
 

 

 
 

 

 اردکانیانجناب آقای دکتر 

 وزیر محترم نیرو
 

 با اهداء سالم و آرزوی توفیق؛

 
در خصوص  ارائه نظرات و پیشنهادها»موضوع ، 20/11/1399مورخ  100/31/43845/99پیرو رونوشت نامه شماره  احتراما

نهاد محیط زیست نظرات شبکه تشکلهای مردمای از مقدمات و خالصه، «ی نهائیویرایش نخست الیحه قانون آب جهت درج در نسخه

 13، با اشاره به این نکته که نظرات تفصیلی شبکه ملی در تاریخ 30/11/1399مورخ  583و منابع طبیعی کشور، طی نامه شماره 

 شود، تقدیم شد.ارائه می 99اسفند 

از  دوباره سپاس ضمنشده، بق وعده اعالمحال با عنایت به انبوه نظرات دریافتی و در راستای عمل به وظایف مشارکتی، ط

و نیز  غیردولتی و دولتیو با تأکید ویژه بر جلب مشارکت حداکثری تمامی ذینفعان  در این زمینهرویکرد نظرخواهی و اعالم فراخوان 

قانون موجود،  ناسیشتأکید مؤکد بر طی مراحل مقدماتی طراحی و تدوین لوایح قانونی یا اصالح و تنقیح قوانین، از قبیل: آسیب

تبیین الزامات یا نیازهای جدید ذینفعان که تولد یا اصالح قانون را توجیه تبیین ضرورتهای تدوین قانون جدید یا اصالح قانون موجود، 

تدوین ای برتر، ارائه طرح توجیهی ، ارائه گزارش شفاف از آثار اجرا و عملکرد قانون جاری )بیان مضار و منافع( و از همه مهمکندمی

ذیل، به عنوان نظر  هداف و روش اجرا(، بدینوسیله مواردانداز و اخطوط کلی و چشم قانون جدید یا اصالح قانون جاری )رویکردها و

 شود.نویس قانون آب/ویرایش نخست، تقدیم مینهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص متن پیشتشکلهای مردم شبکه

کمیته راهبری تدوین  در پاسخ به دعوتنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، که تشکلهای مردمشبالزم به ذکر است 

کمیته راهبری ماه ماه و بهمندیجلسات  درقانون، برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ویرایش نخست الیحه قانون آب، 

ابع آب، محیط ها ساعت جلسه با کارشناسان مندهبرگزاری با  ی،روزشبانه و به صورت همچنین در تالشی سه ماههو  مشارکت داشته

را تحلیل کرده است. حاصل مزبور نویس تشکلهای کشاورزی، پیشزیست، منابع طبیعی، علوم اجتماعی و همچنین برخی نمایندگان 

وافقت و ثبت در اسناد جلسات، علیرغم طرح، پذیرش یا منویس و ارائه مطالبات در محورهای مهمی است که کار، نقد تحلیلی پیش

 کفایت به آنها پرداخته نشده است.اند و یا به درستی و مغفول مانده

 شود:این گزارش در چهار بخش ارائه می

 در یک پاراگراف،« خالصه تحلیلی و مطالبات( »1

 ،«قانون آب سینوشیپ محورهای مطالباتی و نقد تحلیلیخالصه ( »2

 و «قانون آب سینوشیپ لباتی و نقد تحلیلیمتن کامل محورهای مطا»( 3

توسط کنشگران، کارشناسان و فعاالن محیط  که ،«ملی خواهی شبکهجدول نظرات گردآوری شده بر اساس فرم نظر( »4

بدون هیچ  با رعایت امانت و و به پیوست این نامه، اندواصل شده، شبکه ملی در قالب پاسخ به فراخوان نهادهای مردمو یا گروه زیستی

 ضمیمه شده است. یدخل و تصرف

آب ایران، چه مدیریت منابع در تخصصی مانویس تهیه شده توسط دفتر حقوقی شرکت الزم است مجددا تاکید کنیم که پیش

ای از نظر تشکلهبه هیچ عنوان و یند تدوین و چه از نظر محتوای آن، کامال بر ضد تمامی اصول مدیریت منابع آب بوده از نظر فرآ

که به عنوان مبنای اولیه این ، الیحه قانون آب/ویرایش نخستنویس پیشاز سویی، مشروعیت ندارد. نهاد تخصصی این حوزه، مردم

 زا است.تغییراتی بنیادین و بندهایی بسیار آسیب ، دارایقرار گرفتهاقدام، مدنظر 
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شناسی روندهای نیاز است که فرایند مطالعات آسیباست،  نویس در مراحل ابتدایی تدوین مشارکتیاین پیشاز آنجا که 

، با زمان کافی تریتر وگستردهسنجی پیشنهادات برای تغییر روندها، همچنین مشارکت ذینفعان، به شکل مشمولپیشین و امکان

گیرد. تنها در  رارمورد توجه جدی ق« قانون آب»یکی از مهمترین قوانین کشور یعنی  برای تحول اساسی و مناسب و متناسب

، در تمامی این مراحل به صورت کامال داوطلبانه همراه و زیست و منابع طبیعی کشورنهاد محیطتشکلهای مردمصورت، شبکه این

 تسهیلگر این فرایند خواهد بود.

خواستار گنجاندن  وارائه نموده  ویرایش نخست الیحه قانون آب با این مقدمه کوتاه، مطالبات و پیشنهادات خود را در خصوص

در مقتضی است که محور، همچنین مبتنی بر اصول بنیادین اقدام مشارکتهستیم. مزبور نویس تمامی این محورهای مهم در پیش

 . ملی و عموم مردم ارائه شود ، دالیل آن به صورت مکتوب به شبکهو نکات اصالحی هر یک از این مطالبات ردصورت 

 

 

 عمومیخالصه تحلیلی و مطالبه 
 

های آبریز و معضالت ضهنویس قانون آب در زمانی نوشته شده که با عدم تعادل شدید منابع و مصارف آب در تمامی حوپیش

نحوه پایدارسازی  ای در زمینه آب، برانون و برنامهزیستی حاصل از آن، کشورمان نیاز به تمرکز کامل هر قبزرگ اجتماعی و محیط

راه را برای  ،نویس در این راستا بیشتر به بحثهای کلی اکتفا کرده است و در بسیاری از محورهاحال این پیشمنابع آب دارد. با این 

 یر منابع وابسته باز گذاشته است.ناپایداری بیشتر منابع آب و سا

های کشاورزی، نحوه برداری حریم و بستر، ساختار نهادی و مشارکتی، حقابهقانون آب در محورهای مهمی مانند مالکیت و بهره

آب به صورت بنیادین متحول شده است. در برخی از این تغییرات، تعرض واضح به و بازار  تخصیص و بازتخصیص منابع آب و تعرفه

منافع عمومی صورت گرفته و در برخی از آنها با عدم تبیین درست این تغییرات و محدود نکردن آنها، امکان کاملی برای از دست 

 ترین منبع حیات، فراهم شده است.فع عمومی در مورد منابع آب، حیاتیرفتن منا

کاملی به منابع طبیعی که مالکیت عمومی دارند صورت گرفته،  اندازیدستها، ها و تاالبلکیت بستر رودخانهدر زمینه ما

رو به سرعت در جریان است. در سایر قانونی توسط وزارت نیتصویب قانون، به صورتی کامال غیرروندی که در حال حاضر حتی بدون 

گیری در تغییرات ساختاری، در انحصار گرفتن وظایف حاکمیتی عمده مشارکت مردم در تصمیم بخشها نیز با ناچیز انگاشتن نقش

ی ها و در اختیار گرفتن تمامی حقوق آب در دست وزارت نیرو و شرکتهاشامل تخصیص آب توسط وزارت نیرو، از بین بردن حقابه

گذاری بر اساس ارزش اقتصادی آب و تشکیل بازار آب بدون محدودیتی و بسیاری موارد دیگر که در گزارش ذکر شده، وابسته، تعرفه

که هدف از  ه است و این شائبه را به وجود آوردهنگرانی عمیقی از نحوه مدیریت این منابع در انحصار بیشتر وزارت نیرو فراهم آورد

 تخانه است تا حفاظت از منابع آب.مدزایی شرکتهای وابسته به این وزاردرآ افزایش ویی، گنوشتن این قانون

الیحه به مجلس در دو ماه آینده، این نگرانی را دوچندان نویس به دولت و ارائه پیشاین  همچنین تعجیل وزارت نیرو در ارسال

یت منابع آب کشور، نیاز به سالها مطالعه و همچنین سالها گفتگو های مدیرکند. هر یک از این تحوالت بنیادین در قانون و برنامهمی

 شورمان به سمت پایداری حرکت کند.میان ذینفعان دارد تا قانون در راستای مصالح عمومی تغییر یابد و منابع آب ک

پایداری منابع  نهنویس قانون آب، با دانش و دغدغه کامل در زمیاطمینان از اینکه گروه تدوین پیشحصول با بدیهی است 

نهاد محیط زیست و منابع همکاری شبکه تشکلهای مردمای حرکت کرده است و خواهد کرد، و مصالح رودخانهآب، حریم و بستر 

 شروط مهم ذکر شده )زمان کافی، مطالعات گسترده، و مشارکت ، منوط به تحققنویسدر تمامی مراحل بعدی تدوین پیش طبیعی

بود کلیه ذینفعان( خواهد
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 قانون آب سینوشیپ محورهای مطالباتی و نقد تحلیلیخالصه 
 
 

ای منطقههای آبدارترین مواد این قانون، اسناد مالکیت بستر و حریم به نام دولت، به نمایندگی شرکتیکی از مشکل در .1

 مربوطه واگذار شده است. 

کامال در جهت نقض مالکیت عمومی و خالف حفظ یکپارچگی ، ورهای آبی کشاقدام به مصادره مالکیت بدنه نویس، بااین پیش

ها و دهنده میل یک دستگاه برای تملک و انتفاع شرکتی از اراضی ملی است. لذا تاکید داریم رودخانههای ملی و نشانعرصه

را به عهده داشته و ها لیتئوموضوعی فرابخشی بوده که هر دستگاه بر اساس وظایف ذاتی خود بخشی از مس ،پیکره های آبی

برخالف بسیاری از قوانین موضوعه و جاریه  ،اینکه یک دستگاه فنی و مهندسی مدیریت کالن و اختیارات آنرا را به عهده بگیرد

زیست و خطوط قرمز فعالین محیط ،های حیاتیهای آبی و شریانپیکره هاست.کشور و وظایف حاکمیتی و حفاظتی دستگاه

، انفال ای و یا شرکت با مختصات اقتصادییک دستگاه فنی و با رویکرد مهندسی و سازهداد اجازه نخواهند منابع طبیعی است و 

  .تصاحب نمایدتحت عنوان اموال خود عمومی مردم و نسلهای آتی را  هایو سرمایه

 
 است.نبوده  یگیرنویس در راستای اصل مشارکت مردم در تصمیمتغییرات ساختار مدیریت منابع آب در این پیش .2

به های توسعه منابع آب گیری حاکمیتی از جمله تخصیص در سطوح مختلف و تصویب طرحالزم است هرگونه تصمیم

هایی با رویکردی شفاف، فرابخشی و مشارکتی، متشکل از ذینفعان و ذیمدخالن سپرده شود، در حالیکه در این کمیسیون

 هادهای دولتی استوارند.نویس، ساختارهای تشکیل شده عمدتا بر نپیش

ترکیب اصلی  اند.زا بودههای حوضه آبریز براساس تجربه موجود، ساختارهایی آسیبشورای عالی آب یا کمیسیون الف(

نهاد های مردمبرداران و تشکلهای بهرهاعضای شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی، نمایندگان تشکل

 .ن نهادهای دولتیباشند نه نمایندگا

به عنوان تنها « زیستینهاد محیطهای مردمتشکل»به عنوان مصرف کننده اصلی آب و  ،«های کشاورزیتشکل»ب( 

هریک از این نهادهای مردمی که نقش حقاظت از منافع عمومی و کارکردهای اکوسیستم را دارند، نمایندگان متعدد در 

 شوراها داشته باشند.

 ها تعیین شوند.می توسط خود تشکلهای مردلنمایندگان تشکج( 

تر متشکل از نمایندگان ساختارهای شورایی از پایین به باال شکل گیرند، نه از باال به پایین و ساختارهای سطح کالند( 

های حوضه آبریز فرعی تماما از نمایندگان های دشت و کمیسیونهای خرد، کمیسیونخردتر باشند. تشکل ساختارهای

 های مردمی تشکیل شده و مجموعه اعضای این کمیسیونها شوراهای سطح باالتر را تشکیل دهند.کلتش

های توسعه منابع آب، تعیین برنامه منابع و مصارف جلسات متعدد استماع عمومی در مراحل مختلف بررسی طرحهـ( 

 ... شکل گیرد. نابع حریم و بستر،برداری منابع آب و مسدها، تخصیص آب، صدور پروانه بهره

در دسترس عموم قرار گیرند. محتوای  گیری شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعاتبا تصمیم اطالعات مرتبطو( 

 جلسات برای عموم قابل دسترس باشد. کامل تمامی

یی متشکل از گر مانند شورالزوم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصوبات شوراها و کمیسیونها توسط شورایی تنظیمز( 

نهاد محیطزیستی، برای مغایر نبودن این های مردمها و مراتع کشور و تشکلسازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگل

 زیستمصوبات با پایداری منابع آب و اصول محیط
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ده و به ای خارج شمنطقههای آبالزم است وظایف حاکمیتی کامال از اختیار شرکت به علت تعارض منافع، ح(

ها کامال در تعارض با انجام وظایف حاکمیتی در راستای نفع مناسبات مالی این شرکت ساختارهای شورایی سپرده شود زیرا

 عمومی است. این در حالیست که در ساختار جدید وظایف حاکمیتی بیشتری نیز به آنها سپرده شده است.

 

گیری فراهم شود، نه فقط برای اطالعات آب و رکت مردم در تصمیمبه تمامی اطالعات مورد نیاز برای مشا آزاددسترسی  .3

  هواشناسی.

درحالیکه در  رودگیری به شمار میسازی و مشارکت مردم در تصمیمهای شفافترین راهدسترسی آزاد به اطالعات از مهم

طبق قانون انتشار و  شده است.محدود به اطالعات آب و هواشناسی و برای بخشهای نامشخص نویس، این دسترسی، این پیش

نویس تمامی اسناد و مکاتبات اداری شامل دستور جلسات، پیش است ، الزم11/06/1387دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری، گزارشات توجیهی و مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات، اسناد مالی، 

ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک، مصوبات و تصمیمات مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی ها، اخطاریهابالغیهقراردادها، 

 دهنده خدمات عمومی در اختیار عموم مردم قرار داده شود.ارائه

ات راجع به (، هیچ کدام از اطالع1387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات )مصوب  17ماده  1از آنجا که طبق تبصره 

های باشند، لذا در طرحوجود و بروزخطرات زیست محیطی و تهدید سالمت عمومی مشمول استثنائات دسترسی به اطالعات نمی

های برداری و... که همگی با حساسیتهای بهرهکالن، برنامه منابع و مصارف سدها، صدور پروانه توسعه منابع آب، تخصیص

گیری )صورتجلسات، راه هستند، ضروری است کلیۀ مطالعات، مجوزها، اسناد منتهی به تصمیمزیستی هماجتماعی و محیط

باشند، در اختیار عموم ها و ادارات( و منابع و مصارف مالی، که مشمول دسترسی آزاد میمکاتبات و مستندات شوراها، کمیسیون

 بایست در این قانون مشاهده گردد.ه میترین تغییراتی است کمردم قرار داده شوند. این امر یکی از مهم

 های زیربنایی های منابع آب اعم از پروژهزیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی پروژهسازمان محیط

 .و غیرزیربنایی دسترسی داشته باشد

 در  ،ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی رایگان در وبسایت مرکز آمار و اطالعات پایه منابع آب، به صورت کامال آزاد و

 .ها فراهم شودگیری و نظارت مردم بر تصمیمتا امکان مشارکت مردم در تصمیم اختیار همگان قرار گیرد

 های مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی برای تهیه آمار و اطالعات پایه منابع آب، بودجه عمرانی )تملک دارایی

  ای نباشد.منطقههای آبص به خود داشته و تحت تاثیر منابع جاری شرکتی( مختاسرمایه

 

نویس رویکرد حفاظتی نداشته و این پیش وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و مصارف، وجود با .4

 .برعکس بر این شرایط ناپایدار دامن خواهد زد

ریق تخصیص جدید و جابجایی تخصیص تمرکز کرده است و در آن به نویس بر عرضه و تأمین منابع آب، از طاین پیش

  مدیریت تقاضا و چگونگی حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف پرداخته نشده است.

ریزی آب قابل برنامه های ابطال شده وهای نامتعارف و منابع آب ناموجود )مانند پروانهتخصیص جدید براساس آب الف(

ها شده و الزم است حذف یا بر اساس شرایطی که رت گرفته است که منجر به ناپایداری بیشتر حوضهمازاد بر مصارف( صو

 در متن اصلی ذکر شده، کامال محدود و مشروط گردد.
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های جدید با ، زمینه تخصیص«ریزی مازاد بر مصارفآب قابل برنامه»و « های ابطال شدهپروانه»بر اساس  ب(

جویی، های غیرمجاز و اعالم آن به عنوان آب صرفهیحی مانند بستن جمع جبری اقداماتی از قبیل بستن چاهرویکردهای ناصح

ریزی مازاد بر مصارف موجود وجود ندارد، آب قابل برنامه ،هاها و زیرحوضهدر اکثر قریب به اتفاق حوضه فراهم آمده است.

بردار امکان جلوگیری از برداشت بهره ، در عملو یا در صورت لغو پروانهبرداری بسیار محدود بوده همچنین لغو پروانه بهره

های و یا حقابه زیستیمحیطبه بهای کاستن از حقابه  بر این اساس، در نتیجه هر گونه تخصیص جدید. وجود نخواهد داشت

 کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود.

برداران تسهیل شده ف کشاورزی به صنعت و شرب و بین بهرهمصر همچنین در مواد مختلف جابجایی تخصیص ازج( 

 است که در عمل و در نبود امکان کنترل برداشت، به معنای بارگذاری بیشتر بر منابع آب است.

راهی برای حفظ پایداری منابع آب به چارچوبهای مبهمی مانند سند پایداری یا سند تخصیص واگذار شده است و د( 

مجوزهای خارج  های توسعه منابع آب وابع و مصارف در نظر گرفته نشده است. مشخص نیست با طرحبه تعادل رسیدن من

همچنین مشخص نشده  های گذشته بر منابع آب صورت داده، چگونه باید مواجه شد.وزارت نیرو طی دهه از ظرفیتی که

 در آینده ایجاد خواهد شد. -جود نداشتهکه تاکنون و-ها های غیرمجاز و اضافه برداشتبرداشت چگونه امکان کنترل

 

 در انحصار وزارت نیرو قرار گرفته است.برداری، های بهرهمهم مانند تخصیص و صدور پروانه حاکمیتیامور  .5

های توسعه منابع آب در برداری و همچنین تصویب طرحهای بهرهگیری در مورد تخصیص و صدور پروانهالزم است تصمیم

ها رشته اف و عمومی، در ساختارهای شورایی توسط ذینفعان و ذیمدخالن صورت گیرد. شورایی از  کارشناسانفرایندی کامال شف

   مشاوره خواهند داد. گیریامور فنی به شوراهای تصمیم و ادارات مرتبط، در

ان یکی از مراحل زیستی، به عنوهای توسعه منابع آب، عالوه بر ارزیابی اجتماعی و محیططرحتخصیص و تصویب  الف(

و  ها و مراتع کشورسازمان جنگل زیست،ای از شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیطعمده تصویب، مصوبه جداگانه

 زیستی مغایر نباشند.زیستی را داشته باشند تا با پایداری منابع آب و اولویت حقابه محیطنهاد محیطهای مردمتشکل

، طی گفتگوی ذینفعان و همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها به محاسبات تخصیص در فرایندی کامال شفافب( 

تشکیل جلسات استماع عمومی برای تمامی مراحل تخصیص و  . فنی هیدرولوژیک، جمعیتی و سطح فقر متکی نگردد

 تمامی سطوح  از خرد تا کالن ضروری است. های توسعه دربررسی طرح

تخصیص بر اساس شرایط اقلیمی،   ز شده و سپس به سطوح کالن منتهی گردد.تخصیص از سطح خرد و میانی آغاج( 

 های زمانی کوتاهتر تعیین گردد. زیستی و اجتماعی، متغیر بوده و در بازهمحیط

 

 . ای کامال ممنوع گرددای و بین زیرحوضهانتقال بین حوضه  .6

ضه و زیرحوضه قابل انجام است ولی آب شرب تامین آب شرب از طرق مدیریت تقاضا در تمامی بخشهای مصرفی هرحو

های توسعه منابع آب قرار گرفته است.  انتقال آب تنها مرهمی موقتی برای مشکل بوده حهای انتقال آب و طرای برای طرحبهانه

مید. در های مبدا و مقصد و روابط اجتماعی بین این مناطق خواهد انجاشدن شرایط زیستی حوضهمدت، به وخیمو در میان

کشوری که با محدودیت شدید منابع آب روبروست، پیش از هر نوع طرح تامین آب جدید و فشار بیشتر بر منابع آب حوضه، 

 های جدی کاهش مصرف در تمامی بخشها اعمال گردد، امری که بسیار مغفول مانده است.الزم است که برنامه

طق خشک کشور، آب استحصال شده و منتقل شده هزینه بسیار باالیی سازی آب دریاها و انتقال آن به منادر مورد شیرین

 کنندگان با صرف بودجه عمومی امکان پذیر خواهد بود.خواهد داشت و مصرف آن تنها با پرداخت یارانه نجومی به مصرف

 مصفحه پنج داردپیوست:                 13/12/1399 تاری    خ:                591شماره: 



 

 

 

 

 

 

ت. الزم است استفاده از ها و زیست و معیشت انسانی همراه اسزدایی و انتقال آب نیز با تخریب اکوسیستمهمچنین نمک

 زدایی شده تنها در مناطق نزدیک به منبع آب شور و تنها پس از مدیریت کامل مصرف در کلیه بخشها ممکن شود.آب نمک

 

برداری حذف گردد و مواد دیگری به های بهرهبر اساس آبهای غیرمتعارف در تخصیص کالن و صدور پروانه ریزیبرنامه .7

 حصال آبهای نامتعارف تعلق گیرد.شرایط بسیار محدود است

ریزی بر اساس برخورد شده است و برنامه های متعارفآب های غیرمتعارف کامال مشابهنویس، با آبدر مواد مختلف این پیش

برداری های بهرهکالن و همچنین در صدور پروانه در تخصیص های متعارف،بدون هیچ شرطی و در کنار آب های غیرمتعارف،آب

 بسیار محدود بوده و با شرایط بسیار خاصی صورت گیرد.های غیرمتعارف برداری از آبت گرفته است. الزم است بهرهصور

شرب دارند و  یاستحصال برا تیقابل، ذخائر نیمتناسب با توان ا یفن داتهیبا ارائه تم هستند، ریپذ دیکه تجد یژرف یآبها

 ،هستند دیتجد قابل ریکه غ نیژرف مدفون دراعماق زم یآبها گردد. یب مچاه سل تیمالک ی،موارد فن تیدرصورت عدم رعا

و  یاجازه حفار ،نیگزیجا یهاپروژه یشرب دارند ودرصورت عدم اجرا یبرا یربردابهره تیخاص قابل اریبس طیفقط در شرا

 مجاز است. یبخش دولت فقط توسطشود. استحصال یداده نم یگریاستحصال د

 

 ند سخت، تحت شرایط بسیار خاص و محدود صورت گیرد.آب از ساز استحصال .8

 است: ریامکان پذ لیذ یکل طیبا شرا یآب شرب و توسط بخش دولت نیتام یفقط برا یستحصال از منابع آب سازندا

دست و اطراف خود مانند نییمنابع آب پا یبر رو یفیو ک یبه لحاظ کم یمنف یرینشان بدهد تاث یمطالعات فن (الف

 چاهها نداشته باشد. قنوات، ها،چشمه

 یفیو ک یحفاظت کم یدر راستا یبر مسائل فن یمبتن طیبردار شرابهره ،که ثابت بشود در استحصال آبیدرصورت ب(

  سلب گردد. یچاه از و تیبالفاصله مالک ،ننموده تیچاه را رعا

 

  ال آب دیده نشده است.های انتقهای توسعه منابع آب و طرحراهکار نظارتی بر تصویب و اجرای طرح .9

های توسعه منابع آب در فرایندی غیرشفاف بدون لحاظ مالحظات یکی از معضالت مهم فعلی در کشور تصویب طرح

رود این قانون راهکاری برای حل این معضل در نظر گرفته انتظار می  زیستی و اجتماعی و بدون مشارکت ذینفعان است.محیط

گیری گیری به صورت کامال مشارکتی شکل گیرند. تمام اطالعات مرتبط با تصمیمت نهادهای تصمیمباشد. در این راستا الزم اس

های مردمی امکان نظارت زیست و تشکلدر اختیار عموم قرار گیرد. سازمان محیط شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعات

   در تمامی مراحل را داشته باشد.

 

  بدیل آنها به پروانه و سلب حقوق معیشتی کشاورزان بدون جبرانها و تنادیده گرفتن حقابه .10

 قیطر نیحقابه شده است. از ا نیگزیجا نه،یو پروانه مصرف به گرفته شده دهیکشاورزان ناد یهاحقابه س،ینوشیپ نیا

به شرب و صنعت بدون  یمخصوصا کشاورز گریبه مصرف د یو مصرف گریبرداران دبه بهره یبرداراناز بهره صیتخص ییجاجابه

مد نظر  ،یبردارحق تقدم اشخاص در بهره تیخصوصا با رعا نفعیذ یهاگرو عشده است. الزم است اقنا لیجبران خسارت تسه

 الزم را داشته باشد. یداریتا قانون پا ردیقرار گ
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 و اجتماعی زیادی همراه خواهد بود:زیستی گذاری براساس ارزش اقتصادی آب با عوارض محیطبازار آب و تعرفهتشکیل  .11

گذاری، به صورت که نیاز است قبل از هرگونه قانون گیری بازار آب همراه با باال بردن تعرفه آب، عوارض بسیار داردشکل

مفصل بحث و بررسی شده و تنها در صورت امکان کنترل این عوارض چنین تغییری در قانون داده شود. در غیر اینصورت چنین 

 یراتی در قانون مجاز نیست.تغی
 زیستی:های محیطگرفتن ارزش اکولوژیک آب و حقابهنادیدهالف( 

زیستی معموال ارزش اقتصادی های محیطحقابه زیرا شودارزش اکولوژیک آب به این شیوه، اغلب نادیده گرفته می

 واضحی ندارد.
 :افزایش مصرف آب به صورت کلیب( 

ها وجود دارد، بازار آب معموال منجر به افزایش قیمت آب به طور کلی نترل برداشتک حتی در کشورهایی که امکان

 ها وجود ندارد، این عارضه حتما مشاهده خواهد شد.شده است. در کشور ما که امکان کنترل برداشت
 تمرکز منابع آب در مصارف و یا ذینفعان محدود:ج( 

گرفته را دارند، که به دالیل مختلف قابلیت بقا در بازار شکلهای محدود گردش منابع آب در دست مصارف و گروه

 متمرکز خواهد شد.
 شده:مشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تعرفه دریافتد( 

های وزارت نیرو مسئولیت مشخص نیست درآمد کسب شده توسط وزارت نیرو قرار است به چه مصارفی برسد. همچنین

 مشخص نشده است.در قبال دریافت این وجه 
 عدم امکان تحویل حجمی آب تاکنون:هـ( 

 نیست پذیر نبوده است و نحوه اجرای این ماده مشخصدر حال حاضر هنوز تحویل حجمی آب امکان

 

 حفاظت و احیای قنوات .12

یدار و در پیش نویس جدید قانون آب مانند قانون توزیع عادالنه آب، نسبت به حفظ و احیا قنوات به عنوان یک سازه پا

اند که عاملی بر از بین رفتن ای نشده است و موادی تدوین یا ابقا شدهسرمایه اجتماعی و فرهنگی چند هزار ساله، توجه ویژه

 قنوات کشور خواهند بود.

