور تبد ۵۵ نکهیا کنن،یم فیتعر

. دیصحبتهاشون، نسبت به عملکردشون حرف داشتن برگزار کن یکه دوستان تو ییدستگاهها رانیمد وررو هم با حض یگریکه جلسه د

کردن اونجا و من مطمئنم باز هم وقت  دایدوستان من از مازندران حضور پ دییفرمایه آنقدر مهم هست که مالحظه ممسأل نیچرا که ا

و بر اساس  کنهیاعالم م یابیکه حتما دفتر ارز میهست یینها جهیو نت ماتیم. ما هم تابع تصمیبرس ییعقال یبندجمع کیتا به  ذارنیم

 ؛میدر خدمت هست د،یدار یشیکرد. اگه فرما میاون هم اقدام خواه

 

 ...کنمیتشکر م زانیشد، من از همه عز یطوالن یلیممنون. خب جلسه خ یلیدکتر، تشکر، خ یممنون آقا یلی: خیدکتر مراد

ممنون از  یلیاز محضرتون، خ میدارم؛ استفاده کرد ژهیو تشکر و ریهمه دوستان تقد یریگیو پ یواقعا از حضور و همراه

کشور و  ستیز طیرو به مح یخدمات میبتون گهیهمد یشاءاهلل که با همکاراز تعهدتون؛ ان تون،تیاز احساس مسؤول تون،یمنددغدغه

سازمان  ینظر قطع ،یخانیمهندس عال یکه خب، آقا نهیامر ا تیواقع م؛یارائه بد ستیز طیمح یحفاظت هادبه سازمان به عنوان ن نطوریهم

محترم  استیسازمان رو به محضر ر ینظر قطع ،یانامه یمحترم سازمان، ط استیر دن؛یدوستان هم شن پروژه اعالم کردن و نیرو درباره ا

شاءاهلل که نامه لحاظ شده؛ ان نیکه الزم بوده، در ا ینظرات کارشناسچون تمام نقطه کنه؛یم تیکه کفا کنمیجمهور اعالم کردن و فکر م

 یاگهیاگر مبحث د یموتاله یممنونم؛ آقا زانیاز همه عز م؛یکشور بپرداز یستیز طیمحباز هم به حل موارد خاص  میهم بتون یبا همکار

 ...میختم جلسه رو اعالم کن ست،ین

 

 نیچرا که همراه شدن اونها در ا میداشته باش یعیسازمان منابع طب استیهم با ر یا: ما البته الزمه که جلسهگلزار رضافیحن

و  میدستورات رو شاهد باش قیدق یمسأله و اجرا نیا یجد یریگیپ میدواریام م؛یاز شما هم ممنون یاددکتر مر یمهمه؛ آقا اریبس ریمس

 .میجلسه نمون یصرفا در سطح برگزار
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 دیی! بفرمایموتاله یآقا شه؛یدنبال م تیبا جد کردیرو نیهمه، ا یو همراه یشاءاهلل به لطف خدا و همکار: بله حتما، انیدکتر مراد

 هست یینها یبندگه جمعا

 

بزرگوار و  یدکتر موسو یآقا یریگیمداوم شما و پ یریگی! از پزیعز یدکتر مراد یآقا می: خب واقعا سپاسگزاریموتمحمد اله

 فیکه از استان تشر یممنون از استادان بزرگوار م؛یرو شاهد بود یتحرک خوب قتایآن؛ حق یجلسه و تحقق فور نیا یبرگزار شنهادیپ

عرض کنم که  یجلسات نیچن یبرگزار اتیبر اساس تجرب تونمیکار هستن؛ به جرأت م یبا جان و دل، پا اقعاکه و یزین؛ دوستان عزآورد

 جهینت میدواریاز کار رو به عهده گرفتن و ام یاجامعه، گوشه یبوده و همه بخشها ژهیو و رینظواقعا کم م،ینیبیکه م یحرکت هماهنگ نیا

