
 
 

 

 

 

 

 جناب آقای دکتر خدائیان

 قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور معاونت محترم رئیس قوه 
 با عرض سالم و تحّیات

 

ی آن سازمان، بنابر درخواست وزارت نیرو، اقدام به تفکیک اسناد همانگونه که مستحضرید، ادارات کل ثبت اسناد و امالک تابعه

های سهامی آب ها، بنام شرکتبرای بستر رودخانه ملی با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و صدور اسناد جدیدی

انتقال  «شرکتهای دولتی»به  «سازمان دولتی»ی جدید، نه تنها نمایندگی دولت از یک اند، که در اسناد صادرهای نمودهمنطقه

ی تغییر یافته است؛ چنین اقدامی که با انعقاد تفاهمنامه «اراضی دولتی»به  «اراضی ملی»ها از یافته، همچنین ماهیت بستر رودخانه

موضوع  9/1/1399مورخ  1233/99ی مشترک، فیمابین وزارت نیرو و آن سازمان و همچنین تدوین و ابالغ دستورالعمل شماره

موجود کشور است، چرا که  همراه بوده، نقض صریح و بیّن قوانین و مقررات« های صدور اسناد مالکیت بستر و مسیل رودخانهنحوه»

 13(، ماده 1341)مصوب قانون ملی شدن جنگلها 1های گذشته، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با استناد به ماده طی دهه

های یهو اصالح 1346)مصوب  برداری از جنگلها و مراتعبهره قانون حفاظت و 39(، ماده 1342ی اجرایی قانون مذکور)مصوب نامهآئین

ی کشور و دهها مادهقانون اساسی 45(، اصل 1371)مصوب طبیعی و ذخائر جنگلیقانون حفظ و حمایت از منابع 2بعدی آن(، ماده 

ها، تاالبها اسنادی که بستر و حریم رودخانه ؛قانونی دیگر، با همکاری آن سازمان، منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ نموده است

 دهند؛ابع آبی را نیز پوشش میو دیگر من

ی این قوانین و اسناد صادره، کنار نهاده شده و صرفًا با حال چگونه است که به یکباره و تنها بنابر درخواست وزارت نیرو، کلیه

های شرکت آبی، نه تنها بهها و دیگر منابع، بستر رودخانهآن محل اشکال است ی قانونیانعقاد یک یا دو تفاهمنامه که پشتوانه

 شوند؟عنوان اراضی دولتی تثبیت میههای ملی هم خارج گردیده و بیابد، بلکه از عرصهای انتقال میمنطقهآب

شدن قانون ملی 2ماده  3در تبصره ملی و متعلق به عموم بوده و قانونگذار ها مطابق قوانین موجود، جزء منابعدرحالیکه رودخانه

ها را جزء های داخل جنگلها و مراتع و مستثنی از آنها( اشارت دارد، بستر رودخانهین قانون )یعنی عرصها 1که به استثنائات ماده 

های ها، بستر و حرایم آنها جزئی از اکوسیستمبا این ادله که رودخانهها طی چند دهه، در واقع اسناد این عرصهو  ملی ندانسته غیر منابع

 است. هستند، صادر شدهبیعی جنگل، مرتع و اراضی جنگلی ط

الوصف علیرغم صراحت و شفافیت قوانین در ملی بودن بستر رودخانه و تکالیف قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مع

ی قانون توزیع عادالنه 2ها، وزارت نیرو با تمسک به ماده کشور در تثبیت مالکیت خود به نمایندگی از دولت و حفاظت از این عرصه

قانون  2که قانونگذار در ماده است در حالیو این  ها نموده است؛اخذ اسناد بستر رودخانه ،اقدام به انعقاد تفاهمنامه و در ادامه آب،

ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشـته باشند و مسیلها و بستر مردابها و بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهمذکور، 

در قوانین موجود، نمایندگی  ،که اشاره شده دانسته که همان گونه در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران را یعیهای طببرکه

تعیین ی آب، قانون توزیع عادالنه 2ماده  1داشته و مطابق تبصره به عهده دولت در اخذ اسناد منابع ملی را سازمان جنگلها و مراتع 

و نه  استوزارت نیرو  از وظایف قانونی  ،مـرداب و برکه طبیعی، مسیل، نهر طبیعی، رودخانه پهنای بستر و حریم آن در مورد هر

 تثبیت مالکیت بستر و حرایم منابع آبی کشور.
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ها ضمن توقف تفکیک اسناد ملی و صدور اسناد بستر رودخانهشود ظر بر موارد معنونه، بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا مینلذا 

ی را جهت ابطال اسناد صادره ، دستور مقتضیایمنطقه نام وزارت نیرو یا شرکتهای آبهها بآبی کشورمان از جمله تاالبو دیگر منابع

 فرمائید. ثبت اسناد و امالک استانها صادر ملی، به ادارات کل جدید و اصالح مجدد اسناد

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ضمن در پایان، ذکر این نکته نیز ضروری است که شورای هماهنگی تشکلهای مردم

دارد که مقدمات برگزاری  سپاس از توجه ویژه آن مقام محترم و واحدهای تحت مدیریت، به این موضوع بسیار مهم، این آمادگی را

اندیشی با هدف تشریح روند موجود و استماع دالیل و مستندات اخذ چنین تصمیمی و اجرای چنین روندی که جلسه یا جلسات هم

را فراهم نموده  آوردگی و اقتصادی کشور به وجود میبه صورت بنیادین، تغییرات شگرفی را در نظامات فنی، اجرایی، اجتماعی، فرهن

 االطراف و مورد اجماع، مهیا سازد.جامعبستر گفتگو و مباحثه در این زمینه را تا نیل به نتیجه و 

 توفیق جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

 

 با سپاس و احترام دوباره

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورشورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم
 موتیمحمد اله

 دبیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور؛سرکار خانم دکتر جنیدی؛ 

 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیستجناب آقای دکتر کالنتری؛ 

 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛جناب آقای دکتر الفت؛ 

 وزیر محترم جهاد کشاورزی؛جناب آقای دکتر خاوازی؛ 

 رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی سرکار خانم دکتر رفیعی؛

 ای مردمی سازمان حفاظت محیط زیستمعاون محترم آموزش و مشارکتهخانم مهندس آقایی؛ سرکار 

 معاون محترم امالک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جناب آقای دکتر سعادتیان؛

 مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛مدیرکل محترم دفتر آموزش، ترویج و جناب آقای دکتر میرزایی؛ 

 شورای محترم عالی و شورای محترم نظارت و داوری شبکه
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