 
 حفاظت کیفی منابع آب .13

ان مثال در این ماده با وجود معضالت عمیق موجود در پیشگیری و کاهش آلودگی آب، این ماده بسیار ناکارامد است. به عنو

مسوولیتهای و  ای )مانند پساب کشاورزی(ای )مانند پساب کارخانه( و غیرنقطهکنندگان نقطهشیوه پیشگیری یا برخورد با آلوده

 .نامه موکول شده استآنها به آیینهمه  ؛هر سازمان مشخص نشده است

 

های آبیاری بین جهاد کشاورزی و نگهداری از شبکههای آبیاری در توزیع آب عدم هماهنگی و فرافکنی مدیریت شبکه .14

 ابرجاست.پو وزارت نیرو 

به جهاد کشاورزی سپرده شده است ولی این امر بر مبنای مطالعات  4 و 3 هایوظیفه انتقال و توزیع آب در شبکه

را وزارت نیرو آب را در نقاط ای، مطالعاتی مبنی بر اینکه چشناسی صورت نگرفته است. الزم است برای تدوین چنین مادهآسیب

تحویل به صورت حجمی تحویل نداده است و چرا جهاد کشاورزی تاکنون وظیفه تحویل آب و انتقال و توزیع آب در 

 را به عهده نگرفته است، صورت گیرد. 4 و3 هایشبکه
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 های آبیخسارات پروژه .15

رفتن روستا، ازدست ییجابجا یخسارات از جمله ضررها هی، الزم است کلو انتقال آب یخصوصا سدساز یآب یهادر مورد خسارات پروژه

آن برآورده شود و در هنگام اجرا به صاحبان منفعت  یو کارکردها ستمیاز دست رفتن اکوس ،یخیآثار تار بیتخر  شت،یفرهنگ و مع

 دیدهموارد خسارت کهیدر صورتاند. دهشداده  لیخسارات عمال به پرداخت حقابه معوض تقل نی. اودش تیپرداخت شده و کسب رضا

 پرداخت شود. یفرهنگ راثیم ای ستیزطیمح یاست که خسارت به صندوق مل ازین ند،دار یارزش مل

 

 جرایم و حل و فصل اختالفات .16

برای ایشان تدارک دیده شده است در حالیکه  یقانون مجازاتهمه مقصرین و مجرمین در جانب مردم قلمداد شده و سیستم 

که الزم است در  ات کالن بوده استمو تقصیرات در حیطه آب متوجه بخش دولتی و تصمی ، قصوراتشی مهمی از تخلفاتبخ

 نویس بازدارنده نیستند و تناسبی با شرایط آب کشور ندارند.های تعیین شده در این پیشهمچنین مجازات .این بخش دیده شود
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 قانون آب سینوشیپ محورهای مطالباتی و نقد تحلیلی متن کامل
 کته آغازین:ن

رسد که فارغ از شده، ذکر این نکته ضروری به نظر مینویس ارائهپیش از ورود به نکات مصداقی مبتنی بر مفاد پیش

نویسی در ، رویکرد موجود قانونهاها و دستورالعملنامهشناسی، چیستی و چرایی محتوای تولیدی یا اقتباسی قوانین و آیینهستی

پذیری و انعطافی نوعی انجماد و عدم دهندهدولت و به طور کلی در بدنه کلیه نهادهای حاکمیتی، به لحاظ شکلی و روشی، نشان

سازان و آن را ناشی از بسته بودن یا تنگنای ساختگی و اجباری ذهن تصمیمشناسانه، های آسیبقالب تحلیلسیالیت است که 

نویسی و در نتیجه، پیری پردازان جوان در فرآیندهای قانونگیران و نیز محدودیت بسیار شدید بستر مشارکت نخبگان و ایدهتصمیم

 .دانندی ایجادکننده قوانین و مقررات میهاو کهنسالی رویکردها و نظرگاه

ز اهمیت و اثرگذاری بر کلیه شئون زندگی ایرانیان، به بیان دیگر، انتظار واقعی این بود که برای نگارش قانونی به این درجه ا

نظیر وزارت نیرو در چارچوب پذیرفت و علیرغم تالش کمنویسی مدرن صورت میسازی نظامات قانونبرای کشف و بومیمطالعات جدی 

تفاوت از قانون توزیع عادالنه ها و رویکردهای حاکم بر قوانین آب در جهان و ایران، رویکرد جدیدی که از اساس، متدوین سند دکترین

ای از آنچنان توجیه و دالیل زمینهگرفت، چرا که در غیر اینصورت، اساسا تغییر و اصالح قانون آب در ایران، مورد توجه قرار می ،آب بود

ا توضیح دهد، ارائه ای که بنیان چنین تغییری و لزوم و ضرورت آن رکنندهمحکم و اقناعی برخوردار نیست و همچنان نیز وجوه قانع

 نشده است.

کنند، تغییر قانون آب اگر با رویکرد تغییر در پرداز و نوگرا عنوان میبه عبارتی، آنگونه که بسیاری از نخبگان جوان و ایده

شد، ساختارها و سازوکارهای موجود، گره نخورد و مدل ساختاری آن، بی هیچ کم و کاستی، همان مدل قانون توزیع عادالنه آب با

 تحوالت سریع و تغییرات شتابان نخواهد بود.پاسخگوی بسیاری از نیازهای جهان حال و آینده ما، با این حجم از 

و مناسبات عرفی و نظامات بومی،  شناختن ساختارهای نوبه رسمیت نویسی، با تکیه بر ایجاز وبه کارگیری الگوهای مدرن قانون

حل مسأله پذیری، وجود بستر خوداصالحی در هر زمان و بینی تغییرات آتی، انعطافقدرت پیشرعایت توازی و توالی و تقدم و تأخر، 

 گری، میتوانست بخشی از حرکت جدید وزارت نیرو در راستای تغییر و اصالح قانون بسیار مهم آب باشد.گری و تسهیلتصدی

شناسی، وجود ساختارهای متعدد بایست مورد توجه جدی قرار گیرد که در بحث آسیبهمچنین این نکته اساسی نیز می

ان و ظرفیت اجرایی ه است که قوانین، تواندرکاران واقعی، باعث شدر واقعی ذینفعان و دستگیری در حوزه آب، بدون حضوتصمیم

ی بخشهای مرتبط با مدیریت منابع آب، سنگ بنای تغییر بنیادین همهدر موضوع، در کنار لزوم تجدید ساختار این  نداشته باشند.

تر خواهد نمود؛ چرا که به فرض برخورداری از بهترین اسناد و متون قانونی، مادامیکه همه بخشهای درگیر، ملموساین حوزه را 

رو، تطبیق نداده باشند، انتظار اجرای درست قوانین، انتظاری د را با تحوالت پیشروزرسانی نشده و ساختارها و سازوکارهای خوبه

 بیهوده خواهد بود.

ل پارلمان آب، نظام پویای شفافیت منابع و مصارف حال و آینده، انتزاع بخش کشاورزی بر این مبنا، پیشنهادهایی چون تشکی

اند که بدیهی محور نیز ارائه شدهگرا و عدالتتحولتصاد سیاسی قادرک درست صنایع در چارچوب حکمروایی آب و از اتاق بازرگانی و 

سنجی جهت اندرکاران تبیین و تدوین شود و آنگاه مورد واکاوی و ظرفیتبایست در بستر گفتگوی مداوم ذینفعان و دستیاست م

 د.ناجرا قرار گیر

های نو، حتی یرو و پذیرش فرآیندها و ساختارها و ایدهپذیری وزارت نجویی و مشارکتعلیهذا با امید به افزایش توان مشارکت

ها و یا سلب برخی اختیارات وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن شود، نظرتان را به برخی از مصادیق منجر به تغییر مأموریتاگر کامال 

 نماییم:نویس الیحه قانون آب که نیازمند تغییر یا اصالح قطعی است، جلب میمحتوایی پیش
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  ی کاداسترمالکیت بستر و حریم و تثبیت پهنای بستر و حریم در سامانه - محور اول

زیستی هستند. د اعتراض شدید تشکلهای محیطرنویس، مودارترین مواد این پیش، به عنوان بخشی از مشکل36الی  32مواد 

برخالف بسیاری از قوانین موضوعه و  گزینی،ا واژهب 37و  35و  34و  33مواد  احت و نیزربه ص ،در پیوستگی با هم 36و  32مواد 

کند. این مواد کامال در جهت های آبی کشور میاقدام به مصادره مالکیت بدنه ،هاو وظایف حاکمیتی و حفاظتی دستگاهجاریه کشور 

از  «شرکتی»نتفاع دهنده میل یک دستگاه برای تملک و اهای ملی و نشاننقض مالکیت عمومی و  خالف حفظ یکپارچگی عرصه

موضوعی فرابخشی بوده که طبق قوانین فعلی کشور هر دستگاه  ،های آبیها و پیکرهتاکید داریم رودخانه ااراضی ملی است. لذا مجدد

 ندسی مدیریت کالن و اختیارات آنها را به عهده داشته و اینکه یک دستگاه فنی و مهلیتئوبر اساس وظایف ذاتی خود بخشی از مس

 است. شدهقطعا در جهت خالف نگرش مشارکتی است که این سند بر مبنای آن تنظیم و تدوین  ،ه عهده بگیردرا ب

آزمایی وزارت نیرو در رویکرد جدید  راستیتواند در در قانون فعلی می 2با همان ماده حذف این مواد بطور کلی و جایگزینی 

شده ساخته و جایگذارید قرار گیرد و بدیهی است در صورت عدم حذف این مواد پیشمورد استنا ،خود برای مدیریت منابع آبی کشور

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور از دست ن، موضوعیت خود را برای شبکه تشکلهای مردمکلیت موضوع بازنگری قانو ،در متن

 .خواهد داد

ای جهانشمول این موضوع، مسألهو  هستندت و منابع طبیعی زیسن محیطاالخطوط قرمز فع ،های حیاتیهای آبی و شریانپیکره

های های عمومی مردم و نسلاست که کنشگران این حوزه نسبت به آن حساسیت جدی دارند و بر این مبنا، تصاحب انفال و سرمایه

 اهند تابید.بر نخو با مختصات اقتصادی یای و یا شرکتیک دستگاه فنی و با رویکرد مهندسی و سازهآتی را توسط 

ی قانون آب و نحوه 2(، ماده 1341شدن جنگلهای کشور)مصوبقانون ملی 1بستر و حرایم مندرج در این مواد، مطابق ماده 

قانون اساسی، انفال و متعلق به عموم دانسته  45( و اصل 1361ی آب )مصوب قانون توزیع عادالنه 2(، ماده 1347ملی شدن )مصوب 

قانون ملی » 1استا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بنا بر تکالیف قانونی خود و با استناد به ماده شده است که در همین ر

برداری از قانون حفاظت وبهره» 39(، ماده 1342ی اجرایی قانون مذکور )مصوب نامهآئین 13(، ماده 1341)مصوب« شدن جنگل ها

« طبیعی و ذخائر جنگلیقانون حفظ و حمایت از منابع» 2ای بعدی آن(، ماده هو اصالحیه 1346)مصوب « جنگل ها و مراتع

جمهوری اسالمی ایران و ...، یگانه نمایندگی دولت در اخذ اسناد منابع ملی کشور را داشته  «قانون اساسی» 45(، اصل 1371)مصوب

ین انفال و های بسیار، اقدام به تثبیت مالکیت اهزینه و دارد و طی چندین دهه، با همکاری ادارات کل ثبت اسناد و امالک و با صرف

 منابع ملی نموده است؛

در حد تعیین حریم و  حدود اختیارات وزارت نیرو صرفا   ،به کفایت و درستی ،قانون توزیع عادالنه آب 2ماده از سویی مطابق 

تدوین در کمیته راهبری  شبکه ملی ین اصل، نمایندهاست که بنابر هم تعیین شده های آبیها و برخی دیگر از پیکرهبستر رودخانه

با مواد و  ،نویسدر ارایه متن پیش و این در حالی است که بر حفظ همین ماده قانونی رسا و آزموده اصرار داشته است قانون آب،

 ی و فعلی جامعه مدنی نخواهد بود.عبارات بدیع و غریب مواجه هستیم که به هیچ وجه مورد پذیرش  قبل

 
 یم به وزارت نیروحرو برداری از منابع بستر بهرهواگذاری  ،33ماده 

ها و حریم قانونی سواحل ها و آبراههها، انهار و مسیلحریم رودخانه برداری از شن و ماسه و خاک رس یا سایر منابع بستر وبهره

با  برداری به شن و ماسه محدود شود.هالزم است بهر .برداری از وزارت نیرو شده استها منوط به کسب پروانه بهرهدریاها و دریاچه

تنها در یا، ها و دررودخانه یماز شن و ماسه بستر و حر یبردارماده، صدور اجازه بهره ینالزم است در ا یتوجه به مالحظات حفاظت

 د،نشویمتنفع م یبرداره از بهرهیی کدهاو صمت به عنوان نها یروباشد. وزارت ن یرپذآبریز امکانموارد خاص و با مجوز کمیسیون حوضه

  است. یتیحاکم یفنهادها در برداشت شن و ماسه در تضاد با وظا ینا یمنافع مال یرارا ندارند ز یبردارمجوز بهره صدور یتصالح
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نه سازمان  حوضه آبریز و بایست توسط کمیسیونآبریز یک دفتر اجرایی است و تعیین مناطق ممنوعه می سازمان حوضههمچنین 

 د.حوضه آبریز انجام گیر

 
 خشکسالی و سیالب جامع مدیریتبحث ، م3۴ماده 

حفاظت ای که برای مدیریت جامع سیالب و خشکسالی در نظر گرفته شده تنها با مجوز سازمان ای و غیرسازهاقدامات سازه

اخذ تنها به دلیل غیرضروری بوده، قدامات ممکن است انجام این ا پذیر باشد.امکان هاو با رعایت تکالیف سایر دستگاه زیستمحیط

گر بر این امر اکوسیستم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، در نتیجه نظارت یک سازمان یا شورای تنظیمو  رفتهاعتبار عمرانی صورت گ

 .الزامیست

در محدوده شهرها،  اولویت اقدامات قرار گیرد.ای در داری از نوع غیرسازهبرای مدیریت سیالب، اقدامات آبخیزداری و آبخوان

ها واگذار شده است که در به شهرداری ،ایگسترده سازه اقداماتها، به جای موظف کردن به حفاظت و احیای اکولوژیک رودخانه

ای سپرده شده که نظارت بر این امر نیز به شرکتهای آب منطقهروند. مدیریت اکولوژیک مرسوم در دنیا کامال مردود به شمار می

زیست نهادی اجرایی هستند و نه حاکمیتی. الزم است نظارت از حیطه اختیارات این شرکتها خارج شده و به سازمان حفاظت محیط

 سپرده شود.

 
 یشهر یهارودخانه یایحفاظت و اح

و  یفیک ،یو مسائل کم میحر ،یکیاکولوژ میحر تیبر رعا دیبا تاک یشهر یهارودخانه یایبه حفاظت و اح ،یمواد ایدر ماده 

و شرح  یو نظارت ییاجرا انیمتول ا،یقواعد حفاظت و احبا در ارتباط  یاجتماع یسازتیو ظرف یمشارکت مردم کردیآنها با رو یمنیا

 آنها پرداخته شود. تیمسئول

 
  ایت رعایت نشده است.گیری به درستی و به کفنویس اصل شفافیت و مشارکت مردم در تصمیمدر این پیش - محور دوم

نهاد( های مردمبرداران کشاورزی و تشکلترین مشکالت مدیریت منابع آب در کشور آن است که مردم )از جمله بهرهیکی از مهم

های توسعه منابع آب و انتقال آب( های مدیریت منابع آب )از جمله تخصیص، طرحها و طرحگیری در مورد برنامهدر فرایند تصمیم

گیری و اجرا و دسترسی آزاد به اطالعات از آنها سلب شده ترین نقشی ندارند. همچنین حق نظارت مردم بر مراحل تصمیمکوچک

گیری و همچنین دسترسی آزاد به اطالعات از مهمترین مطالبات شناختن مشارکت مردم در تصمیمدر این راستا به رسمیتاست. 

 اند: نویس، این اصول به درستی رعایت نشدهدر این پیشه زیستی کشور است؛ در حالیکتشکلهای محیط

 
نویس به حاشیه رانده شده در این پیش مدیریت منابع آب در تغییرات ساختار گیریاصل مشارکت مردم در تصمیم -الف-محور دوم

 12الی  6مواد  است،

شدن یریت منابع آب دیده شود، مشارکتی مدگونه قانون جدیدی در زمینه رود در هرتغییراتی که انتظار میترین از مهم

نویس با وجود تغییرات عمده ولی در این پیش ؛ستابع آب و امکان نظارت مردم بر فرآیندهاگیری در مدیریت منتصمیم

نویس در حدی بسیار جزئی و متزلزل به این امر مهم پرداخته شده است. ساختارهای شورایی در این پیش ساختاری، تنها

(. همچنین نهادهای مهمی از جمله تشکلهای 12الی  6نهادهای دولتی استوار هستند و نه نهادهای مردمی )مواد  رعمدتا ب

گیری نهادهای پرقدرتی اند. ساختارهای تصمیمبینی شدهدشت و حوضه آبریز فرعی به عنوان نهادهای انتصابی وزارت نیرو پیش

اند. تجربه شورای عالی آب و مانده نخورده و انحصاری باقیای دستنطقهمهای آبمانند شرکت مدیریت منابع آب و شرکت

 های مردمی تحمل رود( نشان داده است که حضور تشکلآبریز )زایندهی دگان مردم از کارگروه احیای حوضهتجربه حذف نماین
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های مردم نهاد آن است تشکل ترین مطالبات شبکهه است. از مهمنشده و اصل بر حذف تشکلهای مردمی در این ساختارها بود

گیری، شفافیت و گردش آزاد که تمامی ساختارهای مدیریت منابع آب از سطح خرد تا کالن بر پایه مشارکت مردم در تصمیم

  اطالعات استوار شوند. در این راستا الزم است تغییرات زیر اعمال شوند:

 
برداران و های بهرهکارگروه استانی، نمایندگان تشکل اعضای شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و اصلی ترکیب .1

 نهاد باشند نه نمایندگان نهادهای دولتی.های مردمتشکل

شده بیشتر بر نهادهای مختلف دولتی استوار است.  الزم است بینیدر حال حاضر ترکیب ساختارهای شورایی پیش

ی عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و اری از جمله شوراهر یک از شوراهای سیاستگز بیش از نیمی از اعضای« حداقل»

)ماده  نهاد باشند و نه نمایندگان نهادهای دولتیهای مردمبرداران و تشکلهای بهرهکارگروه استانی، از نمایندگان تشکل

 (.10الی  7

 ییتی و سیاسی منطقهقوم-ها در این شوراها در تناسب با خصوصیات طبیعی، اجتماعیترکیب نمایندگان تشکل

  .تحت نظر و موضوعات اصلی مورد بحث در حوضه آبریز، منطقه یا دشت مورد نظر متفاوت خواهند بود

   
های آبریز فرعی باشد. و حوضه( یمطالعات یهامحدوده ای)ها برداری به کمیسیون دشتدولت موظف به واگذاری امور بهره .2

 های مردمی به انتخاب خود مردم باشند.دگان تشکلها تماما از نمایناین کمیسیون اعضای

ها و واگذاری امور به دادن این کمیسیونبه شکل «موظف»کمیسیون حوضه آبریز ، 12( و ماده 2)تبصره  8ماده ر د

های مردمی توسط خود الزم است نمایندگان تشکلبه انجام این کار شده است. « مخیر»نویس آنها شود؛ در این پیش

ها و کامال برخالف اصل مشارکت مردمی، رییس و اعضای کمیسیون دشت ،8درحالیکه در ماده  ا تعیین شوند.هتشکل

پیشنهاد و پس از تصویب  -ارت نیرو استکه خود بخشی از ساختار وز-های آبریز فرعی توسط سازمان حوضه آبریز حوضه

 شوند.کمیسیون حوضه آبریز تعیین می

ها حوضه آبریز فرعی و یا کمیسیون دشت هایها/ ادارات مرتبط، به کمیسیونرشته نشورایی از کارشناسا الف(

 امور فنی مشاوره خواهند داد. های مطالعاتی( در)محدوده

ها نهادهای دولتی در تشکیل این تشکل های خرد کشاورزی براساس عرف رایج روستا شکل گرفته وتشکلب( 

 .مداخله نکنند

 

در هر یک ازساختارهای شورای « زیستینهاد محیطهای مردمتشکل»و « های کشاورزیتشکل»ان عضویت نمایندگ الزام .3

 ون حوضه آبریز و کارگروه استانی.عالی آب، کمیسی

ذکر شده است. در جلسات « نهادهای مردمتشکل»و « بردارانهای بهرهتشکل»، تنها عنوان کلی 10الی  7در مواد 

حالیکه  تنها تشکل مردمی پذیرفته شده در این شوراها، اتاق بازرگانی خواهد بود. در زیادنیز گفته شد که به احتمال 

نهاد مهای مردتشکل»و  حداقل سه نمایندهکننده اصلی آب، عنوان مصرفبه ،«های کشاورزیتشکل»الزم است 

حداقل دهای اکوسیستم دارند، در مورد حفاظت از کارکر نظارتیبه عنوان تنها نهادهای مردمی که نقش  «زیستیمحیط

   نهاد  نیز عضویت خواهند داشت.بردار و مردمهای بهرهتشکل در هریک از این شوراها داشته باشند. سایر سه نماینده

  
 .ها سپرده شودها در همه سطوح حکمرانی به خود تشکلانتخاب نمایندگان تشکل .4

 10الی  7مواد ، نهادهای دولتی سپرده شده است بهدر همه سطوح در حال حاضر انتخاب این نمایندگان 
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شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه  در ها و مراتع کشورسازمان جنگلزیست، عالوه بر سازمان محیط .5

     .10الی  7مواد ، عضویت و حق رای داشته باشد استانی

 
زا بوده و تنها به شرط تغییرات به موجود، ساختارهایی آسیبهای حوضه آبریز براساس تجرشورای عالی آب یا کمیسیون .6

 ، قابل پذیرش هستند.بنیادین

شناسی انجام شورای عالی آب با ساختاری مشابه آنچه در این قانون ذکر شده وجود داشته و آسیب :10الی  7مواد 

 ارد.اختار با تبعات منفی کشوری دگیری نادرست در این سشده نشان از امکان تصمیم

همچنین تجربه نشان داده که این نهاد به عنوان نهادی کامال زیردست وزارت نیرو عمل کرده و دستورکار و 

های وزارت نیرو در آن غالب هستند. به این علت، شایسته نیست که اختیارات وسیعی به این نهاد با ترکیب و تصمیم

( و  داوری و حل اختالف 18ای )ماده حوضهیم برای انتقال آب بیننویس حاضر، تصمخصوصیات فعلی داده شود. در پیش

گذاری (، تعرفه24( به شورای عالی آب سپرده شده. همچنین تصویب نظامنامه بازار آب )ماده 55در سطح کالن )ماده 

است. در عین حال ( به این شورا سپرده شده 14( و نظارت بر مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی )ماده 49)ماده 

کند. این مشکالت زا میترکیب شورا، نحوه عملکرد آن و اینکه هیج نهادی بر عملکرد آن نظارت ندارد، این نهاد را آسیب

 کند.یز )زاینده رود( نیز صدق میآبردر رابطه با تجربه فعالیت کارگروه احیای حوضه

بنیادین زیر در ساختار شورای عالی آب، کمیسیون حوضه  شناسی صورت گرفته، الزم است تغییراتدر راستای آسیب

این ساختارهای شورایی آبریز و کارگروه استانی صورت گیرد و این نهادها به صورت نهادهایی شفاف و مشارکتی عمل کنند. 

 تنها به شرط تغییرات زیر، قابل پذیرش هستند:

بهرداران و ه آبریز از نمایندگان تشکلهای بهرهحداقل نیمی از اعضای شورای عالی آب  و کمیسیون حوض الف(

 نهاد باشند.مردم

 (.10و  8، 7مواد رییس و دبیر شورای عالی آب و کمیسیون حوضه آبریز از نهادی فرادست باشند، نه وزیر نیرو )ب( 

ود، نه ضا مشخص شدستورکار جلسات شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی توسط تمام اعج( 

 توسط وزارت نیرو.

در دسترس عموم قرار گیرند.  گیری شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعاتبا تصمیم اطالعات مرتبطد( 

جلسات برای عموم قابل دسترس  محتوای کامل تمامییک هفته قبل به اطالع عموم برسد و  دستور جلسات حداقل از

 باشد.

های غیرمرتبط ک از این شوراها کامال مشخص شود تا امکان وارد شدن در حیطهحدود وظایف و اختیارات هر یهـ( 

 طه وظایف خود کامال مسئول باشد.وجود نداشته باشد و هر شورا در حی

ها و ، سازمان جنگلگر مانند شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیطزیستلزوم نظارت نهاد یا شورایی تنظیمو( 

 .نهاد محیطزیستی بر مصوبات این شورا یا کمیسیونردمهای ممراتع کشور و تشکل

ها با نظم برقرار شده و امکان تشکیل ندادن آن توسط دبیر یا هر مقام باالتری جلسات این شوراها یا کمیسیونز( 

 اند.ز تشکیل جلسات امتناع ورزیدههای گذشته، برخی مقامات اوجود نداشته باشد. در دوره

با تخصصی مرتبط با موضوع جلسه و با توافق  10و  8، 7در مواد ذکر شده « ظر مسائل آبنیک یا دو صاحب»ح( 

ها اصالح نگردد، این ساختارها کمیسیون ساختار این شورا و در صورتی که ا دعوت شوند نه با نظر وزیر نیرو.همه اعض

  دامن خواهند زد. زاهای آسیبتنها به بروکراسی، عدم شفافیت و تصمیم
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گر برای مغایر نبودن این وم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصوبات شوراها و کمیسیونها توسط نهاد یا شورایی تنظیملز .7

 زیست.داری منابع آب و اصول محیطمصوبات با پای

ها و مراتع کشور زیست، سازمان جنگلمحیط زیست یا  شورایی متشکل از سازمانالزم است سازمان حفاظت محیط

 .نهاد محیطزیستی مصوبات را تایید کنندهای مردمو تشکل

این نهادها به مقتضای ماهیت خود، مسئولیت نظارت بر منافع عمومی حال و آینده را برعهده دارند و بسیار کمتر 

 یبرا یرتنظا یشوراها. کنندبردار در راستای منافع بخشی یا در راستای درآمدزایی نهادی خود، عمل میاز نهادهای بهره

 بهره خواهند برد..... و  یو اجتماع ستیزطیکارشناسان منابع آب، مح یاجتماع-یاز مشاوره فن کار خود

   
سازمان حوضه آبریز تحت نظر کمیسیون حوضه آبریز شکل بگیرد و نه وزارت نیرو همچنین تشکلها در ساختار مدیریتی  .8

 این نهاد نقش عمده داشته باشند.

سازمان حوضه آبریز به عنوان نهادی تحت نظر وزارت نیرو و با انتصابات وزارت نیرو در نظر گرفته نویس در این پیش

  .9ماده شده است، 

 

تر متشکل از نمایندگان ساختارهای شورایی از پایین به باال شکل گیرند، نه از باال به پایین و ساختارهای سطح کالن .9

 خردتر باشند. ساختارهای

اند. الزم است این م حکمرانی امری مطلوب است ولی ساختارها از باال به پایین چیده شدهچند سطحی شدن نظا

به عنوان مثال کمیسیون دشت نظام چند سطحی از سطح خرد شروع شده و سپس به سطوح میانی و کالن منتهی شود. 

