بهنام خدای مهربان

بیانیه سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
استادان ،پژوهشگران ،مدیران ،کارشناسان ،دانشآموختگان و دانشجویان بخشهای مختلف
دانشگاهی ،پژوهشی و اجرایی کشور و شرکت کنندگان در همایشهای اشاره شده با محوریت
آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مشترک منطقهای طی روزهای  10و
 11مهر  1397در دانشگاه محقق اردبیلی ،اصول و موارد زیر را بهعنوان سند راهبردی مدیران،
سیاستگذاران و خبرگان حفاظت خاک و آب و آبخیزداری کشور تائید و تاکید مینمایند .بر این
اساس ،ضمن متعهد بودن به اجرای کلیه مفاد مطروحه ،یکدل و یکصدا ،حمایت و پشتیبانی
کلیه اعضای انجمن ،سیاستگذاران ،برنامهریزان ،بخشهای دانشگاهی ،پژوهشی و اجرایی کشور
درخواست مینمایند.
• لزوم تلفیق ،همسوسازی و یکپارچهسازی گامها و روش کار طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزههای
آبخیز و سایر طرحهای کالن ،تجارب و پیشنهادهای مراکز پژوهشی و دانشگاهی در برنامههای
راهبردی ،برنامهریزی و مدیریت جامع حوزههای آبخیز
• ایجاد مراکز منطقهای انجمن آبخیزداری ایران بر مبنای حوزههای آبخیز اصلی طرح کالن با رسالتهای
مشابه در اساسنامه انجمن و افتتاح اولین مرکز منطقهای شمال غرب ایران با مرکزیت دانشگاه محقق
اردبیلی
• استفاده از توان و ظرفیت بخشهای پژوهشی و آموزشی کشور در توسعه کمّی حوزههای آبخیز معرف و
زوجی کشور بر اساس مناطق همگن تهیه شده در سند باالدستی طرح کالن مدیریت جامع به منظور
حفظ و نگهداری و پایش طرحهای اجرا شده با تخصیص اعتبارات الزم

• توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی ،توانمندسازی انسانی و سازمانی ،جلب مشارکتهای مردمی همراه با
معاضدت و مشارکت بین بخشی برای تحقق اصول  48 ،45و  50قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و
سند  1404بهمنظور پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی با هدف حفاظت از منابع خاک و آب
• استفاده از کارشناسان ،دانشآموختگان آبخیزداری و منابع طبیعی ،پژوهشگران و استادان مراکز پژوهشی و
دانشگاهی در بازبینی ،اصالح ،نظارت ،ارزیابی و تسهیلگری پروژههای اجرایی مرتبط با صندوق توسعه
• زمینهسازی مشارکت فعال تمامی ذینفعان و از جمله مردم ،نوآوران ،مخترعان و اندیشمندان در
کارآفرینی و انجام پروژههای آبخیزداری منبعث از اعتبارات صندوق توسعه و کاربست نتایج حاصل در
برنامههای توسعه آبخیزهای کشور
• پیگیری مجدانه کلیه مسئولین ،سیاستگذاران و قانونگذاران در حوزه منابع طبیعی در راستای
روانسازی مراحل بررسی و بازنگریهای نهایی و تصویب الیحه منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی
• پیگیری جدی مراکز دانشگاهی و پژوهشی از طریق مجلس شورای اسالمی ،هیات دولت و دفتر مقام
معظم رهبری برای تامین نیروی انسانی و منابع اعتباری الزم در راستای مدیریت جامع حوزههای آبخیز
• تشکیل اتاق فکر مشترک و همافزا با هماهنگی انجمنهای علمی ،مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز
اجرایی با هدف تضمین لحاظ جامعنگری پروژههای صندوق توسعه بهعنوان کمیته فنی و راهبردی
• الزام رعایت اصول محیط زیستی و منابع طبیعی توسط دستگاههای اجرایی در قالب مدیریت مشارکتی
در اجرای کلیه پروژههای عمرانی و توسعهای و در راستای کاهش اثرات توسعهای و توجه هر چه بیشتر
به مراکز دانشگاهی و پژوهشی در ارزیابی اثرات کمّی پروژههای آبخیزداری در مقیاسها و بخشهای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
• تدوین و یکپارچهسازی شرح خدمات آبخیزداری ،مرتع ،جنگل و بیابان و بخشهای دیگر بهمنظور
تحقق مدیریت جامع و همسوسازی فعالیتها در مقیاسهای مناسب منطقهای
•

ارائه و رهنمود آخرین دستاوردها ،فنآوریها و یافتههای پروژههای طرح کالن مدیریت جامع حوزههای
آبخیز و سایر طرحهای کالن در کاربست بهینه مدلهای مدیریت جامع و سازگار حوزههای آبخیز

• انتخاب دانشگاه ارومیه بهعنوان میزبان چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

هیات برگزاری همایش