 م؛یریدرست رو هم بگ

جلسه هم  نیو در هم ادداشتهایها و گفته یکه در برخ یکردیدارم بابت رو ینگران ی! بنده کمزیهر چند جناب دکتر! دوستان عز

 رغمیعرض کنم که عل حیصر یانیپا قیدقا نیرو در ا نیبنده ا د،ییشده؛ دقت بفرما یتلق جهیبه عنوان نت ایشد که استنباط شده و  دهید

که قرائت شد، اساسا مطالبه و خواست تشکلها و  یمهم یهابابت نگارش نامه یخانیدکتر سالجقه و مهندس عال از جناب ژهیتشکر و

که  نهیعرضم ا یکار؛ ول نیالزم نباشه ا نکهی! نه ادیی. دقت بفرماستیو اصالح اون ن یابیمتمرکز بر گزارش ارز ،یستیز طیکنشگران مح

 .ستین نجاینقطه تمرکز ما اصال ا

 نهیکرده. ما حرفمون ا زیرو تجو یمیپتروش یدولته که بارگذار أتیمصوبه ه یلغو بدون مماشات و فور ،یدکتر! مطالبه اصل یآقا

با فرض حاکم  نکهیابطال کنه مصوبه رو؛ ضمن ا یسیدکتر رئ یکه بدون فوت وقت، دولت آقا نهیمصوبه غلط بوده و انتظار ا نیکه اساس ا

عرصه اتفاق  یرقانونیغ یواگذار ت،یاز تخلفات بوده و در عدم شفاف یونیکار، مواجه با کلکس یروال قانون کهییاونجا زمصوبه، ا نیبودن ا

 .خسارات وارده رو جبران کنه دیکه انجام داده، با یبیو تخر بیپروژه، بابت دخل و تصرف در عرصه و آس یافتاده، مجر

و رانت و  یو با وجود الب نیسوءاستفاده از مقررات و قوان هیدر سا ینخواریزمنوع شبه نیهمونطور که قبال عرض شد، ا یبه عبارت

 ،یو اصالح مطالعات، به نوع یابیتمرکز بر گزارش ارز میمتوجه باش دیکه با میفشار، محکوم شده از طرف تشکلها و ما صراحتا عرض کرد

. اصل داستان ستین یابیحث ما در وهله اول، اصال گزارش ارزنکنه. ب جادیا یبه خودش نکنه و انحراف در مطالبه اصل لهمه ما رو مشغو

 .گرفته بشه یمل یاراض بیخسارت تخر ن،یبه وضع سابق برگرده و از متخلف دیمشکل داشته و داره و با

 نیااندرکاران بزرگوار و همه دست یخانیبزرگوار، از مهندس عال یبه هر حال باز هم از شما و همکاران محترم، از دکتر موسو

 أتیمحترم مجلس و ه ندهینما یجلسه که با حضور ناگهان نیا ژهیجلسات، به و یموضوع و برگزار یریگیو پ یسازو حساس ییافزایآگاه

 .میکنیتشکر م مانهیشد، صم تقریبا متفاوتیهمراه، جلسه 

 ؛یتن، سالمت باشن الهبودن و هس ریگیکه در استان و در کشور، پ یزانیعز نیآوردن و همچن فیکه از استان تشر زیدوستان عز

 یعیو منابع طب ستیز طیمح یبرا نهایو بهتر میو عمل به مقررات باش یقانون نیمواز تیشاءاهلل همه ملتزم به رعاخدا حفظتون کنه و ان

 .ی. خدانگهدار همگفتهیبهشهر اتفاق ب زیو مردم عز انکالهیکشور و استان و م

 ؛دیرس انیه پاب ۱۷:۱۵ساعت، در ساعت  ۴از  شبی از پس جلسه

 

 
 با تشکر از همراهی همه عزیزان

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورهای مردمشورای هماهنگی شبکه تشکل

 ۱۴۰۱فروردین  ۳۰
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