فرعی از نمایندگان کمیسیون های خرد تشکیل شود؛ کمیسیون حوضه آبریز یا محدوده مطالعاتی از نمایندگان تشکل

بدین ترتیب ارتباطات نهادی  های آبریز فرعی.دشت شکل گیرد؛ و کمیسیون حوضه آبریز اصلی از نمایندگان کمیسیون

   گیرد.بین این شوراها نیز به خودی خود شکل می

  
ای نیز مشارکتی شود منطقههای آبشرکت مدیریت منابع آب و شرکتگیری در وزارت نیرو، الزم است که ساختار تصمیم .10

 ها نقش قابل توجهی داشته باشند.نهاد در آنبرداران و مردمهای بهرهتشکلو 
در تغییرات ساختاری، ساختار این نهادها تغییری نکرده است. این نهادها از قدرت زیادی برخوردارند و تحت نظارت 

 (.12الی  6مواد )هیچ ساختاری نیستند 

 
ای خارج شده و به ساختارهای منطقههای آبالزم است وظایف حاکمیتی کامال از اختیار شرکت فع،به علت تعارض منا .11

 .شورایی سپرده شود

گر و شورایی سپرده شود، برخی از این با تغییرات ساختاری، به جای آنکه وظایف مهم حاکمیتی به نهادهای تنظیم

ها کامال در شده است درحالیکه مناسبات مالی این شرکتای سپرده منطقههای آبوظایف مهم حاکمیتی به شرکت

مانند تخصیص آب شرب  وظایفی ها،تعارض با انجام وظایف حاکمیتی در راستای نفع عمومی است. براساس برخی ارائه

پروری، تخصیص آب های آبزیاز شبکه به مصارف صنعت و خدمات، اصالح ساختار سازمانی، تخصیص آب طرح

های آب شرب و انعقاد خصیص آب زیرزمینی خیلی شور ژرف، وظایف کمیسیون سازند سخت برای چاهبندی، تبسته

 ای سپرده شده است. درحالیکه بر اساس اساسنامه اینمنطقههای آبعامل شرکتقرارداد اجاره بستر مازاد به مدیران

های و به کمیسیونت این امور از اختیار آنها خارج شده شرکتها، آنها تنها باید به امور اجرایی بپردازند نه حاکمیتی. الزم اس

 .های استانی سپرده شودحوضه آبریز و کارگروه
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 گیری.برای مشارکت مردم در تصمیم گیری جلسات استماع عمومی در تمامی سطوحلزوم شکل .12

بایست در ست که میا ترین تغییراتیگیری جلسات استماع عمومی همراه با دسترسی آزاد به اطالعات، از مهمشکل

در غیر اینصورت معضالت عمده حکمرانی منابع آب که  مینه مدیریت منابع آب صورت گیرد.هر قانون جدیدی در ز

جلسات متعدد  ای از آن به علت ناشفاف بودن و غیرمشارکتی بودن ساختار است، همچنان باقی خواهد بود.بخش عمده

، تخصیص آب های توسعه منابع آب، تعیین برنامه منابع و مصارف سدها،بررسی طرحدر مراحل مختلف استماع عمومی 

رسانی در این جلسات و همچنین از طریق اطالعبرداری منابع آب و منابع حریم و بستر، ... شکل گیرد. صدور پروانه بهره

شفاف با عموم مردم و کارشناسان در گیری به طور های اجتماعی، تمام مراحل تصمیمها و شبکهگسترده از طریق رسانه

  میان گذاشته شده و امکان مشارکت آنان در تمامی این مراحل فراهم گردد.

 
گیری فراهم شود، نه فقط برای اطالعات آب دسترسی آزاد به تمامی اطالعات مورد نیاز برای مشارکت مردم در تصمیم -ب-محور دوم

  .1۴و هواشناسی، ماده 

در نتیجه رود و گیری به شمار میسازی و مشارکت مردم در تصمیمهای شفافترین راهاطالعات از مهمدسترسی آزاد به 

به اطالعات آب ، این دسترسی تنها 14درحالیکه در ماده  ؛دالزم است در این قانون مشاهده شواز مهمترین تغییراتی است که 

شخص نشده که این اطالعات به چه صورتی و در دسترس چه در همان دسته اطالعات نیز م محدود شده است.و هواشناسی 

های های مختلف کشور صحبت شده است. همچنین به جای تاکید بر روی کاستیگیرد و تنها از نیاز بخشکسانی قرار می

 ت.هواشناسی(، اکتفا شده اس و آب اطالعات و داده ملی اساسی در این بخش، صرفا به تاکید بر تاسیس یک نهاد )مرکز

  تمامی اسناد و مکاتبات اداری شامل  است ، الزم11/06/1387طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب

نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری، گزارشات توجیهی و مطالعاتی، دستور جلسات، پیش

ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک، مصوبات ها، اخطاریههمستندات قانونی تصمیمات، اسناد مالی، قراردادها، ابالغی

 دهنده خدمات عمومی در اختیار عموم مردم قرار داده شود.و تصمیمات مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی ارائه

  (، هیچیک از 1387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات )مصوب  17ماده  1همچنین از آنجا که طبق تبصره

زیستی و تهدید سالمت عمومی مشمول استثنائات دسترسی به راجع به وجود و بروز خطرات محیط اطالعات

های کالن، برنامه منابع و مصارف سدها، صدور پروانه های توسعه منابع آب، تخصیصباشند، لذا در طرحاطالعات نمی

اه هستند، ضروری است کلیۀ مطالعات، زیستی همرهای اجتماعی و محیطبرداری و... که همگی با حساسیتبهره

ها و ادارات( و منابع و گیری )صورتجلسات، مکاتبات و مستندات شوراها، کمیسیونمجوزها، اسناد منتهی به تصمیم

ای به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار داده باشند، در سامانهمصارف مالی، که مشمول دسترسی آزاد می

به اطالعات و مشارکت در نظر گرفته شده و  یدسترس نیتضم یبرا یحقوق یهاست ضمانتالزم اشوند. همچنین 

 .گردد نییمجازات متناسب تع یادار نیمتخلف یبرا

 های های منابع آب اعم از پروژهزیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی پروژهسازمان محیط

ن قید در اختیار دووزارت نیرو وظیفه دارد این اطالعات را تماما و ب .داشته باشدزیربنایی و غیرزیربنایی دسترسی 

 زیست قرار دهد.سازمان محیط

 در  ،رایگان در وبسایت مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی آمار و اطالعات پایه منابع آب، به صورت کامال آزاد و

 .ها فراهم شودگیری و نظارت مردم بر تصمیمم در تصمیمتا امکان مشارکت مرد اختیار همگان قرار گیرد

 های مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی برای تهیه آمار و اطالعات پایه منابع آب، بودجه عمرانی )تملک دارایی

  ای نباشد.منطقههای آبی( مختص به خود داشته و تحت تاثیر منابع جاری شرکتاسرمایه
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  15زیستی، ماده های محیطعمومی و حقابه های استفاده بندیاولویت - ممحور سو

زیستی و محیط یهامتناسب حقابه یاز عدم رهاساز یزیستی ناشمحیط یو چالشها یبغرنج منابع آب یتاز وضع یمهم بخش

 را پوشش دهد. یصهنق ینا یدبا یزاز هر چ یشدر قانون ب یآب بوده است، لذا بازنگر یعیطب ینشناختن چرخه ها یتبه رسم

 

متشکل از سازمان حفاظت  ییشورا  یا یستز یطالزم است سازمان حفاظت مح یستز یطمح یتاجرا شدن اولو یبرا الف(

سطوح  یدر تمام یصتخص یبر مصوبات شوراها یستیزیطمح دنهامردم یهاها و مراتع کشور و تشکلسازمان جنگل یست،ز یطمح

 خواهد آمد( یتیحاکم یفوظا یو نحوه اجرا یصموضوع در محور تخص یناشته باشند. )ادامه اکالن تا خرد نظارت د

آب و انتقال آب بوده است. الزم است آب شرب تنها توسعه منابع  یاز طرحها یاریبس یبرا اییهتاکنون آب شرب دستما ب(

در کنار شرب حذف گردد.  یدادن به مصارف بهداشت تیاولو ین. همچنیردقرار گ یتدر اولو« تقاضا یریتمد»شروط  یبعد از اجرا

الزم است ذکر گردد  ین. همچنیردصورت نگ یبه صنعت و کشاورز یصتخص یاشود که به بهانه آب شرب انتقال آب  یدهد یداتیتمه

 .شوندیشرب نم یصکوچک شامل تخص یعصنا

 یااح یاموجود  یطمناسب جهت حفظ شرا یزمان یعوزو ت یفیتک یت،با کم ی،آب یانجر یمبه عنوان رژ یستیزیطمح حقابه ج(

جهت حفظ ...(  ها، خورها ومصبها، دریاچه ی،اقمار یهامختلف )رودخانه ها، تاالب ها، تاالب یآب هاییستمها و اکوسپهنه یکیاکولوژ

حفاظت محیط زیست و وزارت ن یز، توسط سازمادر حوضه آبرساختار، فرایند و عملکرد این اکوسیستمها و خدمات اکوسیستمی آنها 

 یتدر اولو یآب یهایستمها و اکوسبدنه یتمام زیستییطحقابه مح ینموظف به تام یروگردد. وزارت ن یینتع نیرو به صورت مشترک،

 ین بند، در بخش تعاریف آورده شود.زیستی، مطابق تعریف ذکر شده در اتعریف حقابه محیط با آب شرب گردد. یکسان

ها که تاالب یستیزیطمح یآب یازن ینبه منظور تأم یروکشور، وزارت ن یتاالب ها یریتو مد یاءس قانون حفاظت، احبر اسا د(

و  یترا با کم یزحوضه آبر یآب یتسهم تاالب از ظرف یزانشود، میکشور اعالم م یهاتاالب یریتو مد یهماهنگ یتوسط ستاد مل

که با  دهدیم یصبا آب شرب تخص یکسان یتو در اولو ینمع یزمان یعختلف، با توزم قلیمیا یطمناسب و متناسب با شرا یفیتک

 شود.یم ینتام زیستیطربط و نظارت سازمان حفاظت محیذ یدستگاهها یهمکار

حقابه  یصتخص یش. پایردصورت گ یستزیطتوسط سازمان حفاظت مح یستیزیطحقابه مح یالزم است نظارت بر رهاساز هـ(

 یهپا یآب یانجر یمرژ یبرقرار ین، همچنو سایر اکوسیستمهای آبی از جمله تاالبها یآب یهاآب به بدنه یورود یهادر محل

 یهاو کنترل برداشت یش. پایردانجام گ یستز محیطو با نظارت سازمان حفاظت  یروزیستی در طول رودخانه توسط وزارت نمحیط

 است. یروبه عهده وزارت ن یآب یهاحقابه تا بدنه یدسازمحل آزا ینرودخانه، ب یردر مس یرمجازمجاز و غ

 

 
نویس با با وجود وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و مصارف، این پیش پایداری منابع آب: - محور چهارم

  رویکرد حفاظتی تطابق نداشته و برعکس به ناپایداری بیشتر شرایط دامن خواهد زد.

های زیرزمینی ن جدید آب با شرائط خاص و بشدت بحرانی ما در عرصه آب و به طور ویژه در بخش آبنویس قانوپیش

شود، سال بعد از تصویب قانون توزیع عادالنه آب، تنظیم می 40 نویس قانون جدید آب که تقریباهمخوانی ندارد. خواندن متن پیش

های پردامنه بخش آب را در این توان ردپای چالشبی هستیم و به سختی میکند که ما در شرایط نسبتا خومیاین برداشت را ایجاد 

 نویس بر عرضه و تأمین منابع آب، از طریق تخصیص جدید و بازتخصیص تمرکز کرده است واین پیشنویس یافت. پیش

اساس  بر تخصیص جدیددر آن به مدیریت تقاضا و چگونگی حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف توجه نشده است. 

 مازاد بر مصارف( صورت گرفته است.ریزی آب قابل برنامه های ابطال شده وهای نامتعارف و منابع آب ناموجود )مانند پروانهآب
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برداران تسهیل شده است که در عمل و مصرف کشاورزی به صنعت و شرب و بین بهره همچنین در مواد مختلف بازتخصیص

نویس به موضوع مدیریت تقاضا و داشت، به معنای بارگذاری بیشتر بر منابع آب است. همچنین در این پیشدر نبود امکان کنترل بر

 ای نشده است.چگونگی حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف اشاره

 

وظایفی  های توسعه منابع آب در نظر گرفته شده ووظیفه اصلی وزارت نیرو، عرضه آب از طریق طرح 17 در ماده .1

 بر پایدار کردن منابع آب و مدیریت تقاضا، برای وزارت نیرو دیده نشده است. مبنی

های شبکه این ماده بر عرضه هر چه بیشتر آب )از طریق ساخت مخازن سطحی و زیرزمینی، ساخت خطوط انتقال و

زمینی( تأکید کرده سرشور دریا و درونهای شور و لبزدایی از آبهای زیرزمینی و نمک، استخراج آب2و  1آبیاری 

میلیارد مترمکعب کسری مخزن  140 است. این درحالیست که در شرایط فعلی منابع آب سطحی و زیرزمینی )نزدیک به

 به اعتناییبی منزله ها، بهبرداری بیشتر از آبخوانهای آبیاری و همچنین بهرهتجمعی(، تاکید بر ساخت سدها و شبکه

ای است. همچنین این ماده که به وظایف وزارت نیرو اختصاص دارد، هیچ وظیفه کشور در کنونی فراگیر بحرانی شرایط

احیا  مبنی بر پایدار کردن منابع آب و همچنین مدیریت تقاضا برای وزارت نیرو در نظر نگرفته است. ضمنا  در این ماده

 .مورد توجه قرار نگرفته است هاتاالبها و و حفاظت از رودخانه
های جدید بر اساس آبهای غیرمتعارف و منابع آب تخصیص ،19و  16مواد ص و صدور پروانه در در بحث تخصی .2

صورت گرفته است که منجر  «ریزی مازاد بر مصارفآب قابل برنامه»و « های ابطال شدهپروانه»ناموجودی مانند 

 .ها شده و الزم است حذف یا کامال محدود و مشروط گرددبه ناپایداری بیشتر حوضه

همانطور که در محور . وزارت نیرو مجددا بر مدیریت عرضه به جای مدیریت تقاضا متمرکز شده است مواددر این 

آبهای غیرمتعارف بیشتر توضیح داده خواهد شد، منابع آب غیرمتعارف، منابع پایداری برای استحصال نبوده و تنها تحت 

این درحالیست که در این مواد با آبهای غیرمتعارف مانند  فاده کرد.توان از برخی از این منابع استشرایط بسیار خاص می

های غیرمتعارف صورت گرفته است. الزم است برداری براساس آبآبهای متعارف برخورد شده و حتی صدور پروانه بهره

 تخصیص جدید بر اساس منابع آب غیرمتعارف به شرایط بسیار خاصی محدود شود.

ی جدید با رویکردهای ناصحیحی مانند بستن جمع جبری اقداماتی از قبیل بستن هاهمچنین زمینه تخصیص

ها جاری اکنون نیز در استانجویی، فراهم آمده است؛ فرایندی که همهای غیرمجاز و اعالم آن به عنوان آب صرفهچاه

هستند، به معنی « ازاد بر مصارفریزی مآب قابل برنامه»و « های ابطال شدهپروانه»است. این نوع تخصیصها که بر اساس 

آب  ،هاها و زیرحوضهقریب به اتفاق حوضه در اکثرشوند. ها بوده و الزم است حذفناپایدارسازی بیشتر از پیش حوضه

برداری بسیار محدود بوده و یا در صورت ریزی مازاد بر مصارف موجود وجود ندارد، همچنین لغو پروانه بهرهقابل برنامه

بر این  در نتیجه هر گونه تخصیص جدید .بردار وجود نخواهد داشتامکان جلوگیری از برداشت بهره ، در عملهلغو پروان

 .های کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بودو یا حقابه زیستیمحیطبه بهای کاستن از حقابه  اساس،
راهی برای خصیص واگذار شده است و چارچوبهای مبهمی مانند سند پایداری یا سند ت حفظ پایداری منابع آب به .3

 (.22 و 20 ،17 ،16 )مواد به تعادل رسیدن منابع و مصارف در نظر گرفته نشده است

برداری، تعیین میزان آب نویس قانون، حفظ پایداری منابع آب در اموری مانند تخصیص، صدور پروانه بهرهدر پیش

ی مبهمی از جمله سند پایداری حوضه آبریز و سند تخصیص حوضه ریزی ساالنه و تامین آب، به چارچوبهاقابل برنامه

رسیدن به پایداری مشخص (. این در حالیست که مبنای پایداری و نحوه 22 و 20 ،17 ،16 موادآبریز موکول شده است )

های وزارت نیرو طی دهه مجوزهای خارج از ظرفیتی که های توسعه منابع آب ومشخص نیست با طرح نشده است.

 گذشته بر منابع آب صورت داده، چگونه باید مواجه شد.
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 -که تاکنون وجود نداشته-ها های غیرمجاز و اضافه برداشتبرداشت چگونه امکان کنترلهمچنین مشخص نشده 

نویس حاضر نیز راهکاری برای آن ها تاکنون وجود نداشته و پیشامکان کنترل برداشتدر آینده ایجاد خواهد شد. 

اینها مسائلی هستند که نیاز به مطالعات گسترده قبل از تدوین هر قانون جدیدی دارد. آیا این  یاندیشیده است.ن

ضابطه که توسط وزارت نیرو بر منابع آب انجام شده است، چگونه باید در نویس روشن کرده که این بارگزاریهای بیپیش

نویس تاکید بیشتری ارت نیرو به پایداری منابع آب، در این پیشوز بحث پایداری منابع آب جبران شوند؟ درصورت تعهد

 شد نه بر تامین و تخصیص جدید آب.بر مدیریت تقاضا می

 فراهم آوردن امکان توسعه اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن: .۴

ت. این امر از زمینه توسعه بیشتر اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم آورده اس 28 ماده

طریق ممکن ساختن تخصیص آب به اراضی دیگر غیر از اراضی اولیه تحت پروانه، همچنین از طریق تبصره این ماده 

برداری به دیگری یا تغییر نوع مصرف آن جزو مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی محسوب )انتقال پروانه بهره

 شود(، فراهم آمده است.نمی
های ملی و استانی سازگاری با هایی با عنوان برنامههای ایجاد شده نظیر تدوین برنامهنویس، ظرفیتدر این پیش .5

بخشی، نادیده گرفته شده و موضوع ها و ... و پیش از آن، رویکردهای طرح تعادلکم آبی و تعیین اهداف کاهش برداشت

های نهادی کامال جدیدی مطرح شده است. با اینرسی حاکم یها، باز هم با ادبیاتی جدید و همراه با پیچیدگنجات آبخوان

ها، تا چند سال کارهای حتی ها برای کاهش برداشت از آبخوانها و برنامهبر بدنه حاکمیتی، این تغییر چندین باره طرح

 با تاثیر کم را به عقب انداخته و به حاشیه خواهد راند.
د، مخزن روبرو هستن یکه با کسر ییرا در دشتها یآببا کم یو سازگار یتعادل بخش یدولت موظف است طرحها .6

 یاز آبها یبردارممنوعه به لحاظ بهرهریغ یدر دشتها یآبکمبا  یسازگار یطرحها یاست اجرا یهیبد .دیاجرا نما

 هیکل براجرا و نظارت  آب کشور ملزم به مطالعه، یمتول یدولت بخش. ابدیممنوعه ادامه  یبه مانند دشتها ینیرزمیز

موجود  یحاد آب طیشرا لیاست که به دل یهیبد .است ازیمورد ن یدر دشتها یآببا کم یو سازگار یبخشمراحل تعادل

طرحها  نیا یالزم برا یاعتبارات مال یکم و کاست چیبودجه موظف است بدون ه یفهایکننده رد نییارگان تع ،در کشور

عنوان حق استفاده  جیبه هدولت  ،اشاره شده یت ازمحل اعتبارات طرحهااس یهیکامال بد نظر قرار بدهد.هر ساله مدرا 

 .را نخواهد داشت گرید یدر طرحها
 

 
به ساختارهای  از انحصار وزارت نیرو خارج شود وبرداری: این امور حاکمیتی های بهرهتخصیص و صدور پروانه - محور پنجم

  .شورایی، در صورت اصالح ساختار آنها، سپرده شوند

برداری منابع آب و منابع حریم و صدور پروانه بهره (16)ماده نویس، عمده اختیارات حاکمیتی شامل تخصیص آب در این پیش

اجرایی تعرفه  نامهنظامانحصارا به وزارت نیرو سپرده شده است. همچنین تدوین سند تخصیص حوضه آبریز و  (33و  20)موادو بستر 

رده شده است. در تفویض عمده اختیارات حاکمیتی به وزرات نیرو، به این واقعیت توجه نشده که با همین به وزارت نیرو سپ و بازار آب

؟ آیا قرار است به ادامه چنین روندی تاکید شود ها ایجاد شده است؛رویکرد و تمرکز اختیارات بوده که این حجم از مشکالت و چالش

ها در فرایندی کامال شفاف و عمومی، نامهبرداری و تدوین سند و نظامهای بهرهوانهگیری در مورد تخصیص و صدور پرالزم است تصمیم

های برای رعایت اصول پایداری منابع آب و حقابهگر در ساختارهای شورایی توسط ذینفعان و ذیمدخالن و تحت نظارت شورایی تنظیم

مشاوره خواهند  گیریامور فنی به شوراهای تصمیم مرتبط، درها و ادارات رشته ، صورت گیرد. شورایی از کارشناسانزیستیمحیط

   داد.
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 16در ماده  صیالزامات تخص: 

و  یو فرع یاصل یهامصارف مختلف در سطح حوضه نیو خرد )ب یانیدر سطوح مختلف کالن، م صیالزم است تخص

و مصارف سدها( به عنوان برنامه منابع  نین مختلف، همچنبرداراها، شهرستانها، روستاها و بهرهاستان نیب ،یمطالعات یهامحدوده

برداران و بهره یتشکلها ندگانیمتشکل از نما ییخارج شده و در شوراها رویاز انحصار وزارت ن ،یتیحاکماز امور مهم  یکی

 یهاونیسیب و کمآ یعال یمانند شورا ییشورا یساختارها نیادی.  تنها در صورت اصالح بنردینهاد صورت گمردم یتشکلها

 ساختارها سپرد نیرا به ا صیتخص توانیو دشت، م یو فرع یاصل زیحوضه آبر

 یامصوبه جداگانه ب،یاز مراحل عمده تصو یکیبه عنوان  ،یستیزطیو مح یاجتماع یابیعالوه بر ارز صیاست تخص ازین .1

ها و مراتع کشور و ان جنگلسازم ست،یزطیمتشکل از سازمان حفاظت مح ییشورا ای ستیز طیاز سازمان مح

 .نباشد ریمغا یستیزطیحقابه مح تیآب و اولو ابعمن یداریداشته باشند تا با پا یستیزطینهاد محمردم یهاتشکل

و تنها به محاسبات  ردیعموم مردم صورت گ نیخاص و همچن نفعانیذ یگفتگو یکامال  شفاف، ط یندیدر فرا صیتخص .2

 صیمراحل تخص یتمام یبرا یجلسات استماع عموم لینگردد. تشک یح فقر متکو سط یتیجمع ک،یدرولوژیه یفن

 .است یسطوح  از خرد تا کالن ضرور یدرتمام

 .گردد یآغاز شده و سپس به سطوح کالن منته یانیاز سطح خرد و م صیتخص .3

 د.دگر نییکوتاهتر تع یزمان یهابوده و در بازه ریمتغ ،یو اجتماع یمیاقل طیبر اساس شرا صیتخص .۴

به  زیحوضه آبر یداریسند پا نیو تدو رویبه وزارت ن صیسند تخص نیکه چرا تدو ستیمشخص ن سینوشیپ نیا در .5

 نیخارج است، چگونه ا زیحوضه آبر ونیسیاز دست کم صیسپرده شده است. اگر تخص زیحوضه آبر ونیسیکم

)بند ب( و  یاتوسعه یهابرنامه یبندتیاولوحوضه )بند الف( و  یداریسند پا نیتدو 8مطابق ماده  تواندیم ونیسیکم

مصارف  ریسا یبندتی، اولو15در ماده  نیساالنه )بند ج( را انجام دهد؟ همچن لیدر مورد آب قابل تحو یریگمیتصم

 جهیسپرده شده است در نت زیحوضه آبر ونیسیاول هستند( به کم تیدر اولو شهیکه هم ستیزطیاز شرب و مح ری)غ

 .سپرده شود هاونیسیشوراها و کم نیبه ا ستیبایم زین صیتخص

کارشناس  کی رو،یکارشناس وزارت ن کیعادالنه که متشکل از  عیسه نفره صدور پروانه در قانون توز ونیسی،  کم20ماده  در

 سپرده شده است. یامنطقهبه شرکت آب یبود، حذف شده و صدور پروانه به طور انحصار یکارشناس حقوق کیجهاد و 

 نیبوده و ا رویآن معموال از وزارت ن یکارشناس حقوق رایز شدینممحسوب  یساختار مناسب زیصدور پروانه ن ونیسیکم

هر چه  تیصدور پروانه، باعث عدم شفاف کردنیانحصار یاست.  ول دادهیم یرا رویبه نفع وزارت ن یبه طور نامتعادل ونیسیکم

 خواهد شد. شتریب یعدالتیبر منابع آب و ب شتریب یارها، بارگذصدور پروانه ندیدر فرا شتریب

 صیتخص ایاز منابع آب ) یبردار( ذکر شد، در مورد صدور پروانه بهره16که در بخش باال )ماده  صیتخص یالزامات شورا

 زیحوضه آبر یهانویسیکم ای یمحدوده مطالعات یهاونیسیدر کم یبردارکه صدور پروانه بهره بیترت نیاجرا شود. به ا زیخرد( ن

و جهاد  رویوزارت ن ست،یزطیاز مح یندگانینهاد و حضور نمامردم یبرداران و تشکلهابهره یلهاتشک ندگانیمتشکل از نما یفرع

 ندی. فراردیصورت گ ،یستیزطیمح یهامنابع آب و حقابه یداریاصول پا تیرعا یبرا گرمیتنظ ییتحت نظارت شورا ،یکشاورز

 میمنابع حر یبردار.  صدور پروانه بهرهردیدارد صورت گ وجوددر آن  یشفاف که امکان استماع عموم یدر جلسات هاصدور پروانه

 .ردیمشابه صورت گ طیتحت شرا زین 33و بستر در ماده 

 مصفحه نوزده داردپیوست:                 13/12/1399تاری    خ:                591شماره: 



 

 

 

 

 

 18کامال ممنوع گردد، ماده  یارحوضهیز نیو ب یاحوضه نیانتقال ب - ششم محور

اقدامات  نیزتریبرانگو مناقشه نیترنهیبسته از زمره پرهز یاهایخصوصا در ایو انتقال آب از در یاهحوض نیانتقال آب ب یهاپروژه

 دهد،یو دردسترس عادت م ازیاز ن شیکنندگان را به وجود آب بانتقال آب، تنها مصرف یهاآب بوده است. پروژه تیریدر مد یدولت

 یرا در مناطق یها، صنعت وابسته به آب و کشاورزامکان توسعه سکونتگاه نیمچن. هنندیبیکاهش مصرف آب نم هب یازین کهیبه صورت

ها و مشاغل سکونتگاه نیشده، ا جادیا وبی. در چرخه معآوردیفراهم م ستند،یتوسعه وابسته به آب مناسب ن یبرا یمیکه از نظر اقل

 جادیا دیبه انتقال آب جد ازیحوضه مقصد را نکرده و ن یهاازین تیکفا افتهیآب انتقال  ،یداشته و بعد از مدت ازین یشتریبه آب ب

مبدا  یهاحوضه یستیز طیشرا شدنمیمشکل است و به وخ یبرا یموقت یانتقال آب تنها مرهم مدت،انیانداز م. پس در چشمشودیم

 .دیمناطق خواهد انجام نیا نیب یو مقصد و روابط اجتماع

 ایدن افتهیتوسعه  یاز شهرها اریبزرگ ما از بس ی. در حال حاضر سرانه شرب شهرهادکنیم یرویاز همان منطق پ زیشرب ن آب

 تیریدر مناطق پربارش است، تمرکز مد یحت ایدن یاز شهرها یاریعملکرد در بس یمصرف که مبنا تیریمد یبه جا یاست ول شتریب

مصرف قرار خواهد  تیریانتقال آب، تمرکز بر مد تیوعاست. با ممن یآب شرب و بهداشت شتریمنابع آب در کشور ما بر عرضه هر چه ب

 رانیا یمیاقل طیخواهد بود. خصوصا در شرا نیبخشها، آب شرب در همان حوضه قابل تام هیکاهش مصرف در کل یهاگرفت و با برنامه

 یهاو وابسته به طرح داده قیتطب رانیا خشکمهیخشک و ن میلاق یخود را بر مبنا شتیو مع اتیکنندگان، حالزم است که مصرف

 هارحوضهیها و زحوضه نیفوق الزم است هرگونه انتقال آب ب لیرا فراهم آورده نشوند. به دال ضابطهیمصرف ب نهیانتقال آب که زم

 .ممنوع گردد

 ییباال اریبس نهیو انتقال آن به مناطق خشک کشور، آب استحصال شده و منتقل شده هز اهایآب در یسازنیریمورد ش در

 ییخواهد بود.  نمکزدا ریامکان پذ یکنندگان با صرف بودجه عمومبه مصرف ینجوم ارانهیخواهد داشت و مصرف آن تنها با پرداخت 

 یوابستگ ،یآب نیاستحصال و انتقال چن نیهمراه است. همچن یانسان شتیو مع ستیو ز هاستمیاکوس بیبا تخر زیو انتقال آب ن

و  شتیمع یممکن نباشد. وابستگ یسوخت ارزان نیفراهم آوردن چن کینزد ندهیه ممکن است در آبه سوخت ارزان دارد ک یادیز

استفاده از  دی. شاستین داریو پا یوجه منطق چیک به هیو اکولوژ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهااز جنبه یآب گران نیانسانها به چن ستیز

به منبع آب شور و تنها پس  کیشده تنها در مناطق نزد ییاز آب نمکزداباشد. استفاده  هیقابل توج اهایفقط در سواحل در یآب نیچن

  .بخشها ممکن شود هیمصرف کامل در کل تیریاز مد

 

 

حذف  یبرداربهره یهاکالن و صدور پروانه صیدر تخص رمتعارفیغ یبر اساس آبها یزیر: برنامهرمتعارفیغ یآبها - هفتم محور

  20و  16مواد  رد،ینامتعارف تعلق گ یمحدود استحصال آبها اریبس طیبه شرا یگریگردد و ماده د

 بر اساس  یزیرمتعارف برخورد شده است و برنامه یهاکامال مشابه آب رمتعارفیغ یهابا آب س،ینوشیپ نیمواد مختلف ا در

در صدور  نیو همچن( 16، ماده 3کالن )تبصره  صیمتعارف، در تخص یهاو در کنار آب یشرط چیبدون ه رمتعارف،یغ یهاآب

 طیمحدود بوده و با شرا اریبس رمتعارفیغ یهااز آب یبرداراست. الزم است بهره گرفتهصورت ( 20)ماده  یبرداربهره یهاپروانه

 .ردیصورت گ یخاص اریبس

 یکی ،ینیزمسرو درون ایشور درشور و لب یهااز آب ییزدانمک قیاز طر رمتعارفیغ یها، استحصال آب17در ماده  نیهمچن 

 .افزوده شده است زیآب ن تیدر بحث مالک 3به ماده  رمتعارفیغ یهااست آبشمرده شده رویوزارت ن یاصل فیاز وظا

 منابع رمتعارفیغ یهااست. آب یضوابط چینامتعارف بدون ه یهابر استحصال آب سینوشیپ نیا دیاز تاک یموارد فوق نشان همه 

  نـیال اـتحصـاس ،ییزدابه عنوان مثال، در مورد نمک گردندیوب نمـمصرف محس یبرا یستیزطیو مح یاز نظر اقتصاد یداریپا

 مصفحه بیست داردپیوست:                 13/12/1399تاری    خ:                591شماره: 



 

 

 

 

 

 

 نیاستحصال ا .ردیآب تعلق گ نیا دیخر یبرا یادیز یدولت ارانهیکننده، است به مصرف ازین واست  بریو انرژ نهیپرهز اریها بسآب

 یاشدهکنترل طیتحت شرا ستیبایم زیپساب ن صیو تخص هی. تصفردیگشرب صورت  یها تنها تحت قواعد خاص و فقط براآب

 .ردیصورت گ
 :استحصال آب ژرف 

 و  اءیاح ییتوانا ییهاگسل ایکه مخزن آب ژرف توسط گسل و  ندیمشخص نما یو فن یمطالعات یهایچناچه بررس اگر

آب شرب، فقط  یتنها برا توانیم دند،گریمشخص م ژهیپمپاژ و شیکه با آزما طیشرا عیدارند و با حفظ جم دیتجد

 .منبع اقدام کرد نیاء آنها، نسبت به استحصال از ایدار نکردن احو با درنظر گرفتن اصل خدشه یتوسط بخش دولت

 اریبس طیتنها در شرا باشند،یم اءیقابل اح ریژرف از نوع غ ینشان بدهد که ذخائر آبها یو فن یمطالعات یها یبررس اگر 

نمودن منابع  نیگزیموقت تا جا یفقط بصورت توانیآب شرب، م یکننده برا نیتام یصورت نبودن منابعخاص و در 

نمودن  نیگزیجا یبرا عتریاست دولت مکلف است هرچه سر یهیمنبع استفاده نمود. بد نیآب شرب از ا نیتام گرید

منبع، دولت حق استفاده از  نیا رهیاتمام ذخ.درصورت  دیمنبع اقدام نما نیاز ا ریبه غ گریآب شرب از منابع  د نیتام

 .را ندارد گرید ریدپذیتجد ریمنبع ژرف از نوع غ

 نگونهیاستحصال از ا اتیعمل دیبالفاصله با دیننما تیآب شرب، موارد فوق را رعا نیتام یمتول یکه بخش دولت یدرصورت 

 .منابع متوقف گردد

 

 .ردیآب شرب صورت گ یخاص و تنها برا اریبس طیاستحصال آب سازند سخت، تحت شرا - هشتم محور

، اجازه استفاده و بهره برداری از منابع آب سازند سخت، صرفا برای تأمین آب شرب و منوط به موافقت و 4تبصره  38 ماده

سخت در  یسازندها یکه ذخائر آب ییشود. از آنجا دهیبرداشت د نیا یبرا یخاص طیاجازه وزارت نیرو را داده است. الزم است شرا

آب شرب  یو تنها برا یژهایو اریبس طیتحت شرا دیباشند لذا با یدست خود م نییدر پا یآبرفت یکننده آبخوانها هیمناطق تغذ یبعض

 وجود نداشته باشد یآبرفت یهاآبخوان قیمناطق از طر نیآب شرب ا نیاستفاده گردند که امکان تام یمناطق

 ندارند و چه آن دسته  یآبرفت یآبخوانها یبر رو یچندان ریه استحصال آنها تاثک ییچه آنها یاست ذخائر سازند یعیطب

سازند سخت  ژهیپمپاژ و یها شیبا آزما دیهستند، با رگزاریتاث یآبرفت یذخائر که استحصال از آنها بر آبخوانها نیاز ا

 .داده شود ابه آنه اءیشده و به تناوب اجازه اح یابیارز

 چشمه ها رخ داد وزارت  یدر دب ی. اگر خللردیاز چاهها به تناوب انجام گ یهنگام بهره بردار مجاور در یچشمه ها شیپا

 .کند لیاز چاه را تعط یبرداربهره دیبا روین

 شیاعالم شده آزما طیتوسط بهره بردار با شرا یبرداشت و مصرف از ذخائر سازند اتیکه عمل یاست در صورت یهیبد 

 .گرددیاقدام م یبرداربهره اتیداشته باشد، بالفاصله نسبت به توقف عمل رتیمغا اءیپمپاژ و روند اح

 متفاوت است لذا از  گریکدیبا  یو هر سازند یاهر منطقه یدروژئولوژیو ه یمیاقل ،یشناس نیزم طیشرا نکهیبه ا توجه

آن  منیو فاصله ا یسازند چاه کی یواقع میبه حر توانیم یدانیو م یو بر اساس مطالعات گسترده علم یو علم ینظر فن

است هرنوع  یهیکرد. بد دایدست پ ندست،ییپا یها و چشمه قناتها و منابع آبرفتمانند چشمه گرید یتا منابع آب سازند

 .است یبردار بخش دولتحاصله، متوجه بهره میحر نیا تیعدم رعا یقانون تیمسئول

 آب شرب خواهد بود نیتام یمتول یده بخش دولتسخت فقط در عه یدر سازندها یبردارو بهره یحفار اتیعمل. 

 یچاه از و تیبالفاصله مالک د،ینما یبردارمجاز چاه اقدام به بهره یو دب یمیاقل راتییتغ تیبدون رعا یبهره بردار دولت اگر 

 .سلب و چاه مسدود گردد
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و  یآب یتمهایخصوصا اکوس ز،یآبر یهاحوضه کیلژاکو یبه حفظ کارکردها س،ینوشیپ نی: در ازیآبرحوضه یداریپا -نهم محور

 .و بستر است میاز منابع آب و منابع حر ینشده است و تمرکز بر استفاده اقتصاد یو بستر توجه میحر

 سینوشیها در متن پدستگاه ریسا ای رویوزارت ن یبرا یراهبرد خاص ایالزام  چیحوضه به دولت بدون ه یدارسازیپا سپردن :

های آبریز را، مکلف به ایجاد شرایط پایدار در حوضه رویدولت و نه وزارت ن ،یکل یبا عبارات 4تنها در ماده  سینوشیپ نیا

 شینوشیدر متن پ یذکر شده ول ریماده اصول ز نیمنابع آب است. در ا یدارسازیپا زتر اکه گسترده یکرده است، مفهوم

حوضه با رعایت  یدارسازیدر نظر گرفته نشده است: دولت مکلف به پا یدنشده و راهبر یااشاره چیاصول ه نیبه اغلب ا

آب سطحی و زیرزمینی و  عبه هم پیوستگی کمی و کیفی منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به هم پیوستگی مناب

ادل نمودن منابع های کالن، نسبت به متعها و برنامهزیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تدوین سیاستپایداری محیط

ها و در صورت و مصارف آب، حفاظت و احیای رودخانه ها و تاالب ها، توقف بیالن منفی و جبران کسری مخزن آبخوان

که در  ستیدر حال نیهای آبریز با هدف تأمین نیازهای اساسی شده است. انوع مصرف در حوضه رگیری تغییلزوم جهت

در نظر گرفته  یاصول مواد نیاز ا کیهر  ی.  الزم است براشودینم دهیفوق د یوااز محت یاثر چندان سینوشیپ نیمتن ا

 .ها مشخص گرددهدستگا فیشده و وظا

 خورها،  ها،اچهیها، تاالبها، درها، آبخوانها، رودخانه)شامل چشمه یآب یستمهایدر اکوس رویاقدامات وزارت ن هیاست کل الزم

از منابع آب، مصالح رودخانه و  یبردارها و تاالبها، از جمله صدور مجوز بهرهر رودخانهو بست میحر نیمصبها و...( و همچن

 ره،یو غ یروبیال ،یعمران اتیها شامل عملبدنه نیا کیاکولوژ اتیخصوص ایساختار  درهرگونه دخل و تصرف  نیهمچن

ان جنگلها و مراتع کشور صورت و سازم ستیزطیمتشکل از سازمان مح ییو تحت نظارت شورا کیتحت قواعد اکولوژ

و به عنوان  یاخانهمصالح رود ادنها و تاالبها را به عنوان معرودخانه میبستر و حر س،ینوشیپ نیدر ا کهی. در حالردیگ

بر اقدامات  یمبرم دیتاک زین سینوشیپ نیا ،یمطابق روند قبل نیشده است. همچن دهیو اجاره د یبرداربهره یبرا یاراض

 .دارد البیبه بهانه حفاظت از س یاکرانه یاهیبردن پوشش گ نیو از ب یروبیال ،یاسازه

 از چشمه از مبدا، مانند  یبرداربهره کهیافزوده شده است در حال زیتوسعه چشمه ن ،یو در ارائه خدمات فن 25ماده  در

تحت حفاظت  ستیبایها مارد. چشمهو منابع آب وابسته به آن د تمیبر اکوس یریاثرات جبران ناپذ یکارخانه آب معدن

 .ردیگصورت  یاژهیو طیچشمه ممنوع شده و تنها تحت شرا میاز آنها در حر یبردارو هر گونه بهره رندیقرار گ

 یعمران یشامل پروژه ها شوندیم یآبساز منابع آب سطح یهاکانون بیتخر ایساختار  رییکه منجر به تغ یاقدامات هیکل، 

در ساختار آنها صورت  یرییخاص و بدون تغ اریبس طیتنها تحت شرا زیها نچشمه یمنوع شده و بهسازم یو معدن یصنعت

 .ردیصورت گ نیبمرتک هیعل یحقوق ی. در صورت لزوم طرح دعواردیگ

 وط در هر منطقه از کشور من 3هرگونه بهره برداری از منابع آب مندرج در ماده  ،یبرداردر صدور پروانه بهره 20ماده  در

 اریاستفاده  از آب در مناطق تحت اخت و یعیطب یمندهاالزمست بهره کهیبه اجازه و موافقت وزارت نیرو شده است. درحال

 یقانون یها تیانجام مسئول یدر راستا ستیزطیو سازمان مح یزداریو آبخ تعسازمان جنگلها، مرا یتیحاکم فیو تکال

 .ماده مستثنا شود نیآنها، از شمول ا
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 .کشاورزان بدون جبران یشتیآنها به پروانه و سلب حقوق مع لیها و تبدگرفتن حقابه دهیناد -دهم محور

 قیطر نیحقابه شده است. از ا نیگزیجا نه،یو پروانه مصرف به گرفته شده دهیکشاورزان ناد یهاحقابه س،ینوشیپ نیا در

 .شده است لیبدون جبران خسارت تسه گریبه مصرف د یو مصرف گریران دبردابه بهره یبرداراناز بهره صیتخص ییجاجابه

 قی(  از طر1حقابه در ماده  فیدر تعر1347به  1361از  خیتار رییالف( با تغ وهیکشاورزان به دو ش یهاحقابه س،ینوشیپ نیا در

 ییجاجابه قیطر نیحقابه شده است. از ا نیزگیجا نه،یو پروانه مصرف به گرفته شده دهیناد  19حقابه به پروانه در ماده  لیتبد

شدن حقابه به پروانه با چند  نیگزیشده است. جا لیتسه گریبه مصرف د یو مصرف گریبرداران دبه بهره یبرداراناز بهره صیتخص

 .روبروست یمشکل اصل

 شودیلب مس یخود بدون پرداخت خسارت ندهیآ شتیبرداران نه تنها به آب بلکه به معبهره یرسم حقوق. 

 در حال حاضر همچنان  کهی. درحالشوندیم یدگیپاشدچار از هم شیاز پ شیچند صد ساله، ب یعرف یبرداربهره یهانظام

 .اندعادالنه آب را فراهم آورده عیو توز میهستند که امکان تقس یعرف یهانظام یتا حد

 مشکل  کیعادالنه آب است، تکرار  عیقانون توز زیب و ناز انقال شیقانون پ کردیبه دولت که همان رو یواگذار نیا ایآ

 یشده و در نبود بستر نظارت تیکه موجب حس عدم مالک ستین یاهیبه دولت، همان رو یواگذار نیا ایآ ست؟ین یاساس

 ؟رسانده است یبحران یتیمناسب، منابع اب را به وضع

 یهابر حوضه داریو ناپا دیجد یهایمانع بارگذار توانندیم زیآبر مختلف حوضه یهاها در بخشاز حقابه تیو حما حفظ 

 شتریبر منابع آب ب دیبرداران جدبهره نیو همچن یدولت یهاها، تسلط دستگاهگرفتن حقابه دهیشود. در صورت ناد زیآبر

 .شودیسبب م زیآبر یهارا در حوضه یشتریب یداریمختلف، ناپا یاجتماع یروهایشده و در فقدان ن

 عادالنه، امکان  عیقانون و قانون توز نیا دیشدن تا کنون، با وجود تاک یقرن گذشته و بعد از قانون آب و نحوه مل مین در

 ریپذامر در زمان حاضر امکان نیچگونه ا ستیامر وجود نداشته است و مشخص ن یدگیچیها به علت پحقابه فیتکل نییتع

 .خواهد بود

 توسط  یجمع یبردارحوضه، حقوق بهره یداریبر اساس الزامات پا ،یصورت حقابه فردبه  فیتکل نییتع یاست به جا بهتر

سپرده  یمحل یبه خود تشکلها زیآن ن عیتوز تیریداده شده و مد یمحل یتشکلها به تشکلها ندگانیمتشکل از نما ییشورا

 .شود

  یامنطقهاز شرکت آب یکارشناس فن کیو  یکارشناس حقوق کی بیها با ترکحقابه فیتکل نییتع ونیسی، کم19در ماده 

 ندگانینما ،یمحل نیها قرار گرفته است. حضور معتمدشرکت نیا اریعمال در اخت ،یبدون حق را یو حضور مطلع محل

 یالزم است جلسات استماع عموم نیهمچن ست،یالزام ونیسین کمیدر ا یبا حق را ستیزطیسازمان مح ندهیتشکلها و نما

اظهار  تیصالح ،ییبه عنوان نهاد اجرا یامنطقهگردد.  شرکت آب لیها در هر روستا و دشت تشکحقابه فیتکل نییتع یبرا

 .تشکلها سپرده شود ندگانیاز نما ییشورا ای زیحوضه آبر ونیسیبه کم ستیبایامر م نیها را نداشته و انظر در مورد حقابه

 

 

جهاد  نیب یاریآب یهااز شبکه یآب و نگهدار عیدر توز یاریآب یاهشبکه تیریمد یو فرافکن یعدم هماهنگ -ازدهمی محور

 .پابرجاست رویو وزارت ن یکشاورز

 یامر بر مبنا نیا یسپرده شده است ول یبه جهاد کشاورز 4و 3 یهاآب در شبکه عیانتقال و توز فهی، وظ17تبصره ماده  در 

 رویچرا وزارت ن نکهیبر ا یمبن یمطالعات ،یاماده نیچن نیتدو یصورت نگرفته است. الزم است برا یشناسبیمطالعات آس

 آب و انتقال و  لیتحو فهیتاکنون وظ یاورزـاد کشـهــنداده است و چرا ج لیتحو یبه صورت حجم لیآب را در نقاط تحو
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 چینبوده بدون هکه در عمل قابل اجرا  یو ماده قبل ردیرا به عهده نگرفته است، صورت گ 4و 3 یهاآب در شبکه عیتوز

 .است ریدشت( به تشکلها مغا ای) یمنابع آب محدوده مطالعات عیماده با سپردن کل توز نیا نیتکرار نگردد.  همچن یرییتغ

 یکه جهاد کشاورز ستیاست و مشخص ن دیجد یسپرده شده که امر یبه جهاد کشاورز یاریآب 4و  3 یهاشبکه ینگهدار 

  .ته باشدامر مهم را داش نیامکان انجام ا

 

 

همراه  یادیز یو اجتماع یستیزطیآب با عوارض مح یبراساس ارزش اقتصاد یگذاربازار آب و تعرفه لیتشک -دوازدهم محور

 :۴9و  2۴خواهد بود، مواد 

است قبل از هرگونه  ازیدارد که ن یاریعوارض بس ،یآب بر اساس ارزش اقتصاد یگذاربازار آب همراه با تعرفه یریگشکل

در قانون داده شود. در  یرییتغ نیعوارض چن نیشده و تنها در صورت امکان کنترل ا یبه صورت مفصل بحث و بررس ،یگذارنونقا

آن اسباب  یمال یصرف به آب و ارزشها ی. الزم به مراقبت است که نگاه اقتصادستین مجازدر قانون  یراتییتغ نیچن نصورتیا ریغ

 .کشور نشود ییغذا تیو امن یشتیو مع یاتیح یمنابع آب و  جنبه ها یداریپا ک،یغفلت از ارزش اکولوژ
 :یستیزطیمح یهاآب و حقابه کیارزش اکولوژ گرفتندهیناد .1

قابل  یمعموال ارزش اقتصاد یستیزطیمح یهاحقابه رایز شودیگرفته م دهیاغلب ناد وه،یش نیآب به ا کیارزش اکولوژ

محاسبه آن به  ای)و  ستیقابل محاسبه ن یمنابع آب لزوما به صورت ارزش اقتصاد کیژارزش اکولو نیندارند.  همچن یبرآورد

 نیا ستیبایمتداول دارد و م ینسبت به ارزش اقتصاد یشتریب اریبس تیآب، اهم کی( ارزش اکولوژستیمطلوب ن وهیش نیا

 .در نظر گرفته شود یگرید وهیبه ش یگذارارزش
 :یمصرف آب به صورت کل شیافزا .2

شده  یمصرف آب به طور کل شیها وجود دارد، بازار آب معموال منجر به افزاکه امکان کنترل برداشت ییدر کشورها یحت

 .عارضه حتما مشاهده خواهد شد نیها وجود ندارد، ااست. در کشور ما که امکان کنترل برداشت
 محدود: نفعانیذ ایمنابع آب در مصارف و  تمرکز .3

گرفته را دارند، متمرکز بقا در بازار شکل تیمختلف قابل لیمحدود که به دال یهاارف و گروهگردش منابع آب در دست مص

 مانند یدر تضاد است. به عنوان مثال ممکن است منابع آب به مصارف یشغل تیو امن ییغذا تیموضوع با امن نیخواهد شد. ا

 یکه از نظر مال یافراد ایندارند و  ییباال یورو لزوما بهره انددهستایها سرپا انهاده ریو سا یانرژ میعظ ارانهیکه با  عیصنا یبرخ

 .بروند نیخرد از ب یهاشتیو مع یو کشاورز ردیقدرتمندند تعلق گ
 :شدهافتیدر برابر تعرفه در رویوزارت ن تیولؤودن مسنب مشخص .۴

 رویوزارت ن یهاتیمسئول نیبرسد. همچن یقرار است به چه مصارف رویدرآمد کسب شده توسط وزارت ن ستیمشخص ن

 .وجه مشخص نشده است نیا افتیدر قبال در
 آب تاکنون: یحجم لیامکان تحو عدم .5

   .ستیماده مشخص ن نیا ینبوده است و نحوه اجرا ریپذآب امکان یحجم لیدر حال حاضر هنوز تحو

 
 

 منابع آب یفیحفاظت ک -زدهمیس محور

ناکارامد است. به عنوان مثال  اریماده بس نیآب، ا یو کاهش آلودگ یریشگیپ موجود در قی، با وجود معضالت عم39ماده  در

( و ی)مانند پساب کشاورز یارنقطهی)مانند پساب کارخانه( و غ یاکنندگان نقطهبرخورد با آلوده ای یریشگیپ وهیماده ش نیدر ا

 .ستموکول شده ا نامهنییاست؛ همه آنها به آ ههر سازمان مشخص نشد یتهایمسوول
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 اضافه شود هاندهیآال نیبسببه م« نهادها»، 1تبصره  در. 

 اصالح گردد ستیبایامر م نیاند که امبرا شده یاز آلودگ یریجلوگ تیکنندگان، از مسئولآلوده رسدی، به نظر م2تبصره  در. 

 سپرده شود ستیزطیبه سازمان مح یآلودگ شیپا تیولؤمس. 

 هی( پالن و طرح تصفزهیمکان یساز ) صنعت و معدن و کشاورزبهره برداران آلوده یدور پروانه براموظف است هنگام ص روین وزارت 

 .دیاقدام به صدور پروانه نما یکارشناس دییفاضالب آنها را مطالبه و پس از تا

 «با نقصان  یول کنندینم یدگآلو جادیکه خود راسا ا گرید یو حقوق یقیافراد حق ای رویگردد. وزارت ن فیتعر زین «یبه آلودگ اقدام

 .مواجه شوند یبازدارنده حقوق یها سمیبا مکان دیبا زیاند ننموده یساخته و اقدام به آلودگ یعمال آب را مستعد آلودگ تیکم

 
 .های تصفیه آب و فاضالبنجام طرحا لزوم

 اینه فاضالب خام به رودها، تاالبها و درگواست. الزم است اضافه شود ورود هرفاضالب نشده  هیاز تصف یصحبت چی، ه40در ماده 

 .ماده اضافه شود نیبه ا یو بهداشت یصنعت ،یو برخورد با پساب خانگ یریشگیممنوع است. الزم است نحوه پ

 

 

 های تاریخی و توسعه گردشگری آبیقنوات، حفظ آثار و سازه یایحفاظت و اح -چهاردهم محور

 هیو سرما داریسازه پا کیقنوات به عنوان  ءایعادالنه آب، نسبت به حفظ و اح عیتوز قانون آب مانند قانون دیجد سینو شیپ در

رفتن قنوات کشور  نیبر از ب یاند که عاملابقا شده ای نیتدو ینشده است و مواد یاژهیچند هزار ساله، توجه و یو فرهنگ یاجتماع

به  یمتر مکعب، مواد اردیلیم 10حدود  یرشته قنات کشور با آوردهزار  40از  شیب یآب، برا دیخواهند بود. الزم است در قانون جد

که  یو مرمت قنوات اینحوه اح ،یها و مجارچاه لهیم یحقوق ارتفاق مات،یقنوات اختصاص داده شوند که به حفظ حر یایحفظ و اح

 .و روستاها بپردازد رهادر محدوده شه یاند و نحوه حفظ قنوات کنونرها شده

هر گونه دخل  یدست متصرفان برا ر،یدر ملک غ تیعادالنه(، با عنوان کردن مالک عیتوز 17)ماده  سینوشیپ نیا 30ماده  در

 یمتصرفان خشک شد، حق گرفتن چاه به جا نیاگر قنات توسط هم یآنها باز گذاشته شده است. حت میو تصرف در قنوات و حر

 یکشاورز یهزاران هکتار اراض ید به جهت خشک شدن قنوات کشور و نابودو خواهد بو دهبو یماده عامل نیوجود ندارد. ا زیقنات ن

بشود که متصرفان محدود و قنوات حفظ بشوند.  نیتدو یابه گونه ایماده حذف  نیبه خصوص باغات در اطراف روستاها و شهرها. ا

قنوات شده  یبرا یجد دیتهد کیبه  لیباشد که تبد یتصرفات م نیدر قنوات مربوط به ا یحقوق یدعوا نیشتریذکر است ب انیشا

 :است ریمتن ز 30ماده  یما برا شنهادیاست. پ

 ایچاه  تیمجرا فقط از نظر مالک ایقنات  ایباشد، تصرف چاه  ریدر ملک غ یآب یمجرا ایقنات  ایمالک چاه  یکس اگر» 

 یمجرا محفوظ م ایچاه  لهیم ماتیوحر یتفاقمجرا خواهد بود. حقوق ار ایقنات  ایمربوط به چاه  اتیعمل یمجرا و برا ایقنات 

 جادیمستحدثات ا گونهچیمتر از هر طرف ه 2و مجرا تا شعاع  یمتر 8تا شعاع  چاهدر اطراف  تواندیباشد لذا صاحب ملک نم

 ایث بنا به احدا ازی. چنانچه نباشدیها ممنوع مقنوات و چاه یها و مجراچاه لهیم ماتی. هر گونه ساخت و ساز در حردینما

 تیمالکان قنات با رعا یو با هماهنگ افتیدر یاآب منطقه یهااستعالمات الزم را از شرکت دیساخت و ساز باشد مالک ملک با

 یو تحول ریی. هر گونه تغ دیچاه و مجرا وارد نکند اقدام به ساخت و ساز نما لهیبه م یاکه صدمه یو اصول فن ماتیکامل حر

 «.باشدیقنات ممنوع م یها و مجراآبده، میله چاه یهاچاه یفیو ک یکم میدر حر ،یو دولت یتوسط بخش خصوص

  قنوات ذکر بشود ماتیو حر یحقوق ارتفاق فیتعر ف،یدر بخش تعار  -2 ماده

 دیسال زمان داده شود. با 10قنوات حداقل  یایاح یگردد و برا نییقنوات تع یایاح یبرا ییهاالزم است مشوق - ۴2  ماده

 .تحت شرب قنات نامشخص خواهد بود یاراض فیقنوات بشود وگرنه تکل کنندهدیبه عوامل تهد یاشارها
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اماکن در  نیاگر ا گر،یداده شود. به عبارت د تیارجح یعموم یهابر اماکن و جاده ستیبایقنات م میقنات و حر -۴6 ماده

به قنات و کارکرد  کهیبه صورت دیخود به رفع خطر اقدام نما نهیا هزب ییقنات ساخته شده باشند الزم است دستگاه اجرا میحر

 .نرسد یبیان آس

ماده شامل  نیا نیارجاع بشود. همچن 1309به قانون قنوات مصوب سال  دیماده با نیشدن ا ییبه جهت بهتر اجرا -۴7 ماده

شامل  «یهر باالدست» گر،ی. به عبارت دگرددیم زین یبرداردر ساخت و بهره کیشر ینهادها ریسا ایو  رویوزارت ن تیمسئول

 .بشود زین یصو خصو یدولت ینهادها ریو سا رویوزارت ن

 «.اضافه بشود دیهستند با تیاسناد مالک یقانون دارا نیکه تا قبل از ا یاز قنوات ریبه غ»عبارت  - 50 ماده

برعهده  رهیانبار و غبند، آبمانند قنات، بند، آب یخیتار یاز هرگونه سازه آب انتیو ص ی، الزم است ذکر شود، پاسدار۴8ماده 

 یهاماده، فقط به موضوع سازه نیدر ارتباط مستمر باشد. در ا یفرهنگ راثیبا سازمان م دیبا نهیزم نیاست و در ا رویوزارت ن

در مورد  یاقدام حفاظت چگونهیبه ه کهیپرداخته شده، در حال یفرهنگ راثیو م رویتوسط وزارت ن نهاو حفاظت آ یباستان یآب

در خصوص آب  سازانمیاست که تصم ستهیها اشاره نشده است. بادر معرض خطر از انجام پروژه ایمتاثر و  یخیتار یمحوطه ها

در  یفرهنگ راثیم دیتهد ایو  بیاز هرگونه اقدام به تخر عتماده ملزم به حفظ و ممان نیدر هم ،یآب یهاپروژه انیو مجر

 .ها شوندروژهپ یمحوطه اجرا

 

 

 یآب یهاخسارات پروژه -پانزدهم محور

روستا،  ییجابجا یخسارات از جمله ضررها هیو انتقال آب، الزم است کل یخصوصا سدساز یآب یهامورد خسارات پروژه در

هنگام اجرا به آن برآورده شود و در  یو کارکردها ستمیاز دست رفتن اکوس ،یخیآثار تار بیتخر  شت،یرفتن فرهنگ و معازدست

( 53و  44اند )ماده داده شده لیخسارات عمال به پرداخت حقابه معوض تقل نی. اودش تیصاحبان منفعت پرداخت شده و کسب رضا

است که خسارت  ازیدارند، ن یارزش مل دهیدموارد خسارت کهیندارد. در صورت نیجانبه به متضررو همه یبا خسارات واقع یکه مناسبت

 .پرداخت شود یفرهنگ راثیم ای ستیزطیمح یبه صندوق مل

 

 

 و حل و فصل اختالفات میجرا -شانزدهم محور

شده  دهیتدارک د شانیا یبرا یمجازات قانون ستمیدر جانب مردم قلمداد شده و س نیو مجرم نی، همه مقصر54و  53مواد  در

 نیکالن بوده است. در ا ماتیو تصم یوجه بخش دولتآب مت طهیدر ح راتیاز تخلفات، قصورات و تقص یمهم یبخش کهیاست در حال

کرد، آمار  ترنیما به منابع آب را سنگ یبده ،یو مل یاحوضه ،یاستان ،یمحل ریمد کی گرکه ا ستین نیاز ا ییردپا چیه سینوشیپ

در  نیاست. همچن یامهیکرد، مستوجب چه جر یصرف امور جار یبخشتعادل یرا به جا یافتیجرائم در اینامستند داشت  ییادعا

 کیها )نزدما به آبخوان یبا شدت بده یو به عنوان مثال تناسب ستندی، بازدارنده ن54شده در ماده  نییتع یهامجازات س،ینوشیپ نیا

 .( ندارندیمخزن تجمع یمترمکعب کسر اردیلیم 140به 

 

رساند که شبکه تشکلهای ده این موارد، به اطالع میکننبا سپاس از توجه جنابعالی و کارشناسان و مشاوران و همکاران بررسی

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از انتشار متن الیحه قانون آب/ویرایش نخست، بالفاصله اقدام به انتشار فرمی نمود مردم

 کنشگران و کارشناسان و فعاالن که طی آن، کلیه مواد این الیحه، به تفکیک در چارچوب جدول و جهت اظهارنظر اصالحی، در اختیار 
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قرار گرفت و در مدت زمان اعالمی که جهت اظهارنظر تعیین نهاد سراسر کشور این حوزه، به ویژه مدیران و اعضاء تشکلهای مردم

قانونی، گردآوری  شده بود، خوشبختانه با بازخورد بسیار مناسبی مواجه شد و این بازخوردها به صورت تجمیعی و البته به تفکیک ماده

 شود.و تنظیم شد که به پیوست این نامه تقدیم می

 

نویس الیحه قانون آب/ویرایش نخست، قطعا نیازمند ارائه تعاریف رسد که پیشدر پایان ذکر این نکته فنی نیز الزم به نظر می

ای در این باب بسته باشد. تعدد مفاهیم و اقشههایی است که در متن آن به کار رفته تا راه بر هرگونه تعارض و مناصطالحات و واژه

های مختلفی که در متن این قانون به کار رفته، مستلزم ارائه تعریف کارشناسی و فنی و دقیق است که امیدواریم در اولین فرصت واژه

 بازبینی و اصالح، این مسأله مورد توجه قرار گیرد.

 

 د متعال خواستاریم.توفیق جنابعالی و همکاران محترم را از خداون

 

 با سپاس و احترام دوباره

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورشورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم
 صادق پناهی

 استان اردبیل

 مسعود موالنا

 استان مازندران

 سعید طهماسبیان

 استان تهران

 احمد رحمانی

استان آذربایجان 

 شرقی

موتیمحمد اله  

 استان قزوین

حمدرضا پاداشم  

 استان گلستان
 

محمدحسن 

 کلیدری

استان خراسان 

 رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 سازمان حفاظت محیط زیست های مردمیآموزش و مشارکتمعاون محترم ؛ سرکار خانم مهندس آقایی

 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیستآقای دکتر تجریشی؛ 

 معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورآقای دکتر منصور؛ 

 ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرومدیرکل محترم دفتر برنامه سرکار خانم دکتر ترابی؛

 نماینده محترم مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی رفیعی؛سرکار خانم دکتر 

 استانها یعیو منابع طب ستیز طیمح یتشکلها یهماهنگ یمحترم شوراها رانیدب

 سراسر کشور یاز منابع آب انتیو ص یعیمنابع طب ست،یز طینهاد حوزه محمردم یو اعضاء محترم تشکلها رانیمد

 یآب و کشاورز ،یعیمنابع طب ست،یز طیمحترم حوزه مح انیران، کارشناسان، استادان و دانشجوفعاالن، کنشگ

 بردارانبهره یهایو تعاون ریعشا ،یکشاورز یمحترم تشکلها ندگانیو نما رانیمد

 یو شهر ییروستا یجوامع محل ندگانیو نما یاسالم یاعضاء شوراها اران،یده

نظارت و داوری شبکه شورای محترم عالی و شورای محترم
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 پیوست:
 جدول نظرات دریافتی از فعاالن و کارشناسان

( و اعالم عمومی آن،  نظراتی را به صورت مکتوب دریافت 1399نویس قانون آب )خواهی برای هر ماده از پیشو منابع طبیعی کشور پس از تهیه فرم نظر نهاد محیط زیستمردمشبکه تشکلهای 

سازی شده است. کارشناس، فعال محیط زیست و ...( در ماده مرتبط است که عینا از فرم ارسالی پیادهعضو تشکل، اند. هر ردیف نظر یک نویسنده )ول زیر گردآوری شدهادر جدکرد. این نظرات 

 اند.اند و در این جدول نیامدههای دیگری دریافت شدهالزم به ذکر است که بسیاری از نظرات به شیوه

 

مادهشماره   نظرات اصالحی 
 عبارت عادالنه اضافه شود :دسترسی عادالنه عموم به آب 1

 تأمین توامان امنیت آبی و غذایی و معیشتی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه و حکمرانی خوب  است.پیشنهاد :  1

1 

از سطحی از پایداری دراد که اکنون بدنبال افزایش و بهبود آن هستیم. واقعیت آن است که ضمن مثبت بودن تاکید بر رویکرد پایداری، اما عبارت ارتقای پایداری، حکایت 

میلیارد مترمکعب( که حجم بسیار شدیدی است و شیب آن نیز علیرغم دو سال ترسالی  13۴، بصورت مجموع بالغ بر 99ما بدهکاری باالیی به آبخوان ها داریم )در سال 

 این عدم تناسب با عمق و گستردگی بحران و چالش های آب، در نقاط مختلف قانون وجود دارد. اخیر، چندان کاسته نشده است.

1 

باشد. تضمین منافع  هدف تقریبا اجتماع تضادهاست. تضمین حق دسترسی عموم به آب، اصوال با اهداف دیگر همخوانی ندارد و دسترسی عموم صرفا باید برای آب شرب

لفی با تضمین پایداری زیست محیطی همخوانی نداشته باشد. بهتر است این ماده مطابق با وضعیت فعلی مدیریت آب کشور و با هدف ارتقای ملی ممکن است در موارد مخت

 پایداری باشد.

2 

 حذف گردد. ستیبایماده اضافه شده است که م نینامتعارف به ا یهاآب تمالکی 

 رطوبت  ،ییزدانامتعارف که شامل نمک یها( بر استحصال آب20، ماده 3و  2تبصره -16، ماده 3)ماده  یدر مواد مختلفمتن،  نینامتعارف: در ا یهابر استحصال آب دیتاک

ده )ما یبرداربهره یهادر صدور پروانه نی( و همچن16کالن )ماده  صینامتعارف در تخص یبر اساس آبها یزیربر برنامه یکرده است.  حت دیژرف هستند، تأک یهاهوا و آب

متعارف  یمنابع همانند آبها نیبا ا رد،یصورت گ یخاص اریبس طیمحدود بوده و با شرا اریمنابع نامتعارف بس نیالزم است استفاده از ا نکهیشده است. با وجود ا دی( تاک20

 برخورد شده است.

2 
 ل های مردم نهاد نیاز به بازنگری دارد.تعاریف آب شیرین و شور نیاز به بازنگری دارد. دو تعریف برای تاالب آمده، تعریف تشک

 5(، رویکرد توسعه پایدار، بحث مشارکت مردمی ماده 3برخی مفاهیم مندرج در قانون نیاز به تعریف دارد به طور خاص: بحث مشترکات )بکار رفته در ماده 

2 
با دوره برگشت  یالبیمثال بستر س دیشود و چرا نبا فیتعر یپساب هم از نظر کم ایو  یآلودگ دیشود چرا نبا یم فیتعر تریگرم در ل یلیآب شور و انواع آن با ذکر م یقتو

 هم به عدد گفته شود البیذکر شده و مثال دوره بازگشت س نیمع

2 

و پایدار از   ،کارامداستفاده شایستهمندی از سرزمین در جهت و محیطی با انگیزه بهره اجتماعیآمایش سرزمین: عبارت است از تنظیم روابط میان عوامل انسانی، اقتصادی،

 بین النسلیتوان انسانی و طبیعی.

دسترسی فیزیکی و اقتصادی  آب مورد نیاز برای بهداشت، معیشت و تولید، با کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابل  وجودامنیت آبی: امنیت آبی عبارت است از اطمینان از 

 قبول.

و اقتصادی کافی و مطمئن همه افراد یک جامعه در همه ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن  اجتماعیاز دسترسی فیزیکی،  امنیت غذایی: امنیت غذایی عبارت است

 زندگی سالم و فعال.

کننده و رعایت یاجات مصرفهای مختلف مصرف و با توجه به احتمصرف بهینه: مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان با رعایت الگوی مصرف بهینه آب برای بخش

 تعیین خواهد شد. منافع نسل های آیندهاحتیاجات عمومی و امکانات  و حفظ 

 است.  واژه حوضه آبریز جای مناقشه دارد و اگر حوضه گفته می شود خود به معنای حوض کوچک مفهوم محل تجمع آب را دارد و آبخیز بهتر از آبریز 2

2 

آمایش سرزمین عبارت است از تنظیم  "عریف ارائه شده در کتاب شالوده آمایش سرزمین دکتر مخدوم تعریف آمایش سرزمین اصالح شود به : پیشنهاد می شود به استناد ت

د وضعیت مادی و جهت بهبو رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت انسان در سرزمین به منظور بهره برداری در خور و پایدار از جمیع امکانات انشانی و فضای سرزمین در

 "معنوی اجتماع در طول زمان 

 تغییر پیدا کند . "تولید بر اساس توان اکولوژیکی"در تعریف امنیت آبی، تولید به 

یک کالم ما را گرایی و در  توجه به توان اکولوژیکی می تواند موجب توزیع عادالنه امکانات، توزیع مناسب جمعیت، گسترش رفاه عمومی در پهنه کشور جلوگیری از تمرکز

 در رسیدن به عدالت محیطی یاری کند.

های غیرمتعارف حذف گردد و بر اساس استانداردهای یونسکو از عبارت  آبهای مازاد در در تعریف انتقال آب بین حوضه ای، منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی و یا آب

 حفر تونل برای انتقال آب حوضه مبدا استفاده شود. گنجاندن آبهای زیر زمینی یعنی توجیه

2 

 شود نه استان!نظر بی مفهوم هست. آب بر حسب حوضه تعیین میریزی استان بهآب قابل برنامه

از لحاظ ت بر نامناسب بودن تعریف آلودگی آب: تغییر کیفیت آب در حدی که برای مصرف مورد نظر، مناسب نباشد )با توجه به مشخص بودن استانداردها، فراتر از آن دالل

 های هست که نیازمند تفسیر خواهد بود(.مصرف مورد نظر دارد. مضر یا غیر مفید بودن واژه

 در تعریف امنیت آبی، محیط زیست مغفول مانده است. نیازمند تعریفی است که در آن محیط زیست لحاظ شود.

 زندگی پویا.امنیت غذایی: دسترسی همگان در همه ادوار به غذای کافی و سالم برای داشتن 

 ای، ضروری هست انتقال آب مجازی لحاظ شود.حوضهدر تعریف انتقال آب بین

 برداری از انواع منابع آب بر اساس این قانون و سایر اسناد باالدستی.برداری: مجوز بهرهپروانه بهره

 ها در این موضوع ورود کنند.ار نیست کلیه تشکلهای مردم نهاد الزم است به محوریت آب در شرح خدمات آن اشاره شود و قردر تعریف تشکل

 توسعه پایدار فقط توسعه اقتصادی نیست.

 تعریف مصالح عامه و مصرف بهینه محل سوال هست.



 

 

 
 
 

 
 نظرات اصالحی شماره ماده

2 

 دانستن ملغی ه ملی شدن آن، به منزل هقرار دادن قانون آب و نحوتعیین شده است. مبنا  13۴7 مصوب آن شدن ملی ۀ نحو و آب قانون مبنا، قانون حقابه، تعریف در 2 ۀ در ماد

تاکنون است.  13۴7مده در اثر مجوزهای صادره و تخصیصهای داده شده از سال آ پدید هایحقابه دانستن قانونی مبنای فاقد و 1361 سال مصوب آب عادالنهتوزیع  قانون

به منزله آن است که احکام قطعیت یافته قضایی مبنای  "یافته قضایی تا زمان تصویب این قانون موجب احکام قطعیت و یا به"در همان جا در ادامه تعریف حقابه عبارت: 

 :تا زمان تصویب پیشنویس قانون جدید قلمداد شده است. به دالیل زیر این رویکرد فاقد مبنای قانونی و حقوقی است 13۴7زمانی ه حقوقی و قانونی تعیین حقابه در فاصل

 سال زمانی ۀ در باز آب عادالنهتخصیصهای قانونی داده شده در اجرای قانون توزیع  از منبعث قانونی حقابه های ابطال لهمنز آب به عادالنهلغی دانستن قانون توزیع م .1

 اند.شده برخوردار قانونی حقابه از آن یاجرا اثر بر و آب عادالنهبه بعد است و موجب تضییع حقوق حقابهدارانی میشود که به موجب تصویب قانون توزیع  13۴7

گذاریهای سنگین در ایجاد تأسیسات و مستحدثات نمودهاند اقدام به سرمایه شدهاند، برخوردار قانونی ۀ حقاب از آب، عادالنهدارانی که به موجب قانون توزیع  حقابه .2

متحمل خسارتهای مالی سنگین میشوند. پیشنویس تهیه شده  مزبور، قانون درآمدن اجرا به اثر بر آمده پدید حقابه های ابطال و آب عادالنهکه با لغو قانون توزیع 

 .اعتنا است به ساز و کار جبران این خسارات و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی ـ حقوقی آن بی

، که تماما مستند به قوانین جاری از جمله حقوقی تخصیص داده شده است و حقیقی اشخاص به آب مصرف حق متعدد موارد 1399 تا 13۴7 زمانی فاصلهدر  .3-1

است. محاکم قضایی به موجب همین قوانین در مواردی  بوده... و توسعه ساله 5 برنامهانه، قوانین پرو فاقد چاههای تکلیف تعیین قانون آب، ۀ قانون توزیع عادالن

 آب عادالنهمستند به قانون توزیع  قضایی یافتهابهای که دارای حکم قطعیت اند. حال چگونه میتوان حق که طرح دعوا شده است، اقدام به صدور رأی نموده

صرف اینکه  به را هستند برخوردار مشابه حقوقی و قانونی جایگاه از آب عادالنه های دیگر که به موجب همان قانون توزیع قابهح و کرد تلقی قانونی را است

 بین حقوقی دعوای به آب عادالنههای قانونی منبعث از اجرای قانون توزیع  انست؟! چند درصد حقابهطرح دعوا در محاکم قضایی نداشتهاند لغو و باطل د

 نداشتهاند حقوقی دعوای ۀ های قانونی که سابقمطلق حقابه ان انجامیده و به محاکم قضایی و صدور حکم قطعی قضایی انجامیده است؟ تکلیف اکثریت ذینفع

 ای وضعیت مشابه اقلیت ناچیز دارای حکم قضایی هستند چیست؟دار حقوقی و قانونی لحاظ به و

دفاتر جزء "ملی شدن آن در تعریف حقابه در ردیف مستندات قانونی:  ۀ نحو و آب قانون 3 ۀ ماد در یا و آب عادالنهزیع تو قانون 18 ۀ ماد ذیل ۀ اگر در تبصر .3-2

آمده است، ناظر به احکام صادره قبل از تاریخ تصویب قانون در دست  "و یا حکم دادگاه"عبارت  "جمع قدیم یا اسناد مالکیت، یا مدارک قانونی دیگر...

قوانین جاری در بیش از پنج دهه را ملغی دانست و با اصالت  13۴7نمیتوان با برگشت به  1399بدیهی است در سال  .بررسی و تصویب در آن زمان بوده است

 .سابقه قضایی را قانونی اعالم کرد های دارای دادن به حکم دادگاه، فقط حقابه

 صادر آب عادالنهکه قاعدتاً مستند به قانون توزیع  1399تا  1361 زمانی ۀ عی صادر شده در فاصلقط قضایی احکام آب، ۀ با ملغی شدن قانون توزیع عادالن .3-3

 .و حقوقی خواهند شد قانونی مبنای فاقد شدهاند،

مشارکت وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی و عاملیت بانک کشاورزی  با توسعه، سوم برنامه قانون 106 ۀ تبصر و وسعهت دوم ۀ قانون برنام 76در اجرای تبصره  .3-۴

رزان آب در سراسر کشور، دولت اقدام به جلب مشارکت مالی کشاورزان برای اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی نمود. در ازای این مشارکت مالی به کشاو

موجب قراردادهای مبادلهشده، کشاورزان مشارکتکننده از حقابه برخوردار شدند. این پیشنویس که مبنای قانونی حقابه را به سال تخصیص داده شد. به 

 برمیگرداند برای این قبیل واجدین حقابه چه تکلیفی تعیین میکند؟ 13۴7

،خالص کردن گریبان کشور از بارگذاریهای بیش  13۴7و ارجاع به سال  آب عادالنهکنندگان پیشنویس قانون جامع آب از ابطال قانون توزیع  اگر نیّت تدوین .3-5

 و آن ۴۴ ۀ ماد جمله از و آب عادالنهشده در قانون توزیع  پیشبینی قانونی سازوکارهای گرفتن کار به آن راهکار است، اخیر دههاز ظرفیت اکولوژیک در پنج 

اشخاص حقیقی و حقوقی، چنانچه  به متعلق زیرزمینی و سطحی آبهای منابع از دولت ۀ استفادکه به موجب آن در صورت  است، پیشنویس همین 53 ۀ ماد

داده شده و  تأمین آب امکانپذیر نباشد، در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه خسارت پرداخت خواهد شد. اگر در اثر تخصیصهای

بیش از ظرفیت منابع مواجه است، راه برون رفت از آن یا اجرای طرحهای تأمین آب و یا خریدن  بارگذاریهای با کشور گذشته دههقوانین مصوب در طی پنج 

 .های مازاد بر ظرفیت در ازای پرداخت خسارت است حقابه

2 

  :های طبیعی استهای انتقال آب آنها ( ، چشمه ها و برکه، مرداب ، قنوت ) میله چاه ها و کانال ، نهر طبیعی یا سنتی، مسیلآن قسمت از اراضی اطراف رودخانه حریم 

 و یا کیفی آنها الزم است. کمیکه بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت 

ر اداره ثبت اسناد می باشند عمال نادیده گرفتن قانون و توضیح : وقتی از حقوق ارتفاقی صحبت میشود نادیده گرفتن حقوق ارتفاقی قنوات که دارای اسناد مالکیتی د

 مالکیت شخصی افراد است ضمن اینکه این حقوق ارتفاقی سال هاست محل استناد برای دعواهای حقوقی در محاکم قضایی می باشد .

3 

 حدود ثفور دقیق این عبارت چیست: مشترکات

ب و نیز قانون توزیع عادالنه آب است، آیا تکرار یک مشکل اساسی نیست؟ آیا این واگذاری به دولت به صورت علی این واگذاری به دولت که رویکرد قانون پیش از انقال

بعدی، نیاز به تفصیل الطالق، همان چیزی نیست که موجب حس عدم مالکیت شده و در نبود بستر نظارتی مناسب، فاتحه منابع آب را خوانده است؟ )رویکرد پیشنهادی 

 اما نیاز به همفکری بسیار بیشتری در این رابطه داریم( بسیار است

 باشد. قانون اساسی ۴5ب همچون قانون توزیع عادالنه اب و رعایت اصل آملی  مالکیت عمومی و 3

3 

در مورد  یوان تعرفه درخواست نمود ولت یآب متعلق به آب بندان م برای  ؟شود تملک نمودیقنات را م کی یو چاهها ساتیمگر تاس .شود مالک شدیبندان را که نمآب

خاص خودشان را دارند.  لیدارند و در هر استان مسا رقرا النیبندان ها در سه  استان گلستان مازندران و گتملک نمود. آب یتوان ادعایبندان ها نماز آب یادیز اریتعداد بس

در استان مازندران عمدتا  یول یخصوص ی، ارگانها و تعداد کمی، جهاد کشاورزیجنگلها، آب منطقه امتفاوت هستند سازمان  یها تیبندان ها به ملکدر استان گلستان آب

خاص  ییدستورالعمل اجرا کیاست. لذا الزم است  یدولت یمیو ن یخصوص یمین النیاست و در گ ستیز طیحو م یامتعلق به آب منطقه یو تعداد کم یها خصوصآب بندان

 ون اب درج شودبندانها در قانآب یبرا

3 

 مالکیت عمومی و ملی آب مانند قانون توزیع عادالنه آب

ه باید حقوقدانان شبکه این جا مشخص نشده نماینده دولت کیست؟ اگر وزارت نیرو است که حتما این گونه است با سایر قوانین فرادست و حقوق اشخاص در تناقض است ک

 موارد را استخراج کنند.
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۴ 
برداران ها، جامعه علمی و جامعه بهرهغذایی: در تدوین این سند عالوه بر وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و محیط زیست، حضور نمایندگان سمن -سند راهبرد امنیت آبی

 ضروری هست.

۴ 
 ی  کشورمعیشتغذایی و  -سند راهبردی امنیت آبی

 تشکل های مردمی مرتبطزیست و ان حفاظت محیطوزارتین نیرو و جهادکشاورزی و سازم

۴ 
 یبرا دیبا ینکردند چه مجازات هیته یدولت یسند مهم است اگر دستگاهها نیشود. چون ا هیته کسالیظرف مدت  یآب - ییغذا تیامن یفته شده سند راهبرددر این ماده گ

 ؟نمود فیآنان تکل

 ی مشخص نیست. در صورتیکه بخشی از این اسناد در تضاد باشند مشخص نیست که چه روندی طی خواهد شد.ـ غذایی با سند پایدار سند امنیت آبی ارتباط ۴

۴ 
ماده جداگانه باید موضوع ایزوالسیون گسترده شهرها و ساخت وسازهایی که عمال منجر به عدم  تغذیه  یشاید در این ماده یا حت : هاجبران کسری مخزن آبخوان موضوع 

 نها لحاظ شودآفزایش بیالن منفی انها می شود مورد توجه قرار گرفته و محدودیتهایی در جهت ممانعت و کنترل ابخوانها و ا

۴ 

یف شده در این جا باز چند نادیده گرفتن ظرفیت های حال حاضر نظیر سند سازگاری با کم آبی که سه سال اخیر، انبوهی زمان و ظرفیت برای آن صرف شده و کار مجدد تعر

 ما را عقب خواهد انداخت. سال

 این نادیده گرفتن ظرفیت ها، یک عادت بشدت مضموم است.

5 

 کلی، مبهم، قابل تفسیر در طیف های مختلف

ها نباید  (، ساختارهای بخش آب، بصورت زیربنایی در حال تغییر است و ابالغیه بخش امور استخدامی را هم گرفته است/ آیا این بخش99ضمن آنکه همین االن )زمستان 

دقیق تعریف شود تا از معانی بسیار متفاوت آن که در حال حاضر در بخش آب مراد می شود، صورت مختار مشخص  2دیده شود/ ضمن این که مشارکت مردمی باید ذیل ماده 

 شود.

 عنوان شود دیبا زین ۴و  3درجه  زیدر بند ب حوزه آبر 6ماده  6

 ازمان محیط زیست در سطح پایین تر از ملی یعنی در سطح استانی و عملیاتی، مشکل بسیار مهمی است.عدم دخیل نمودن جهاد کشاورزی و س 6

6 

 در کلیه سطوح عالوه بر وزارت کشاورزی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، درج شود.

بکه محیط زیست و منابع طبیعی به انتخاب شبکه ملی با حق رای حضور داشته در کارگروه های استانی آب باید نمایندگان منتخب تشکل های بهره برداران و نیز نماینده ش

 باشند.

 در سطح ملی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، و کمیسیونها و سطح استانی ادارات منابع طبیعی قرار گیرد 6

6 

دوین و مصالح ملی و اجرایی استان قابل قبول است ولی ذکر عنوان مدیریت حوضه سه سطح ملی، حوضه  آبریز و استانی تعریف شده است.  عنواوین ملی و استانی جهت ت

روشهای انتقال آب بین حوضه آبریز یعنی ایجاد ساختاری برای خارج کردن نقش استانهای کوچک از مدیریت محلی منابع آبی . ساختار مدیریت حوضه آبریز در زمانی که با 

را بهم زده ایم هیچ معنی و مفهومی ندارد .  این تعریف با برنامه ششم و هفتم در تضاد بوده و در آینده به عنوان یکی از اصلی ترین ای ساختار هدیرولوژیکی حوضه آبریز 

 موانع توسعه پذیری متوازن سرزمین است.

6 

نظر ایجاد شود. ها و اعضای هیات علمی صاحبو با حضور سمنای تعریف در سطح استان، بهتر است کمیته یا شورای آب استانی با ریاست استانداری و دبیری آب منطقه

حوضه فرعی، گسترش بی رویه ساز و کار اداری هست  1018حوضه اصلی و  30حوضه کالن،  6های حوضه خوب هست ولی سازمان حوضه با توجه به وجود وجود کمیسیون

داری در کشور به اندازه کافی عریض و طویل و کم بازده هست و توسعه ساختاری آن در هر حال از همه های کالن و اصلی باشد. سیستم احتی اگر قرار باشد فقط برای حوضه

 نظر به صالح کشور نیست. در واقع، بهتر است فقط سه سطح شورای عالی، کمیسون حوضه و کمیته استانی تعریف شود.

6 

عنوان در تصمیم گیری کالن دخیل است )به 6و نهاد باالدست مرکز اطالعات محسوب می شود، در ماده  در تولید اطالعات پایه دخیل است 1۴شورای عالی آب به موجب ماده 

در تعیین بازار آب و  ۴9و  2۴در تعیین تخصیص، حجم قابل انتقال و حجم قابل تحویل آب نقش دارد.  بنابر ماده  22و  18، 16ارکان اصلی مدیریت آب کشور(. بنابر ماده 

در داوری هم نقش پیدا می کند. یعنی در تولید اطالعات پایه، تصمیم سازی، قیمت گذاری و حتی ساختار داوری دارای قدرت  است   55رد( و به موجب ماده تعرفه نقش دا

 و هیج نهادی بر عملکرد آن نظارت ندارد.  این ساختار به شدت فساد پذیر است.

7 

 در شورای عالی آب حضور داشته باشدسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری الزم است 

 د پیشنهاد دهنده باشددو نفر صاحب نظر بایستی مستقل بوده و نباید به پیشنهاد وزیر نیرو تعیین گردند. مرکز بررسی های استراتژیک یا پژوهشهای مجلس می توان

 ند نماینده معرفی کنند.تشکلهای بهره برداران و تشکلهای مردم نهاد نهادهای حقوقی هستند و مستقال می توان

 آب درج شود یعال یشورا حهیال نیمجلس است لذا ع یآب در انتظار طرح در صحن علن یعال یچون شورا 7

7 

تاثیرگذاری  اهرمهای سیاسی را در امر تصمیم سازی بسیار پر رنگ می کند. پیشنهاد می شود به هر تعداد کارشناس خبره و صاحب نظر حوزه تبصره باید حذف شود چون 

های آبخیز  از حوضههای مختلف به منظور کمک به تصمبم گیری و تصمیم سازی بدون حق رای دعوت شوند. نظر به اهمیت محیط زیست شکننده کشور و تاثیر پذیری آن 

 حق وتو برای سازمان محیط زیست قائل شود.

7 
نهاد مرتبط به های مردمجمهور و یک نفر نماینده تشکلبرداران به پیشنهاد تشکل ها  و با حکم رئیسهای بهرهمسائل آب به پیشنهاد  خبرگان، یک نفر نماینده تشکل

 ریاست این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. .گرددمی جمهور تشکیلپیشنهاد تشکل های مرتبط و با حکم رئیس

7 
 ند پیشنهاد دهنده باشددو نفر صاحب نظر بایستی مستقل باشند و نباید به پیشنهاد وزیر نیرو تعیین گردند. مرکز بررسی های استراتژیک یا پژوهشهای مجلس می توا

 نهاد نهادهای حقوقی هستند و مستقال می توانند نماینده معرفی کنند. تشکلهای بهره برداران و تشکلهای مردم

7 

های زیست محیطی باشد نه رییس سازمان محیط زیست. های زیست محیطی در این ماده و سایر مواد، به پیشنهاد دبیر شورای ملی تشکلنماینده تشکل -شورای عالی آب

ها باشد باز جای حرف و حدیث باقی خواهد بود. شروع به کار شورای عالی آب از چه زمانی ان حتی اگر از بین تشکلسازمان محیط زیست خودش هست و نماینده آن سازم

 که زمان شروع به کار خودش مشخص نیست. هایی را تدوین کند در حالینامهماه بعد از تصویب قانون، این شورا باید آیین 6هست؟ نوشته شده 
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7 

شوند یا حداقل یکی از این در این شورا و شوراهای دیگر، بهتر است دو نفر صاحب نظر مسایل آب از خبرگان و اعضای هیات علمی کشور باشند و توسط وزارت علوم معرفی 

 ها به پیشنهاد هیات رییسه مجلس.از سایر کمیسیوندو نفر دارای این شرایط باشد. از نمایندگان مجلس بهتر است رییس کمیسیون کشاورزی حتما باشد و بک نفر 

اضافه شده : تصویب رییس جمهور یا معاون اول، بی مفهوم هست و بهتر است نوشته شود تایید رییس جمهور یا تصویب شورای عالی آب. در هر حال، افراد 7تبصره ماده 

 بهتر است فاقد حق رای باشند.

7 
نهاد، تشکل بهره برداران باید به های مردمزیر نیرو و دیگری به انتخاب تشکلدو نفر کارشناس آب یکی به انتخاب و مراتع و آبخیزداری وباز هم نماینده سازمان جنگل ها، 

 ند.ی باشانتخاب ساختار خودشان باشد و نه وزیر جهاد کشاورزی و نماینده تشکل های محیط زیست به انتخاب شبکه و کلیه این اعضا باید دارای حق را

 10و  8و 7

 یو کارگروه استان زیآبرحوضه ونیسیآب، کم یعال یشورا - 10و  8و  7خالصه مواد 

 از ذکر عنوان  (.10و  8، 7در تمام سطوح گنجانده شوند )مواد  ییشورا یبا ذکر عنوان در ساختارها «یستیزطیمح»نهاد مردم یهاو تشکل «یکشاورز» یهاتشکل

ذکر  ینهاد به طور عموممردم یاهبرداران و تشکلبهره یهاآن تشکل یشده است و به جا یخوددار «یطیمحستیز»نهاد مردم یهاکلو تش «یکشاورز» یهاتشکل

 به عنوان تنها- «یستیزطیمح»نهاد مردم یهاتشکل نیهمچن نده،یحداقل دو نما -آب یکننده اصلبه عنوان مصرف- «یکشاورز» یهاشده است. الزم است تشکل

 ریاز سا توانیساختارها داشته باشند. م نیدر ا ندهینما وحداقل د -دارند ستمیاکوس یو کارکردها یدر حفاظت از نفع عموم یتیکه نقش حاکم یمردم ینهادها

 ییهاتشکل نیوجود چن یاگانه نام برد ولصنعت به صورت جد نهیبردار عمده در زمبهره به عنوان تشکل ینهاد مانند اتاق بازرگانمردم ایبردار بهره عمده یهاتشکل

 شوند. یو کشاورز یطیمحستیز یهاتشکل نیگزیجا دینبا

 هستند. یاعضا دولت نیدر حال حاضر بخش عمده ا مردم باشند. یاز تشکلها و افراد انتخاب هاونیسیشوراها و کم نیا یاز اعضا یمیحداقل ن 

 سپرده شده است. یدولت یبه نهادها ندگانینما نیدر حال حاضر انتخاب ا ها سپرده شود.به خود تشکل یها در همه سطوح حکمرانتشکل ندگانیانتخاب نما 

 راستا: نیدر ا داشته باشند. یفرابخش یتینباشند و ماه رویوزارت ن ردستیز یبه عنوان نهاد زیحوضه آبر ونیسیکم ایآب  یعال یشورا 

و  سی(. الزم است رئ10و  8، 7)مواد  روین ریجمهور باشند نه وز سییجمهور و معاون ر سییر زیضه آبرحو ونیسیآب و کم یعال یشورا ریو دب سییرالف( 

 سیرئ ز،یآبر هحوض ونیسیکم ریدب نی. همچنروین ریجمهور باشند و نه وز سییفرادست مانند معاون ر یاز نهاد زیحوضه آبر ونیسیآب و کم یعال یشورا ریدب

 هاونیسیکم ایشوراها  نیا رویصورت، همواره وزارت ن نیا ری. در غشودیم نییتع رویتوسط وزارت ن زیسازمان حوضه آبر سیرئ رایز ردیقرار نگ زیسازمان حوضه آبر

 .دهندیخود را از دست م یبخشنیب تیماه هاونیسیکم ایشوراها  نیرا در دست خواهند داشت و ا

صورت  نیا ری. در غرویتوسط تمام اعضا مشخص شود نه توسط وزارت ن یو کارگروه استان زیرحوضه آب ونیسیآب، کم یعال یدستورکار جلسات شوراب( 

 را در دست خواهد داشت. هاونیسیکم ایشوراها  نیا رویهمواره وزارت ن

. روین ریت شوند نه با نظر وزمرتبط با موضوع جلسه و با توافق همه اعضا دعو یبا تخصص 10و  8، 7ذکر شده در مواد « نظر مسائل آبدو صاحب ای کی»ج( 

 خواهد داشت. یشتریب یتعداد را رو،یهمواره وزارت ن نصورتیا ریدر غ

 دهیذکر شده اما عمال در ساختار، حذف و ناد 6در ماده  کباریفقط  یفرع زیحوضه آبر یهاونیسی: در بخش ساختار، کمیفرع زیحوضه آبر یهاونیسیگرفتن کم دهیناد 

 باشند. یاصل زیحوضه آبر یهاونیسیو کم یاستان یهاتر از کارگروهمهم اریبس توانندیم یفرع زیحوضه آبر یهاونیسیکم کهیالاند. در حگرفته شده

8 

 موارد مشترک با شورای عالی آب در بند قبلی ذکر شد.

 کمیسیون آبریز فرعی نهادی کامال غیرمشارکتی در نظر گرفته شده است:

  نهادی کامال غیرمشارکتی در نظر گرفته  ترین نهادهای مشارکت مردمی باشد،توانند مهمشورای دشت که می ون حوضه آبریز فرعی و، کمیسی8ماده  2در تبصره

 شده است:

 .کمیسیون حوضه ابریز فرعی و کمیسیون دشتها کامال یا عمدتا ار نمایندگان تشکلها تشکیل شوند 

 درحالیکه در این  ها و نهادها، به انتخاب خود تشکلها و نهادها باشند.نمایندگان دشتها، و نمایندگان تشکل الزم است اعضای کمیسیون حوضه آبریز فرعی، شامل

صورت گرفته نویس، انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون فرعی به پیشنهاد سازمان حوضه آبریز )که بخشی از وزارت نیروست(  و با تایید کمیسیون حوضه آبریز پیش

 است.

 ها شود.های مطالعاتی یا کمیسیون دشتهای محدودههای حوضه آبریز فرعی، کمیسیونبه تشکیل کمیسیون« ملزم»ضه آبریز کمیسیون حو 

 ای تأثیرگذار بر منابع آبهای توسعهبندی و تصویب برنامهو بررسی اولویت نیازسنجی 8

8 

رد.  روسای دستگاه های اجرایی و وزرا بنا به تشخیص رئیس و پیشنهاد دبیر  در اولی با حق رای و در دومی )شورای استانی ( تناقض دا  10)شوار ی عالی آب ( با ماده  8ماده 

ور بی اثر کردن نقش دستگاه های بدون حق رای  با هیچ عقلی سازگاری ندارد. تنها این مورد را ذهن متبادر می کند که دعوت از افراد در شورای عالی آب با حق رای به منظ

 صی مانند محیط زیست در تصمیمات ملی و فشار به استانهای کوچکتر با یارگیری در سطح ملی است.تخص

 کذد دینکرد چه با هیته یشود اگر دستگاه دولت هیساله ته2حوضه  یداریگفته شده سند پا 1در تبصره  8

8 

 یسیون حوضه های آبریز حضور داشته باشداستانها در کم نماینده اداره کل منابع طبیعیهای آبریز های حوضهدر کمیسیون

حقابه محیط زیستی و رفع موانع پرداخت حقابه های محیط زیست و  یچالشها، رسیدگی به تخصیص و توسع در هماهنگی سیاستهادر موضوع سند پایداری حوضه آبریز: 

 ...یدگی تاالبها و رودخانه و چشمه ها ونیز رسیدگی به معضالت زیست محیطی خاص یک حوضه مانند ریزگردها و فرونشست ها و خشک

 افزودن به پیچیدگی های بروکراتیک فعلی که خود یکی از آسیب های حرکت در مسیر نجات آب است، بدون لحاظ ظرفیت های موجود 8

 ند، چه سازوکار قانونی اندیشیده شده است؟آبریز چیست و در صورتی که سازمانهای استانی از تبعیت از مصوبات آن خودداری کنه حدود اختیارات سازمان حوض 8

 آبریز چیست و در صورتی که سازمانهای استانی از تبعیت از مصوبات آن خودداری کنند، چه سازوکار قانونی اندیشیده شده است؟ه حدود اختیارات سازمان حوض 9

 کند.های اصلی کفایت مییل یک دبیرخانه آنهم در سطح حوضهشود سازمانی تحت عنوان سازمان حوضه آبریز تشکیل نشود. تشکموکدا توصیه می 9

 باشد یچه م یاستان یآب منطقه ا ی، نقش شرکت ها زیدر سازمان حوضه آبر 9

 افزودن به پیچیدگی های بروکراتیک فعلی که خود یکی از آسیب های حرکت در مسیر نجات آب است، بدون لحاظ ظرفیت های موجود 9
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10 
 پیشنهاد میگردد نماینده تشکل های بهره برداران بخش کشاورزی توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی گردد

 )یعنی ظرفیت سازی نهادی( همین قانون می باشد  5عدم معرفی این نماینده توسط سازمان جهاد کشاورزی مغایر و متضاد با ماده 

10 
 نی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان به کارگروه اضافه شوددر کارگروه استا

 نماینده تشکلهای بهره برداران و تشکلهای مردم نهاد با معرفی خودشان با حکم رییس کارگروه

 وجودافزودن به پیچیدگی های بروکراتیک فعلی که خود یکی از آسیب های حرکت در مسیر نجات آب است، بدون لحاظ ظرفیت های م 10

 به انتخاب رئیس کارگروه، یعنی استاندار تغییر کند به انتخاب خود تشکل ها ، هر سهنهاد مرتبطمردم هایتشکل ندهینفر نما یکبرداران و های بهرهتشکل ندهینفر نما یک 10

10 
ست که همه چیز انتصاب دولت و حاکمیت است ؟ چرا تشکل ها نمی هر سه به انتخاب رئیس کارگروه، چرا همه جاها انتصاب دولتی است این چه نوع مشارکت حداکثری ا

 توانند خودشون نماینده خودشون را انتخاب کنند ؟

10 

-های بهرهاالمکان از اعضای هیات علمی مرتبط دانشگاه باشد. نماینده تشکلنظر مسایل حتیباشد. صاحب "کمیته جامع آب استان"این کارگروه بهتر است تحت عنوان 

های زیست محیطی استان یا کشور )در صورت نبود شعبه استانی( های مردم نهاد با معرفی شورای هماهنگی تشکلرداران با معرفی رییس سازمان جهاد و نماینده تشکلب

 باشد. در ضمن، بهتر است وظایف کلی این کارگروه تبیین شود.

10 

نهاد مرتبط، به رئیس کارگروه استانی آب یعنی استاندار محول شده  تشکلهای مردم ۀ برداری و نمایندبهره لهایتشک ۀ انتخاب یک نفر از صاحبنظران مسائل آب و نمایند

گیریهای استانی است. قائل شدن اختیار انتخاب نمایندگان  نهاد در فرایند تصمیم برداری و تشکلهای مردم این رویکرد مانع جدی تحقق مشارکت واقعی تشکلهای بهره .است

گیریها  ساز مشارکت واقعی تشکلها در تصمیم کند و زمینه نهاد برای استاندار عمالً کارگروه استانی آب را به نهادی دولتی بدل می برداری و تشکلهای مردم کلهای بهرهتش

 .نیست

 نماینده تشکلهای بهره برداران و تشکلهای مردم نهاد با معرفی خودشان با حکم رییس کارگروه 10

11 

ای که استانی هستند حفظ شده است و تغییری نکرده منطقههای آبآبریز باشد، ساختار شرکت جود اینکه در ساختار جدید قرار بر این است که مدیریت بر مبنای حوضهبا و

 است.

 دینامیکی بین آنها وجود ندارد. گرفته مشخص نیست و به نظر هیچ ارتباطای با ساختارهای شورایی شکلمنطقههای آبارتباط ساختار و وظایف شرکت

11 

( در مدیریت و اظهار ذکر اینکه وزارت نیرو عمل شرکتهای آب منطقه ای را مشخص می کند به معنی خارج کردن مدیریتهای محلی و استانی )به خصوص استانها ی کوچک

ر تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورای عالی و کاهش تاثیر گذاری  سازمانهای نظر پروژه های آبی است.  به طور خالصه تعریف سطوح سه گانه زمینه سازی البیگری د

 ( منافات دارد.1متولی نظیر محیط زیستو تصمیم سازان استانی و محلی است. گنجاندن مدیریت سه گانه با هدف قانون )بند 

 11حذف عبارت شرکت های بازرگانی از ماده  11

 دهد لیشرکت تشک یآب کشاورز عیتوز یتواند برا یم کهیحق را ندارد در حال نیا یجهاد کشاورز یرا دارد ولشرکت  لیحق تشک رویچرا وزارت ن 11

11 
گی وزارت نیرو متولی یک امر حاکمیتی است و این دو دب منطقه ای به عنوان یک شرکت از طرفی درگیر مسایل سود و زیان بوده و از سمت دیگری به نماینآشرکت های 

 ردمنافات دا

 حوزه عمل آب های منطقه ای در این جا باز، در نظر گرفته شده است یعنی می تواند غیر استانی تعریف شود؟!! 11

11 

اری غیر قانونی واگذاری کلیه حقوق مشترکات عامه مردم به شرکت هایی که محل تامین حقوقشان از درآمد خودشان است و به نوعی بخش خصوصی محسوب می شوند ک

ز مرجع دولتی تامین گر این شرکت ها حامی مشترکات و حقوق عامه مردم هستند باید کلیه عواید حاصل از فعالیت خود را به خزانه کشور واریز کنند و حقوقشان ااست. ا

 شود.

12 

 تبدیل شود.« ملزم است»به کمیسیون حوضه آبریز « تواندمی»کمیسیون حوضه آبریز 

های تمرکز بر کمیسیون آبریز فرعی و کمیسیون دشت که نهادهای مردمی هستند در این قانون بسیار کم است درحالیکه مبنای مدیریت حوضهذکر شد  8همانطور که در ماده 

 بایست تشکلها باشند.آبریز می

برداری از الزم است که بهرههای خصوصی بسپارد. کتهای مردمی یا شرهای آبی را به تشکلبرداری از تاسیسات و سازهبهره توانددر این ماده کمیسیون حوضه آبریز می

 .های خصوصیهای مردمی سپرده شود نه شرکتهای آبیاری به تشکلشبکه

ن بردارابه عبارت دیگر این بهرهها تشکیل شود. های خرد و کمیسیون حوضه آبریز فرعی از نمایندگان کمیسیون دشتها از نمایندگان تشکلکمیسیون دشتالزم است 

آبریز فرعی را انتخاب کنند. درحالیکه در این ماده نمایندگانی از باال و از طریق سازمان حوضه آبریز برای  ها و حوضههای دشتهای خرد، تشکلباشند که نمایندگان تشکل

 اند.ها انتخاب شدهاین کمیسیون

 

12 

ه و چرا به جز موارد استثنایی، مابقی را مکلف نکرده/ پیشنهاد می شود دولت موظف به ظرفیت سازی چرا این مشارکت و واگذاری، به صورت می تواند و اختیاری مطرح شد

 و واگذاری باشد مگر در موارد بسیار خاص

نوعی ایجاد دفتر به بدون این تکلیف، بخش آب، به استناد گزارش هایی نظیر گزارش بانک جهانی از تجارب استقرار مدیریت مشارکتی، به جز حوزه های تصدیگری و 

 کارگذاری، مایل به ایجاد مشارکت اساسی نیست

12 

بینی نشده است و بطورکلی به نظر می رسد به مانند گذشته، سطح ملی، حوضه آبریز و استانی، پیش 3نحوه مشارکت، تعامل، اخذ نظرات و تبادل دیدگاهها فیمابین 

گیریها و اتخاذ استراتژیها ایین در ساختار آب، دیکته شده و چگونگی مشارکت همه ارکان و نهادها و سطوح در تصمیمگیریهای بخش آب، بصورت یکسویه و از باال به پتصمیم

 و راهبردهای صنعت آب، تعریف نشده است و تنها به مقوله مشارکت بخش خصوصی، توجه شده است.

12 
و که واگذار کننده است داده شود و در تبصره ای در همین بند قانونی درج شود. بهتر است این نظارت نظارت بر عملکرد این واگذاری ها باید به نهادی خارج از وزارت نیر

 ها باشد.های آنبرداران و تشکل توسط شورایی متشکل از بهره

 



 

 

 
 
 

 
 نظرات اصالحی شماره ماده

12 

ب مربوط است به حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی در -6. بند همگان یو بهداشت براآب  داریپا تیریو مد یدسترس جادی.ا، 6، آرمان  (SDGs)در اهداف توسه پایدار 

 ارتقا مدیریت آب و بهداشت .

ع محلی در مدیریت شاخص ارزیابی این بخش عبارت است از نسبت واحدهای اجرایی محلی دارای رویه ها و سیاستهای اجرای رسمی و عملیاتی برای جذب مشارکت جوام

 ت است.آب و بهداش

بایستی  "می تواند  "موظف شده( و مشارکت جامعه محلی را نیز بایستی با جدیدت بیشتری لحاظ شود.  بنابر این در ابتدای این ماده   فعل  5لذا ، ظرفیت سازی)در ماده  

توسط وزارت نیرو و جهاد کشاورزی صرفا به تشریح مشارکت  98تغییر یابد. و برای آن آیین نامه ای تدوین گردد. آیین نامه تهیه شده در سال  "به موظوف یا مکلف است

 فاصله دارد. بخش خصوصی می پردازد و مشارکت مردمی را در قالب قرارداد با تعاونی ها دیده است که دیدگاه سلسله مراتبی بر آن حاکم است و از مشارکت

12 

 »میتواند« ۀ برداران آب با به کار بردن واژدر محدودههای مطالعاتی یا دشتها به تشکلهای قانونی بهره برداری و حفاظت از منابع آب،در این ماده واگذاری مدیریت بهره

 بارز و غالب وجه عنوان به امور ه آبریز در نظر گرفته شده است. با توجه به تصدیگری دولت در ادار هبهعنوان امری اختیاری و نه یک الزام قانونی برای کمیسیون حوض

برداری و حفاظت از منابع آب در محدودههای مطالعاتی یا دشتها زایی این تصدیگری در تحقق مدیریت مشارکتی، الزم است واگذاری مدیریت بهرهکشور و آسیب مدیریت

 .برداری به صورت مرحله به مرحله منظور شودشدن تشکلهای بهره آور و البته متناسب با توانمندصورت رویکرد الزامبه

13 
لذا دولت موظف به  بی مشترک و رعایت حقوق ملت ایران است و نه ارتقای حسن همجواری،آجایگزین شود. در این ماده هدف حفظ منابع  "رعایت  "جای واژه ارتقا به 

 دفاع از حقابه های مشترک در جهت پایداری سرزمین با رعایت اصل همجواری است

 هت تدوین آیین نامه این قانون سازمان محیط زیست هم اضافه بشودپیشنهاد میگردد در تبصره این قانون به ج 13

1۴ 

  11 /06طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب در این ماده دسترسی آزاد به اطالعات به داده و اطالعات آب و هواشناسی محدود شده است درحالیکه/ 

نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری، گزارشات توجیهی و مطالعاتی، ستور جلسات، پیشتمامی اسناد و مکاتبات اداری شامل د ، الزمست1387

موسسات دولتی و موسسات خصوصی  ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک و مصوبات و تصمیماتها، اخطاریهمستندات قانونی تصمیمات، اسناد مالی، قراردادها، ابالغیه

 در اختیار عموم مردم قرار داده شود.دمات عمومی دهنده خارائه

  هیچیک از اطالعات راجع به وجود و بروز خطرات زیست محیطی و 1تبصره  17، ماده 1387 /11 /06از آنجا که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ،

توسعه منابع آب، تخصیص کالن، برنامه منابع و مصارف سدها، صدور  هایا در طرح، لذ شوندتهدید سالمت عمومی مشمول استثنائات دسترسی به اطالعات نمی

گیری )صورتجلسات، کلیه مطالعات، مجوزها و اسناد منتهی به تصمیمالزم است برداری و که همگی با حساسیت اجتماعی و محیط زیستی همراه هستند، های بهرهپروانه

بایست در اختیار عموم مردم قرار داده شود. این امر شود و میا و ادارات( و منابع و مصارف مالی، مشمول دسترسی آزاد میهمکاتبات و مستندات شوراها و کمیسیون

 بایست در این قانون مشاهده گردد.یکی از مهمترین تغییراتی است که می

 های زیربنایی و غیرزیربنایی دسترسی داشته باشد های منابع آب اعم از پروژهروژهزیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی پهمچنین سازمان محیط

 زیست قرار دهد.و وزارت نیرو وظیفه دارد این اطالعات را تماما و بودن قید در اختیار سازمان محیط

 تری بایست به شورای عالی آب که متشکل از ذینفعان گستردهیکه مینامه اجرایی به وزارت نیرو، وزارت جهاد و سازمان هواشناسی سپرده شده است در حالتدوین آیین

 است، واگذار شود.

 در اختیار همگان قرار گیرد. رایگان در وبسایت مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی در مورد آمار و اطالعات پایه منابع آب، این اطالعات به صورت کامال آزاد و 

  ی( مختص به خود داشته و تحت تاثیر اهای سرمایهآب و هواشناسی برای تهیه آمار و اطالعات پایه منابع آب، بودجه عمرانی )تملک داراییمرکز ملی داده و اطالعات

 ای نباشد.منطقههای آبمنابع جاری شرکت

1۴ 

فا ساختاری جدید در این رابطه، پیشنهاد شده است در حالی که حداقل نظام داده ای بخش آب، در حال حاضر بسیار ناکارآمد است و در این جا بدون نگاهی چند بعدی، صر

همین پیش نویس، زمینه الزام به شفافیت را ایجاد کند یا به طور نمونه، موظف کند که کمیسیون تخصیص و ...، باید تصیماتشان را  19می توانست در مواردی نظیر ماده 

 ل دریافت و هزینه کرد وجوهشفاف در یک سامانه اعالم کنند و همین طور مح

1۴ 

 نامه اجرایی ضروریست.در صورتی که تشکیل این مرکز ضروری است و تعارض با سایر نهادها ندارد  حضورسازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع در تهیه آیین 

تی مستقال در سازمان هواشناسی انجام شود. اطالعات تولید شده می تواند به نظر متخصصان این حوزه و بنابر حساسیت اندازه گیری و تخمین اطالعات هواشناسی بایس

 توسط سایر نهادها و شورای عالی آب مورد استفاده و استناد قرار گیرد

منع انتشار ندارد لذا  العاتقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطهمچنین از آنجا که اطالعات راجع به وجود و بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سالمت عمومی، به موجب 

 در طرح های آبی که حساسیت اجتماعی و محیط زیستی دارند، کلیه مطالعات و مجوزها مشمول این قانون می شود.

1۴ 

 این ماده سازمان محیط زیست هم اضافه بشود 2پیشنهاد میگردد در تبصره 

رو، سازمان محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور ظرف حداکثر شش ماه پس نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت نیآیین -2تبصره 

 رسد.از تصویب این قانون تهیه شده و پس از تأیید شورای عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

1۴ 
های پایش کیفی آب و هوا و محیط زیست را کمّی آب و هواشناسی می باید دادهوه بر دادههای الآب و هواشناسی ع هداد و اطالعات ملی مرکز تشکیل از ،هدف 1۴ ۀ ر مادد

 .مرکز افزوده شود اینه دهندنهادهای تشکیل به هم زیست محیط حفاظت ،سازمان 1۴ ۀ ماد ذیل 2 ۀ شود در تبصرهم شامل شود. پیشنهاد می

1۴ 
ایجاد نماید ضرورت داد که موضوعات مختلف اقتصاد آب از جمله عرضه و تقاضای آب به تفکیک نوع  مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی را ذیل شورای عالی آب

 مصرف و مکان به دقت با روشهای آماری احصا و اورده شود .

1۴ 

ات هواشناسی بایستی مستقال در سازمان هواشناسی گیری و تخمین اطالعاین قسمت تداخل با وظایف سازمان هواشناسی دارد. به نظر متخصصان این حوزه و بنابر حساسیت اندازه

تواند توسط سایر نهادها و شورای عالی آب مورد استفاده و استناد قرار گیرد.  اطالعات آبی تولید شده باید توسط کارشناسان مستقل انجام شود. اطالعات تولید شده می

 )دپارتمانهای آب در دانشگاه ها ( نظارت شود.

 ؟کرد دیبه اطالعات محقق نشد چه با یاگر دسترس 1۴
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15 
به عنوان یک سند فرادست موجود و معتبر  استناد شود که محل قانونی دارد.  سند پایداری  سند آمایش سرزمینپیشنهاد می شود در تعیین اولویتهای مصرف منابع آبی به 

 ر بند قانونی  نیستحوضه آبریز نامشخص است و قابل استناد د

15 
اول با آب شرب است به.  تیقانون تاالب اولو ۴شود  عالوه بر آن در ماده  یم میها در سال خشک چگونه تقسصیتخص یاست ول کسانی ستیز طیشرب و مح یبند تیاولو

 شود یتناقض چه م نیا ستیز طیمح

15 

 مثبت این قانون است و جای تقدیر دارد. زیست و شرب از نکات بسیاردادن اولویت اول به مصارف محیط 

 .صنایع کوچک شامل تخصیص شرب نگردند 

  قبل از مدیریت تقاضا، اولویت دادن به شرب لزومی ندارد در اولویت قرار گیرد.« مدیریت تقاضا»شرب تنها بعد از اجرای شرط. 

 ها )حداقل دبی مورد نیاز برای ها با سازمان محیط زیست است. پایش حداقل حقابه رودخانههای ورودی آب به تاالبرا در محل هاها به تاالبپایش رسیدن حقابه تاالب

 .های مجاز و غیرمجاز از محل آزادسازی حقابه تا تاالب به عهده وزارت نیرو استپایش برداشت ها و نهرها( نیز با سازمان محیط زیست است. کارکرد اکولوژیک رودخانه

  ،ها که توسط ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب احیاء و مدیریت تاالب های کشور، وزارت نیرو به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تاالببر اساس قانون حفاظت

مانی معین و در شود، میزان سهم تاالب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زهای کشور اعالم می

 .شودربط و نظارت سازمان تأمین میهای ذیدهد که با همکاری دستگاهاولویت یکسان با آب شرب تخصیص می

 در اولویت یکسان با آب شرب است.  هاها و زیرحوضهاقماری تمام حوضه هایتاالبها و زیستی در رودخانهتامین حقابه محیط وزارت نیرو موظف به 

15 

ای تامین آب مبهم در این ماده وجود دارد در اکثر شهر ها و کالنشهر های آلوده توسعه و احداث فضای سبز توصیه میشود در حالی که هیچ منبع مشخصی بریک نکته 

شنهاد دارم فضای سبز فضای سبز دیده نشده است اگر فضای سبز را بخشی از محیط زیست بدانیم قطعا سهم بخش های دیگر محیط زیست تحت شعاع قرار میگیرد پی

 شهری به صورت جداگانه نام برده بشود.

15 
بدون تاکید بر لحاظ ظرفیت  اولویت داشتن به چه معناست؟ آیا این امر به جز ظاهر زیبا و شعاری، در عمل، مبنایی قابل رصد دارد؟ همچنین تاکید مجدد بر اولویت شرب

 کف شکنی ها و ... بویژه در گذر از زمان پیک مصرف هر سال، باز می گذارد. راهکارهای به مراتب پایدارتر وجود دارد. منابع آبی، دست حاکمیت را برای حفاری های جدید،

16 

 پیشنهاد میگردد در پاراگراف اول این ماده شهرداری ها به عنوان یک بهره بردار اضافه گردند.

قبول برای ، با لحاظ حدود اطمینان قابلموارد ریصنعت و سا ،یکشاورززیست، محیطمصارف شرب،  یبرا به طرق مختلفمنابع آب  هیاز کل یبردارو اجازه بهره صیتخص

آب بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی  عیو توز میتقساست.  رویمنحصراً با وزارت ن ،۴های آبریز موضوع ماده شرایط پایدارسازی حوضهبا توجه به  مصارف مختلف و

 باشدو تقسیم و توزیع فضای سبز شهری به عهده شهر داری ها می ربطذی یبا بخش صنعت ،یهای صنعتها و شهرکدر داخل محدوده یهای صنعتآب بخش عیو توز میو تقس

 بند الف : کلمه مانند اینها دارای تفاسیر مختلفی خواهد بود پیشنهاد میگردد حذف بشود 3تبصره 

د به این دلیل که امکان دارد زلزله باعث تغییر مسیر قنات یا آبراهه بشود که قابل مرمت باشد یا مگر زلزله در کشور ما چقدر در این بند دال : کلمه زلزله حذف بشو 3تبصره 

 مورد تاثیر دارد

 ریزی.برنامهتکلیف در قالب آب قابل، پس از تعیینشودیظاهر م یادر منطقه یعیکه بر اثر عوامل طب ییهاآب – د

 

16 

 های حوضه آبریز سپرده شود و از انحصار وزرات نیرو خارج شود.کالن به کمیسیون تخصیص -1

 بایست به صورت به عنوان یکی از امور مهم که حاکمیتی می ها(حوضهها و بین مصارف و همچنین بینتخصیص در سطح کالن )در سطح حوضه، بین استان

های حوضه الزم است تخصیص کالن به کمیسیون  لی این امر در انحصار وزارت نیرو باقی مانده است.بخشی و با حضور نمایندگان ذینفعان صورت گیرد، وبین

 آبریز سپرده شود

 های حوضه آبریز فرعی سپرده شودها به کمیسیونها و در استانهمچنین تخصیص در سطح زیرحوضه. 

شخص نیست که چرا تدوین سند تخصیص به وزارت نیرو و تدوین سند پایداری حوضه اند، مبا اینکه سند تخصیص و پایداری حوضه کامال به هم وابستهالف( 

 .تدوین هر دو سند به کمیسیون حوضه آبریز اصلی و فرعی سپرده شود آبریز به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شده است.

اول هستند( به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شده است در نتیجه زیست که همیشه در اولویت بندی سایر مصارف )غیر از شرب و محیط، اولویت15در ماده ب( 

 ها سپرده شود.بایست به این شوراها و کمیسیونتخصیص نیز می

 گیرد. قرار عموم اختیار در گیری برای تخصیص )صورتجلسات، مکاتبات و مستندات(کلیه مطالعات و اسناد منتهی به تصمیم 
 است. ضروری کالن تا خرد از  سطوح تمامی در تخصیص مراحل تمامی برای عمومی استماع جلسات شدن تشکیل 
 ح فقر تخصیص در فرایندی کامال شفاف، طی گفتگوی ذینفعان خاص و همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها به محاسبات فنی هیدرولوژیک، جمعیتی و سط

 متکی نباشد.
 ای از مصوبه جداگانهارزیابی اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل عمده تصویب،  ریزی عمده دیگر عالوه برنیاز است تخصیص مانند هر برنامه

 محیطی داشته باشند.های مردم نهاد زیستو تشکل ها و مراتع کشورسازمان جنگل زیست،یا شورایی متشکل از سازمان محیط سازمان محیطزیست
 سپس به سطوح کالن منتهی گردد.بایست از سطح خرد و میانی آغاز شده و تخصیص می 
 های زمانی کوتاهتر صورت گیرد.بایست بر اساس شرایط اقلیمی و اجتماعی متغیر ابوده ودر بازهتخصیص می 

دیریت عرضه به تبصره حذف شود. در این تبصره، وزارت نیرو مجددا بر م این .اجازه تخصیص جدید به وزارت نیرو داده شده است (،16همین ماده )ماده  3در تبصره  -2

منابع  تخصیص جدید براساس امکان  .قانون توزیع عادالنه که قرار بود حذف شود، در این تبصره تکرار شده است 2۴جای مدیریت تقاضا متمرکز شده است و ماده 

 ناموجود و ناپایدار زیر فراهم آمده است:

برداری آنها لغو یا باطل شده است فراهم هایی که پروانه بهرهبر مصارف موجود وآبریزی مازاد تخصیص جدید براساس منابع آب قابل برنامه امکانالف( 

برداری ریزی مازاد بر مصارف موجود وجود ندارد، همچنین لغو پروانه بهرهها آب قابل برنامهها و زیرحوضهآمده است. درحالیکه در اکثریت قریب به اتفاق حوضه

 .بردار وجود نخواهد داشتت لغو پروانه امکان جلوگیری از برداشت بهرهبسیار محدود بوده است و یا در صور
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 های کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود.در نتیجه احتماال هر گونه تخصیص جدید به بهای کاستن از حقابه زیست محیطی و یا حقابه

شود برشمرده هایی که بر اثر عوامل طبیعی در منطقه حاصل میهای نامتعارف و آبآب برای تخصیص جدید،همچنین در این تبصره، منبع دیگر ب( 

بایست منع شود های ژرف هستند که استحصال از آنها بارها توسط کارشناسان مردود شمرده شده و تخصیص از آنها میمنابعی مانند آب اند. منابع نامتعارفشده

 کند.تنها امکان بیشتری برای بارگذاری جدید بر منابع آب ایجاد مینه تشویق. این ماده 

 نوشته شود با استناد به اسناد فرادست، در تبصره ناظر بر انطباق، کمیته حوضه آبریز تعیین شود. 16

16 
 رویفقط توسط وزارت ن ینباشند   چرا پروانه بهره بردار میهم سهاقدام م نیدر ا ستیز طیو مح یکند چرا جهاد کشاورز نییتع رویرا فقط وزارت ن یزیچرا آب قابل برنامه ر

 جهاد یو دوم روین یکیبا دو امضا باشد  یستیبا یصادر شود ول

16 

 یآببا کم یرسازگا یطرحها یاست اجرا یهی. بددیمخزن روبرو هستند، اجرا نما یکه با کسر ییرا در دشتها یآببا کم یو سازگار یتعادل بخش یدولت موظف است طرحها

 هیآب کشور ملزم به مطالعه، اجرا و نظارت بر کل یمتول ی. بخش دولتابدیممنوعه ادامه  یبه مانند دشتها ینیرزمیز یاز آبها یبرداربه لحاظ بهره رممنوعهیغ یدر دشتها

بودجه موظف  یفهایکننده رد نییموجود در کشور، ارگان تع یحاد آب طیشرا لیاست که به دل یهیاست. بد ازیمورد ن یدر دشتها یآببا کم یو سازگار یبخشمراحل تعادل

عنوان  جیاشاره شده، دولت به ه یاست ازمحل اعتبارات طرحها یهینظر قرار بدهد. کامال بدساله مد هرطرحها را  نیا یالزم برا یاعتبارات مال یکم و کاست چیاست بدون ه

 را نخواهد داشت. گرید یحق استفاده در طرحها

 :استحصال آب ژرفمالحظات  3تبصره 

 که با  طیشرا عیدارند و با حفظ جم دیو تجد اءیاح ییتوانا ییهاگسل ایکه مخزن آب ژرف توسط گسل و  ندیمشخص نما یو فن یمطالعات یهایاگر چناچه بررس

آنها، نسبت به استحصال  اءیحدار نکردن انظر گرفتن اصل خدشهو با در یآب شرب، فقط توسط بخش دولت یتنها برا توانیم گردند،یمشخص م ژهیپمپاژ و شیآزما

 .منبع اقدام کرد نیاز ا

 کننده  نیتام یخاص و در صورت نبودن منابع اریبس طیتنها در شرا باشند،یم اءیقابل اح ریژرف از نوع غ ینشان بدهد که ذخائر آبها یو فن یمطالعات یها یاگر بررس

 عتریاست دولت مکلف است هرچه سر یهیدمنبع استفاده نمود. ب نیآب شرب از ا نیتام گرینمودن منابع د نیگزیموقت تا جا یورتفقط بص توانیآب شرب، م یبرا

 ریغمنبع، دولت حق استفاده از منبع ژرف از نوع  نیا رهی.درصورت اتمام ذخ دیمنبع اقدام نما نیاز ا ریبه غ گریآب شرب از منابع  د نینمودن تام نیگزیجا یبرا

 .را ندارد گرید ریدپذیتجد

 منابع متوقف گردد. نگونهیاستحصال از ا اتیعمل دیبالفاصله با دیننما تیآب شرب، موارد فوق را رعا نیتام یمتول یکه بخش دولت یدرصورت 

16 

 .تصریح شود بایسته است که به وظیفه سازمان محیط زیست در دریافت و نظارت بر حسن پرداخت حقابه محیط زیست 16در ماده 

به  ب حاصل از تاسیسات حاصل از سد سازی و یا زهکشی به عنوان محل جدید تخصیص در نظر گرفته شود،جای پرسش دارد. مگر اینگونه اقدامات منجرآاینکه  -بند الف

عمال تبدیل به مشوقی برای سد سازی و اقدامات وزارت نیرو  این بند ب قابل برنامه ریزی می شوند؟آبی و یا آتولید ابی جدید و حساب نشده در مدیریت بهم پیوسته منابع 

 در جهت اب برنامه ریزی شده به منابع جدید با قابلیت تخصیص شود.

 به عنوان انتقال اب بین حوضه ای باید در نظر گرفته شود با مقررات سختگیرانه و محدود کنندهبه فالت مرکزی  دریااز ب  آانتقال 

16 

های آبریز باید با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باشد. این امر، عالوه بر کاهش ریسک، فرایند تصویب در د تخصیص آب حوضه: تهیه سن1تبصره 

 کند.ها را تسهیل میکمیسیون

 ارف شرب، کشاورزی و صنعتبندی انجام شود. برای مصدر صدور پروانه، بهتر است بر اساس نوع مصرف و موجودیت انواع منابع آب، اولویت

16 

 تعریف نشده است؟ چرا علیرغم شعار مشارکت در موارد متعددی، موضوع کلیدی تخصیص در انحصار وزارت نیرو تعریف شده؟ چرا حداقل عضو ناظر از بخش های دیگر،

جاز و اعالم آن به عنوان آب صرفه جویی، در این ماده باز گذاشته زمینه تخصیص های جدید با رویکرد ناصحیح جمع بستن جبری اقداماتی از قبیل بستن چاه های غیرم

 شده است. امری که همین االن در استان ها و جود دارد.

 مشخص باشد فشانیوظا دیآب با عیو توز نییهم در تع ستیز طیوزارت جهاد و مح فیاست پس وظا رویوزارت ن فیسخن از وظا یوقت 17

 در مخازن زیر زمینی و حتی کنترل سیالب بخشا بر عهده آبخیز داری سازمان جنگل ها و مراتع است و در این جا تناقض قانونی وجود دارد.بر اساس قوانین ذخیره اب  17

17 

طریق ساخت مخازن سطحی  این ماده بر عرضه هر چه بیشتر آب )از  قانون توزیع عادالنه است، حذف شود ولی چنین نشده. 29که همان ماده  17قرار بر این بوده که ماده 

سرزمینی( تاکید کرده است. شور دریا و درونهای شور و لبزدایی از آبهای زیرزمینی و نمک، استخراج آب2و  1های آبیاری شبکه  و زیرزمینی، ساخت خطوط انتقال و

بایست متوقف شود. این ماده وظایف وزارت نیرو ها میاری بیشتر از آبخوانبردهای آبیاری و همچنین بهرهدرحالیکه در شرایط فعلی منابع آب ادامه ساخت سدها و شبکه

ای مبنی بر پایدار کردن منابع آب و همچنین مدیریت تقاضا برای وزارت نیرو دیده های کشور، هیچ وظیفهمنابع آب در اغلب حوضه را مشخص کرده ولی با وجود بحران

مشروط کرده درحالیکه اگر وزارت نیرو به اجرای چنین چارچوبی « وب سند پایداری حوضه آبریز و سند تخصیص حوضه آبریزچارچ»نشده است. این ماده عرضه آب را به 

 .شد و نه عرضه هرچه بیشتر منابع آبمتعهد بود، بر مدیریت تقاضا متمرکز می

را به عهده نگرفته است، صورت نگرفته و همچنان این  ۴و 3های توزیع آب در شبکه شناسی این امر که چرا تاکنون جهاد کشاورزی وظیفه انتقال و، آسیب17در تبصره ماده 

 وظیفه به جهاد کشاورزی سپرده شده است.

 .دآبیاری به جهاد کشاورزی سپرده شده که امری جدید است و مشخص نیست که جهاد کشاورزی امکان انجام این امر مهم را داشته باش ۴و  3های همچنین نگهداری شبکه

17 

های زیادی شود. سیالب تواند منشا اختالفها در مخازن سطحی و زیرزمینی میبه شکل عام و ذخیره کردن آب رودخانه "هامهار کردن سیالب"بند الف: استفاده از عبارت 

گمراه کننده هست. بهتر است در این بخش دقت  حق طبیعی طبیعت هست و درست نیست به فکر مهار کامل آن باشیم. ذخیره کردن آب رودخانه در مخازن هم کامال

 های زیرزمینی تجدیدپذیر محدود شود.باید محدود شود نه به این شکل، باشد. بهتر است به آب -های زیرزمینی و معدنیاستخراج و استفاده از آب -بیشتری شود. بند د

 شد.ترتیب اهداف در این بخش درست نیست. مثال بند ج باید در راس امور با

ماده  نیاساس، در ا نی. بر ارویباشد نه وزارت ن یزداریآبخ فهیوظ دیآب اصوال با دیتول که¬یهست. در حال یزداریماده، عدم مالحظه آبخ نیا هایچالش نترییاز اساس یکی

 -. بند حکند¬یو استفاده از آب موجود اشاره م رداشتبه بآب ندارد بلکه  دیماده داللت بر تول نیا یغالب بندها ن،یشود. عالوه برا دهید یزداریاست نقش آبخ یضرور

 هست. ادیز اریبس یسازمان فیقانون هم تداخل وظا نیکند. متاسفانه در ا دیچگونه قرار است آب تول -... ایآب منطقه های¬سازمان و ها¬شرکت سیتاس
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 بخیزداری و کنترل سیالبآسازمان جنگلها درخصوص  با توجه به وظایف دستگاه هم-بند الف 

 بیاری یک و دو پیشنهاد تفویض اختیار به وزارت جهاد کشاورزی است.آدر مورد شبکه  -بند ب

ر زمره انتقال بین حوضه با توجه به تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی و هزینه های هنگفت اقتصادی دبه فالت مرکزی ب از دریای خزر و یا خلیج فارس آانتقال  -بند ه 

 تبعیت کند. 18منظور و از ضوابط و محدودیت های ماده 

 برنامه ریزی جهت مدیریت مصرف به عنوان سیاست کالن در جایگزینی مدیریت تولید و توزیع -بند ز 

17 

توقف بیالن منفی و جبران کسری مخزن ها، ها و تاالباحیای رودخانهنمودن منابع و مصارف آب، حفاظت و پایدارسازی حوضه آبریز، دولت موظف  شده به متعادل ۴در ماده 

 های آبریز با هدف تأمین نیازهای اساسی، اقدام نماید.گیری تغییر نوع مصرف در حوضهو در صورت لزوم جهتها آبخوان

 ضر کمرنگ است.چرا در این بخش فقط به تامین آب اشاره شده است. وظایف حفاظتی این وزارت خانه در قانون حا

نشا ریزگرد باشد بایستی با مهار کردن سیالبها با همکاری سازمان جنگلها و مراتع  باشد.  ذخیره آب سیالب در مخازن در صورتی که حوضه منتهی به تاالب یا دشتهای م

 نظر سازمان محیط زیست انجام گیرد.

یرو اشاره شده، بایستی به افزایش راندمان و کاهش هدر رفت آب هم مکلف بشود.  صرفا ذکر کنترل و به تامین آب به عنوان وظیفه وزارت ن "ط "همانطور که در مورد 

به عنوان مثال اگر وزارت نیرو برای تامین آب اقدام به احداث سدی نماید که برای کنترل تاسیسات و سازه ها هم وظیفه است. نظارت )ز( کافی نیست کاهش هدر رفت از 

 فوذ و یا کاهش کیفیت در برخورد با سازند های زمین شناسی کوتاهی کند بایستی به موجب موادی از این قانون پاسخگو باشد.هدر رفت تبخیر، ن

17 

نگرفته است. واقعیت بها مورد توجه قرار االها و ت بخشی آبخوانها و احیا و حفاظت از رودخانه تعادله ختصاص دارد، وظیفا آب تأمین در نیرو وزارت وظایف به که 17 ۀ در ماد

استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و "آن است که در شرایطی که اکثر آبخوانها در شرایط بیالن منفی و به لحاظ کمّی و کیفی در وضعیت بحرانی قرار دارند، توجه به: 

 .است کشور در کنونی فراگیر بحرانی شرایط به بی اعتنایی منزله به 17 ۀ ذیل ماد» د«در بند  "معدنی

18 

سرزمین در حوضه مقصد،  حتما باید در راهکارهای مدیریت مصرف اعم از شبکه انتقال آب،اصالح الگوی کشت، جلوگیری از  بارگذاری خارج از قاعده و توان اکولوژیکی

بردهای مناسب به منظور انتقال آب بین حوضه ای به عنوان آخرین برخورد با برداشتهای غیر مجاز در حوضه مقصد، الزام به نصب کنتور هوشمند در کلیه مصارف و ارائه راه

 گزینه باید پس از به کارگیری و تایید کلیه روشهای موصوف االشاره در حوضه مقصد باشد. سازمان محیط زیست باید حق وتو داشته باشد.

 

 رات زیست محیطینوشته شود با رعایت الزامات قانونی از جمله مطالعات تایید شده ارزیابی اث 18

18 

تری داشته بایست شروط بسیار محکمدر نتیجه این ماده می زندهای انتقال آب به انتقال آب به بهانه شرب دامن میبه دالیل زیر این ماده احتماال به جای محدود کردن طرح

 .باشد

 ار شود، نه فقط به شورای عالی آب.درجه دو و شورای عالی آب واگذ های آبریزای به کمیسیونی مشترک از کمیسیونحوضهتصمیم در مورد انتقال آب بین .1

 های استانی، در مورد انتقال آب بین حوضه های آبریز درجه سه به بعد دخیل باشند.های حوضه آبریز فرعی و کارگروهکمیسیون .2

 ات و مستندات( در اختیار عموم قرار گیرد.گیری برای طرحهای انتقال آب )صورتجلسات، مکاتبکلیه مطالعات و اسناد منتهی به تصمیم .3

 تشکیل شدن جلسات استماع عمومی برای تمامی مراحل طرحهای انتقال آب ضروری است. .۴

ای مصوبه جداگانهنیاز است تمامی طرحهای عمده از جمله طرحهای انتقال آب عالوه بر ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل عمده تصویب،  .5

 محیطی داشته باشند.های مردم نهاد زیستو تشکل ها و مراتع کشورسازمان جنگل زیست،از سازمان محیط زیست یا شورایی متشکل از سازمان محیط

ینی است که چنین اند، چه تضماند ولی در عمل برای مصارف صنعت و حتی کشاورزی مصرف شدهتاکنون اغلب موارد انتقال آب به عنوان انتقال آب برای شرب بوده .6

 .عنوان کافی نیست ای ادامه نیابد؟ شروط قید شده به هیچرویه

« شرایط موجود و آتی»زیستی رعایت نشده است. در نتیجه شرط توجیهات اقتصادی، اجتماعی و محیط هیچیک از موارد، های گذشته انتقال آب، دربر اساس تجربه .7

 نیز به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد.

ای به منظور شرب و تنها پس از مدیریت تقاضای شرب و کاهش سرانه مصرف به زیر... انتقال بین حوضه ای کامال ممنوع گردد.ای و بین زیرحوضهل بین حوضهانتقا .8

 پذیر گردد.لیتر در حوضه مقصد امکان

 انتقال آب برای مصارف بهداشتی به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد .9

 شوند.کوچک مشمول انتقال آب برای آب شرب نمی واضحا ذکر شود که صنایع .10

 سازی و انتقال آب دریا به داخل سرزمین نیز مشمول این قانون گردد.هایی، شیرینبا تفاوت .11

ز با مشارکت کامل ها نیدر اغلب موارد انتقال آب در حوضه آبریز مرزی نیز بر شرایط داخل سرزمینی تاثیر قابل توجهی دارد. الزم است انتقال آب در این حوضه .12

 زیست، صورت گیرد.های حوضه آبریز اصلی و فرعی و نظارت سازمان محیطکمیسیون

( شرط تأمین کلیه نیازهای اساسی حوضه مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات آمایش سرزمین و وجود توجیهات فنی، اقتصادی، 1موارد مثبت این قانون شامل 

نامه ( تدوین آیین3های انتقال آب به ساختارهای شورایی شکل گرفته )ولی شورای عالی آب کافی نیست(، گیری در مورد طرحسپردن تصمیم (2ی، اجتماعی و محیط زیست

 اعمال شده است. به بعد نیز 3های درجه های انتقال آب درحوضه( محدودیت در مورد طرح۴زیست توأمان سپرده شده است، اجرایی به وزارت نیرو و سازمان محیط

18 
 انتقال صرفا برای شرب و بهداشت؟!!

 قائل نمی شود؟ مشروط به اجرای راهکارهای مدیریت مصرف، چه خط کش و مبنایی دارد؟ ضمنا آیا هیچ شروطی برای بحث انتقال از محل آب های آزاد این قانون

 تواند کلی باشد. موضوع انتقال آب مجازی هم مهم هست.هست؟ میبندی حوضه به چه دلیل تاکید بر تقسیم -ایانتقال آب بین حوضه 18

18 

 .شود نیتام یاب خاکستر هیو تصف یچون بازچرخان یدرون حوضه ا یتواند از روشها یآب بهداشت م رد،یشرب قرار گ فیدر رد دیبهداشت نبا

 است ؟ یو اجرا بر عهده چه نهاد یریگ میبر تصم نظارت

 .نامه مشارکت داده شود نییآ نیدر تدو دیبا زین یزداریا و مراتع و آبخسازمان جنگله - 1 تبصره
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تصمیم گیری در خصوص انتقال آب در سطوح مختلف مدیریتی به علت حساسیتهای اجتماعی واحتمال بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سالمت -تبصره  اضافه شود

 است) نمی تواند از طریق جلسات و مکاتبات محرمانه انجام شود( ن انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتقانوعمومی، مشمول 

 در انتقال از حوضه های مرزی نظر وزارت امور خارجه اهمیت دارد.-2تبصره 

 تی)ممنوع 38شود .در نقد ماده  نیتام یاب خاکستر هیفو تص یچون بازچرخان یدرون حوضه ا یتواند از روشها یآب بهداشت م رد،یشرب قرار گ فیدر رد دیبهداشت نبا

تابعه مکلف  یو شرکتها رویاست که وزارت ن ورتضر کیآب  عی، ارتقا راندمان انتقال و توز یمنابع آب تیمحدود طیمصارف در شرا ی( اشاره شد که در سامانده یبرداربهره

 یداریتواند موجب ناپا ی)که م دیآب از منابع جد نی( بر تامیبند رهیو ج یهیتنب ،یقیتشو یاستهایس قیکاهش مصرف آب شرب )از طر نیآن هستند. همچن یبه اجرا

 .دارد تیشود( اولو گریمناطق د

 است ؟ یحوضه مبدا شامل چه موارد یاساس یازهاین

و  یزداریدر حوضه مبدا صرف آبخ یستیاز درآمد حاصله با یبخشتعرفه (   ۴9شده در همان حوضه باشد.)ماده  دیمعادل با آب تول یستیشده در مقصد نبا نیآب تام متیق

 (یمنافع عموم می. )تقسردیمقصد  قرار بگ یبه عنوان درآمد شرکت آب منطقه ا یبه طور کل یستیگردد و نبا البیمهار س

 ،یریگ میتصم ندیآب است. اگر در فرآ یعال یشورا رنظریآب ز یاورد یمرکز مل  55است و بنابر ماده  یحوضه ا نیکننده انتقال آب ب بیتصو 18آب بنابر ماده  یعال یشورا

 نظارت دارد؟ ینشود چه نهاد تیو الزامات رعا ردیصورت بگ یتخلف یاجرا و بهره بردار

 .نامه مشارکت داده شود نییآ نیدر تدو دیبا زین یزداریسازمان جنگلها و مراتع و آبخ - 1 تبصره

سالمت  دیو تهد یطیمح ستیواحتمال بروز خطرات ز یاجتماع یتهایبه علت حساس یتیریر خصوص انتقال آب در سطوح مختلف مدد یریگ میتصم-اضافه شود  تبصره

 جلسات و مکاتبات محرمانه انجام شود( قیتواند از طر یآزاد به اطالعات است) نم یمشمول قانون انتشار و دسترس ،یعموم
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 ها به شکل موجود حفظ شوند.حقابه .1

ن ماده در آینده مشخص نیست که چگونه امکان اجرایی شدن ای ها وجود نداشته است.سال گذشته امکان تعیین تکلیف حقابه 50ها، در علت پیچیدگی موضوع حقابهبه  .2

 وجود خواهد داشت.

و پروانه مصرف  به دو شیوه نادیده گرفته شده ی کشاورزانهانویس دفتر حقوقی، حقابهنویس مشابه پیشدر این پیش :ها و تبدیل آنها به پروانهنادیده گرفتن حقابه .3

 برداران دیگر و مصرفی به مصرف دیگر تسهیل شده است.بردارانی به بهرهجایی تخصیص از بهرهبهینه، جایگزین حقابه شده است. از این طریق جابه

 1در تعریف حقابه در ماده 13۴7به  1361با تغییر تاریخ از الف( 

 19تبدیل حقابه به پروانه در ماده  از طریقب( 

 جایگزین شدن حقابه به پروانه با چند مشکل اصلی روبروست. .۴

 شود.برداران نه تنها به آب بلکه به معیشت آینده خود بدون پرداخت خسارتی سلب میحقوق رسمی بهره 

 های عرفی هستند که د. درحالیکه در حال حاضر همچنان تا حدی نظامشونپاشیدگی میبرداری عرفی چند صد ساله، بیش از پیش دچار از همهای بهرهنظام

 اند.امکان تقسیم و توزیع عادالنه آب را فراهم آورده

 شود. در صورت نادیده گرفتن  های آبریزهای جدید و ناپایدار بر حوضهتوانند مانع بارگذاریآبریز می های مختلف حوضهها در بخشحفظ و حمایت از حقابه

برداران جدید بر منابع آب بیشتر شده و در فقدان نیروهای اجتماعی مختلف، ناپایداری بیشتری را در های دولتی و همچنین بهرهها، تسلط دستگاهابهحق

 شود.های آبریز سبب میحوضه

است مطلع محلی واجد حق رای باشد. همچنین ذکر شود که در تبصره یک این ماده، الزم  .ها به انحصار وزارت نیرو درآمده است، تعیین تکلیف حقابه19در ماده  .5

نویس درکمیسیون تعیین زیست نیز الزامی است. در حال حاضر در این پیشای باشد. حضور و نماینده سازمان محیطمنطقهکارشناس حقوقی کامال مستقل از شرکت آب

گیری در این کمیسیون را به صورت حضور خواهند داشت که این امر، توازن تصمیم  رشناس فنی(ای )کارشناس حقوقی و کامنطقهها، دو نفر از شرکت آبتکلیف حقابه

 ها در هر روستا و دشت تشکیل گردد.همچنین الزم است جلسات استماع عمومی برای تعیین تکلیف حقابه زند.دو به یک به هم می

 ای.منطقهگروه استانی و شرکت آبها به کمیسیون حوضه آبریز محول شود نه کارتعیین تکلیف حقابه .6

 معتمد و مطلع محلی با حق رای باشد 19
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 همین قانون 5این ماده مطلع و ذینع دارای حق رای باشد عدم حق رای برای ذینفعان آب کشور یعنی نادیده گرفتن ماده  1پیشنهاد میگردد در تبصره 

سال سابقه به انتخاب مدیرعامل آن  5ای با حداقل منطقهفر کارشناس حقوقی و یک نفر کارشناس فنی شرکت آبها مرکب از یک نتکلیف حقابهکمیسیون تعیین -1تبصره 

سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب  5شرکت، یک نفر کارشناس فنی سازمان جهاد کشاورزی با تخصص مرتبط با حداقل 

 شود.باشد. حکم اعضای کمیسیون مذکور توسط رئیس کارگروه استانی آب صادر میب میکارگروه استانی آ

به جای کلمه قنات که مالکیت خصوصی است کله چاه به جای قنات درج بشود به این منظور اگر قنات احیا شد میزان برداشت از پروتنه چاه  2پیشنهاد میگردد در تبصره 

 به جای قنات کم بشود

 شده صادر چاه، چاه به جای قنات، چشمه یا هر منبع دیگری غیر از منبع اولیه تأمین آب حقابه برداریبهره هر شرایطی که برای زمین دارای حقابه، پروانه در -2تبصره 

 گردد.مذکور از حقابه کسر می برداریبهره پروانه در مندرج مقدار آب باشد،

 چشمه هایی که دارای حقابه قانونی بر اساس اسناد مالکیت در اداره ثبت اسناد می باشند مستثنی بشونداین ماده قنوات و  3پیشنهاد میگردد در تبصره 

. پس از ندیاقدام نما برداریبهرهدرخواست پروانه بری و اسناد حقابه ارائهنسبت به کارگروه استانی آب، اعالم  خیموظفند ظرف مدت شش ماه از تار برانحقابه -3تبصره 

الزم به ذکر  گرددیقانون م نیا 5۴برداری غیرمجاز موضوع ماده بهرهممنوع بوده و مشمول مقررات  یبراز منابع آب موضوع اسناد حقابه یبردارمهلت مذکور، بهره یانقضا

 است قنوات و چشمه هایی که دارای اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون می باشند از شمول این تبصره خارج میشوند

 ها مشخص نیست.: طول مدت حکم اعضای کمیسیون تعیین تکلیف حقابه19ماده  1تبصره  19

19 
 حقابه به پروانه تبدیل می شود و بعد هم پروانه از جانب وزارت نیرو قابل لغو و تغییر است. این با حقوق خصوصی افراد در تناقض است.

 ای باشد.معتمد محلی به انتخاب تشکل بهره برداران و دارای حق ر
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 "های آبریز و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل بری، شرایط اقلیمی موجود حوضه اسناد حقابه "بهرهبرداری بر اساس:  هها و تبدیل به پروانحقابه  تکلیف تعیین 19 ۀ در ماد

شرایط اقلیمی "ب ـ عبارت:  .منظور از سایر عوامل چیست؟ این عبارت مبهم و فاقد صراحت است الف ـ :پیشبینی شده است. در این خصوص موارد زیر مطرح هستند

های آبریز  حوضه موجود وضعیت ه کنند مبهم است. واقعیت این است که بیش از آنکه تغییر شرایط اقلیمی نسبت به گذشته بهعنوان عامل تعیین "های آبریز موجود حوضه

های آبریز را رقم  برداران به منابع آب است که شرایط موجود حوضه ضابطه بهره های بی های آبریز و دستاندازی تخصیصهای داده شده در حوضه دخیل باشد، بارگذاریها و

برداری چاههای غیر  هها است. ممانعت از بهر برداری از منابع آب بیش از ظرفیت حوضه های آبریز در کشور واقعیت پیش رو این است که بهره در اغلب حوضه .زده است

برداران دارای پروانه و تخصیصهای برداشتها ناشی از بهره برداشت از منابع آب است. بخشی از اضافه مجاز و قطع دستاندازیهای فاقد مجوز، حل بخشی از معضل اضافه

ز مشکل را برطرف میکند. حتی با لغو آن همچنان برداشت بیش از ظرفیت ،بخشی ا 1389ن تکلیف چاههای فاقد پروانه مصوب تعیی ۀ واحد ەمبنای داده شده است. لغو مادبی

ها و تبدیل کند که: در جریان تعیین تکلیف حقابه مشخص و دهد ارائه راهکار آبریز هایحوضه اغلب در فراگیر معضل این برای باید 19 ۀ ماد .منابع آبی پا برجا خواهد ماند

باشد، قانونِ آب چه راهکاری دارد؟ ب ـ در  آبریز حوضه آب منابع ظرفیت از بیش بردارینه بهرهحقابه واجدین شرایط دریافت پروا حجم چنانچه بهرهبرداری، نهآنها به پروا

پیشبینی شده معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه استانی آب بدون داشتن حق رأی  نفر یک حقابه ها تکلیف تعیین کمیسیون اعضای ترکیب در ماده، این 1 ۀ تبصر

 آب منبع بودن مشترک صورت در 19 ۀ ماد ۴ ۀ ج ـ در تبصر .شود تعیین معتمد و مطلع محلی به انتخاب جوامع ذینفع محلی یا تشکلهای کشاورزی باشداست. پیشنهاد می

حوضه آبریز پیشبینی شده است. پیشنهاد میشود  5یسیون ها ذیل کمتشکیل کمیسیون تعیین تکلیف حقابه مشترک، آبریز ۀ در یک حوض استان چند بین آن برانحقابه و

 هاحقابه تکلیف تعیین کمیسیون تشکیل ـ نخست لهمرح :شود انجام فرایند دو طی و مرحله دو در برداریبهره پروانه صدور ۀ ها تا مرحلدر این حالت روند تعیین حقابه

 تشکیل ـ له دوممرح .ده حوضه مشترکدهنتشکیل استانِ هر سهم تعیین کار دستور با 19 ماده ۴ ۀ متن تبصرترکیب نام برده شده در  همان با آبریز ۀ حوض کمیسیون ذیل

 .گفته شد االترتیبی که در ب به محلی مطلع و معتمد انتخاب رویه اصالح با 19 ماده یک ۀ تبصر متن در شده ذکر ترتیب به هاحقابه تکلیف تعیین استانی کمیسیون

20 
 باشد. بهتر است مجازات درخور نیز در نظر گرفته شود.: فقط ابطال پروانه بازدارنده نمی20اده م 2تبصره 

 : حضور سازمان محیط زیست ضرروی هست.20ماده  6تبصره 

20 

حیط زیست و منابع طبیعی و به موجب ب بصورت طبیعی در  جنگلها و یا مناطق حفاظت شده و یا هر نوع محیط طبیعی در اختیار سازمانهای حاکمیتی امر مآبهره مندی 

 تکالیف قانونی و از دایره اختیارات وزارت نیرو خارج و اصوال غیر مرتبط با وظایف این دستگاه است

و  یطوالن یدارا کلیکردن و س یتلق رمجازیهستند. غ یاهیباغات و پوشش گ ینقاط کشور منجمله باغ شهرها ضامن ماندگار یارین در بسآموضوع  یماده پنج و چاه ها

 خواهد شد. یو بوم یاهیگ یپوشش ها نیا ینابود تایحقابه و نها نیباعث قطع ا رانهیسختگ

 ع و آبخیز داری است.این به معنی نقض حقوق سایر ارگان های دولتی مسئول از جمله سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق حفاظت شده و نیز سازمان جنگل ها و مرات 20

20 

ان برای کل کنتورگذاری پروانه در شرایطی که اوال انبوهی چاه و برداشت غیر مجاز داریم، ثانیا توید و نصب کنتور با سرعتی در حال انجام است که چندین دهه زم تاکید بر

 ها نیاز است، این بحث پروانه ها چقدر کارآمدی دارد؟

 نیرو باشد؟ مشارکت در این حوزه های کلیدی، هیچ محلی از اعراب حتی در سطح نظارت نداریم؟چرا بحث صدور پروانه فقط در انحصار وزارت  16ضمنا مشابه بحث 

سال وقت تعیین شده اما این کار منوط به آب قابل برنامه ریزی شده که در مواد دیگر  1)بحث قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز(، حداکثر  5در لغو مواردی ذیل تبصره 

 ته شده!!!سال زمان گذاش 5تا 

20 

 است. جدید برداریبهره هایپروانه صدور و تخصیص بر تمرکز آب، منابع پایدارسازی جای به نیز ماده این در 

 است. کرده ضفر دیگر منابع از برداریبهره همانند را ناپایدار برداریبهره این و گرفته صورت نیز ژرف آبهای مانند نامتعارف آبهای اساس بر پروانه صدور ماده این در 

 اصول این اگر درحالیکه است شده غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، ریزیبرنامه قابل آب و تخصیص سند پایداری، سند به مشروط ماده این در برداریبهره پروانه صدور 

 شد.می صحبت قاضات جابجایی یا کاهش برای هاییمکانسیم از جدید، برداریبهره پروانه صدور جای به بود، شده گرفته نظر در

 شناسی در شکنی و انتقال آب به اراضی غیرآبخور اولیه وجود نداشته است و هنوز آسیبتاکنون امکان کنترل تخلفاتی مانند اضافه برداشت، دستکاری تجهیزات، کف

توان سند تخصیص و سند پایداری را ا فراهم کند؟ چگونه میاین قانون چه تمهیداتی در نظر گرفته که امکان کنترل تخلفات در آینده راین زمینه صورت نگرفته است. 

 نویس در زمینه این امر مهم مسکوت است.در عمل اجرایی کرد؟ این پیش

 ای وزارت نیرو درآمده استهای آب منطقهبرداری به جای هیات سه نفره به انحصار شرکتصدور پروانه بهره 

  نفره متشکل از کارشناسان وزارت نیرو، جهاد و  3کمیسیون  به جای برداری )تخصیص خرد(است و صدور پروانه بهره کمیسیون سه نفره حذف شده ،20و  16در ماده

ها، بارگذاری بیشتر بر منابع آب و ای محول شده است. این کار باعث عدم شفافیت بیشتر در فرایند صدور پروانهمنطقههای آبکارشناسان حقوقی، انحصارا به شرکت

های کشاورزان در آن حق زیست و نماینده تشکلبایست به کمیسیونی که کارشناسان وزارت نیرو، جهاد، محیطمی برداریصدور پروانه بهرهشود. التی بیشتر میعدبی

 .ها در جلساتی شفاف که امکان استماع عمومی در آن وجود دارد صورت گیردفرایند صدور پروانه .رای دارد، محول شود

 نامه شرکت داشته باشد.زیست نیز در تدوین آیین، سازمان محیط6 در تبصره 

 فرایند اعتراض از قانون توزیع عادالنه حذف شده است( توانند به پروانه صادر شده، اعتراض کنند.در این ماده مشخص نیست که معترضین طی چه فرایندی می( 

 مومی صورت گیرد.برداری در فرایندی کامال شفاف و عصادر کردن پروانه بهره 

20 

تجارت تهیه شده و به نامه تعیین الگوی مصرف بهینه و عدم اتالف آب برای مصارف مختلف، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و آیین

 رسد.تصویب هیئت وزیران می

ست  و رد هر منطقه . چطوری بر حسب محصول و منطقه این کار عملیاتی می شود . در  ضمن الگوی مگر چنین چیزی امکان داردد ؟ هر محصولی دارای  الگوی متفاوتی ا

الگوی مصرف بهینه نیازمند ترویج مصرف بهینه در طول زمان به دالیل مختلف از جمله تغییرات اقلیم متفاوت می شود چطور می توان یک الگو ارائه داد ؟ از طرف دیگر ارائه 

 ش است به سادگی با یک قانون قابلیت اجرای ندارد همان طور که الگوی کشت نداشت .و تحقیق و اموز

ملغی شده  1389، مصوب »تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری قانون« ۀ آب و ماده واحد عادالنه توزیع قانون 5 ۀ ماد پیشنویس، این 20 ۀ ماد 5 ۀ در تبصر 20

 .اعتنا باشد شود تبعات حقوقی و مالی برای ذینفعان دارد که قانونگذار نمیتواند به آن بیوادی از یک قانون به شرحی که ذکر میاست. لغو یک قانون و یا م
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20 

ماده  2تبصره  ۴به بند « درون چاه یا هر منبع آبی دیگرحفر چاه کمکی غیر مجاز در مجاورت چاه اصلی یا حفر تونل برای جمع آوری و انتقال آب های زیرزمینی به »عبارت 

 اضافه شود. همچنین پمپاژ های غیر مجاز نیر به عنوان تخلف دیگر شناسایی شود. 20

 ماده بیست مهلت دارندگان پروانه بهره برداری قبلی برای تمدید از سه سال به یک سال کاهش یابد. 3همچنین در تبصره 

21 

مصوبه جهاد کشاورزی برای تعیین الگوی مصرف کشت بهینه از شش ماه به یک سال افزایش یابد. همچنین عبارت الگوهای استاندارد زیست محیطی و یا مهلت  21در ماده 

کشاورزی استان  آمایش سرزمین در صورت تصویب، به شاخص های الگوی کشت بهینه اضافه شود. در عین حال با توجه به تخصصی بودن الگوی کشت بهینه، نظر جهاد

 گیرد.اصفهان بر این است که کمیسیون حوضه آبریز و شورای عالی آب از این ماده حذف و الگوی معرفی شده از طرف جهاد کشاورزی، مالک عمل قرار 

21 

سبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب های نهای آبریز، بر اساس مزیتظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، الگوی کشت بهینه را در هر منطقه از حوضه

های آبریز، جهت تصویب به شورای عالی آب اعالم نماید. استقرار الگوی کشت بهینه و نظارت بر آن در هر منطقه های حوضهو هوایی تعیین نموده و پس از تایید کمیسیون

ها و سوخت به متخلفین از تبعیت از الگوی کشت بهینه ممنوع است. تسهیالت کشاورزی، یارانه، نهاده باشد و ارائه هرگونههای جهاد کشاورزی مربوطه میبر عهده سازمان

 شود.این قانون برخورد می 5۴با متخلفین وفق ماده 

خصوصی می چرخاند با زورگویی  همه اینها شعار است اوال در بند قبلی گفتم . در عرض شش ماه یک کار طنز است . از طرف دیگر یادمان باشد بخش کشاورزی را بخش

 کاری پیش نمی رود . تغییر الگو و رفتار بایدمشارکتی باشد و اموزش و ترویج و تحقیق و پاداش و انگیزه داشته باشد .

 

 آب شرب را کاهش دهدسرانه  دینشده که با فیچرا آب و فاضالب تکل نکهیکرد مضافاً بر ا دیاگر بدان عمل نشد چه با یمهم است ول اریکشت بس یالگو 21

21 

ن شرایط اقتصادی و مزیتهی  به نظر می رسد استاندارد تعیین الگوی کشت می بایست بر اساس الزامات آمایش  سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین صورت بگیرد واال گنجاند

 مودن هر نوع کشت در هر سرزمین با هر اقلیمی .نسبی، ارزش افزوده به منظور تعیین الگوی کشت یعنی بازگشت به روال سابق و توجیه پذیر ن

 مشخص نشده که عدول از بکارگیری الگوی کشت در این قانون مشمول چه برخوردهایی می شود .

21 

  ماه، ممکن نخواهد بود. 6امکان تعیین الگوی کشت بهینه در 

 بازار محصوالت، الگوی کشت خود را تعیین کردند. امکان این نیز وجود نداشته که با اند و بر اساس گونه الگوی کشت ابالغی تبعیت نکردهتاکنون کشاورزان از هیچ

رسد از این پس نیز امکان چنین امری وجود داشته باشد. این قانون چه تمهیدات تحویل حجم مشخصی از آب کشاورزان را وادار به کشت خاصی کرد. به نظر نمی

 شود تا کشاورزان بر مبنای آن الگوی کشت خود را تعیین کنند؟ جدیدی در نظر گرفته که تحویل حجمی اجرایی

 اهد کرد؟!تعیین الگوی کشت ظرف شش ماه؟!!!!! بدون آسیب شناسی دالیل شکست ضرب العجل های قبلی، این قبیل مهت تعیین کردن ها، چه گرهی را باز خو 21

21 

های آبریز، براساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و منطقه از حوضه هر در را بهینه کشت یالگو... است موظف کشاورزی جهاد وزارت« ۀ گزار 21 ۀ در ماد

ساز میشود. در این گزاره هیچ توجهی به ظرفیت زیستبومی حوضه نشده و معنایش این است که اگر در پاییندست آب بسیار مشکل» شرایط آب و هوایی تعیین نموده...

 !نسبی اقتصادی هم داشته باشد، در این صورت کشت انجام میشود باشد، و مزیتهای

21 
 –اجتماعی و محیط زیستی دارد. لذا تصمیم گیری در خصوص آن یک فرآیند فنی  -تعیین الگوی کشت و استقرار آن، صرفا یک مساله فنی نیست و جنبه های اقتصادی

 مشارکتی است.

 ه برای کل کشور ؟؟؟؟؟ غیر عملی است.ماه الگوی کشت بهین 6حداکثر ظرف مدت  21

21 

سال اخیر چنین کاری را حتی در یک استان انجام دهد.  ۴توسعه شده بود، موفق نشد در طول  6وزارت جهاد کشاورزی که موظف به تعیین الگوی کشت بهینه در برنامه 

های بهتر و مبتنی بر تغییرات تدریجی استفاده شود. اصالح الگوی بهتر است از پروتکل ماه برای این امر، از همان ابتدا مشخص هست که غیر قابل انجام هست. 6تصویب 

 کند که از عدد و ارقام خارج است.تری را طلب میکشت در حد یک انقالب در کشاورزی اهمیت دارد و نگاه واقع بینانه

22 

 های حوضه آبریز سپرده شود.ونبایست به کمیسیتدوین سند تخصیص نیز مانند آب قابل تحویل سالیانه می 

 نویس حاضر نیز راهکاری ها تاکنون وجود نداشته و پیش. امکان کنترل برداشتها بر اساس آب تحویل سالیانه وجود داردمشخص نیست که چگونه امکان کنترل برداشت

 برای آن نیاندیشیده است.

22 

انه تا سقف مندرج در پروانه در هر سال آبی، در چارچوب اولویتهای مصرف پیشبینی شده است. اگرچه در سالهای نه به دارندگان پرواالمیزان تحویل آب س 22در ماده ( الف

 استان، یا آبریز ۀ که حوضبا بارش کمتر تخصیص آب با لحاظ اولویتهای مصرف منطقی و قانونی است، ولی در نظر گرفتن اولویتهای مصرف در صورتی قابل عمل خواهد بود 

رو است، اجرای این ماده عمالً موجب بارگذاری و تخصیصهای مازاد بر ظرفیت روبه گذاری ها و تخصیصهای مازاد بر ظرفیت مواجه نباشد. مادام که حوضه و یا استان با بار با

پیشنهاد میشود ابتدا سازوکار قانونی تعیین  .های کشاورزی که قاعدتاً در اولویت آخر هستند، خواهد شد و تنشهای اجتماعی را موجب خواهد شدمحروم ماندن حقابه

زم و یا با بازخرید تخصیصهای داده شده از طریق التکلیف بارگذاریها و تخصیصهای دارای مجوز مازاد بر ظرفیت مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و یا از طریق تأمین منابع آب 

 .فراهم شود بارش کم سالهای در ماده این اجرای ۀ ظرفیت منابع آب، زمین پرداخت خسارت، پس از برقراری تعادل و توازن بین تخصیصها و

برداران پیشنهاد شده است. با توجه به حدود اطمینان لحاظ شده برای هریک از مصارف در سند تخصیص، استفاده از پوشش بیمه برای مصرفکنندگان و بهره 22در ماده ب( 

وزیع آب و نارساییهای قابل پیشبینی در عملکرد سازمانهای مدیریت توزیع آب در جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز، عمال به دلیل نقش عوامل مدیریتی در تخصیص و ت

 .شرکتهای بیمه حاضر به عقد قرارداد بیمه کشاورزی نخواهند بود

23 

 این ماده بسیار خوب است اما ابهامات فراوانی دارد: 2تبصره 

کننده مثل برداشت های غیر قانونی و تصرفات غیر قانونی دچار نقصان یا خشک شد تکلیف اراضی آبخور قنات چه میشود بعضا در کشور  اگر قنات بر اثر عوامل تهدید

ارد خواهد شد هکتار میرسد و اگر روشی برای احیا قنات وجود نداشت خسارت فراوانی به اقتصاد کشاورزان و 1000مناطق زیادی داریم که اراضی تحث شرب قنوات آنها تا 

 و نتیجه آن ایجاد تنش ها و مشکالت اجتماعی خواهد بود .
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 : گرددیم شنهادیپ

 جهینت نیبه ا زیآبر یحوضه ونیسیبر اساس نظر کم نکهیممنوع است مگر ا یمنابع آب ریچاه به جای سا ایقنات  یجاچاه به یبردارصدور هرگونه پروانه حفر و بهره -2 تبصره

 خواهد شد یآورقنات جمع یچاه به جا ساتیشد و تاس اهدو مرمت قنات مجوز داده شده لغو خو ایبه شرط آنکه بعد از اح باشدیقنات م یبه حفر چاه به جا ازیبرسد که ن

 مجوز حفر چاه و قنات صنایع هم باید بر اساس اسناد فرادست حوضه ابخیز باشد. 23

23 

اند پیشبینی شده است. کاهش فاحش آبدهی یا آبدهی مواجه یا خشک شده فاحش کاهش با که چاههایی برای چاه حفر پروانه صدور ، 23 ماده 1 ۀ ب ذیلِ تبصر در بند

 تدوین کنندگان بی اعتنایی همنزل است. صدور مجوز حفاری برای این قبیل چاهها به زیرزمینی آب منابع نابودی روند و آبخوانها شدن تخلیه بارز ۀ خشکشدن چاه نشان

 .میشود پیشنهاد 23 ۀ ماد 1 ۀ ذیل تبصر» ب«آبخوانها و نابودی منابع آب زیرزمینی است. حذف بند  تخلیه روند به پیشنویس

23 

برداری و کاهش فاحش آبدهی تقریبا ر یا بهرهکند. نقص فنی در حین حفشکنی را فراهم می: مصادیق مذکور در ذیل این تبصره، تقریبا راه قانونی کف23ماده  1تبصره 

 توان آن حذف کرد.کند و حتی میاین ماده را کامال بی اثر می 1محتوای اصلی تبصره 

 های اجرایی با همکاری سازمان محیط زیست تهیه شود.نامه: الزم هست این آیین23ماده  3تبصره 

23 
جایی چاه داده شده است که مشخص نیست این امر چگونه شکنی یا جابهدهی مواجه شدند همچنان اجازه کفاهش فاحش آبهایی که با ک، برای چاه1بر اساس بند ب تبصره 

 پذیر باشد.ریزی زیرزمینی امکانبرنامهتواند در قالب آب قابل می

 ده شده است ؟بازار آب یعنی عرضه و تقاضا . آیا  در این سند الزامات و بستر سازی بازار آب رقابتی دی 2۴

 اعمال کرد یدولت یدستگاهها یبرا دیبا یاگر عمل نشد چه مجازات یشود ول هیته ییشده دستورالعمل اجرا فیدر بازار آب تکل 2۴

2۴ 

است اثرات مثبتی داشته باشد. این ناپذیری داشته باشد. بازار آب تنها در صورت رعایت شرایط بسیار خاص ممکن تواند عوارض جبراندر بسیاری موارد بانک یا بازار آب می

بحث بیشتر این ماده در همراهی  ای گنجانده شود.ای که بازار را ملزم به رعایت شرایط خاص و دقیق کند، چنین مادهبایست حذف شود و تنها در صورت تدوین مادهماده می

 آمده است. ۴9با بحث تعرفه در ماده 

 .است پیشنویس همین 20 ماده 2 تبصره ذیل 5 بند مغایر ، 2۴ ماده مطابق آب ۀ قانونی شدن مبادل 2۴

2۴ 

 ماده در قانون جایز نیست. تا زمانی که نظام نامه تدوین نشده باشد و در فرآیند مشارکتی بین ذینفعان و کارشناسان به بحث گذاشته نشود قرار دادن آن به عنوان یک

ه ای با رعایت الزامات مجاز دانسته شده است، در صورت اجرا تصمیم گیری درباره بازار آب را به خارج از حوضه آبریز منتقل انتقال آب بین حوض 18با توجه به اینکه در ماده 

 میکنند. )به عنوان مثال عرضه بخشی از پروانه های باالدست سیستم انتقال برای انتقال(

25 

  افزوده شده است واضحا مشخص گردد.که به این ماده  "برداریهرگونه خدمات بهره"منظور از عبارت 

 حذف شود. بایستتوسعه چشمه به این ماده افزوده شده است که می 

 های تعاونی روستائی حذف نگردد.تبصره این ماده مرتبط با تخفیف به شرکت 

26 

 برداران خارج است.گیری کمیت و کیفیت آب برگشتی از عهده بهرهاندازه 

 ای بسیار گویاتر هستند. نصب کنتور به علت دستکاری کنتورها، های ماهوارهآب در یک دشت لزوما نیازی به نصب کنتور نیست و داده ها و مصارفبرای پایش برداشت

 برداران پرمصرف صورت گیرد.کننده نبوده است. الزام به نصب کنتور تنها در موارد لزوم و در مورد بهرهبخشی کمکدر تعادل

 های خاص مورد تایید وزارت نیرو نگردد.منجر به انحصار شرکت« نصب کنتور با تایید وزارت نیرو»گرفته شود تا عبارت  تمهیداتی قانونی در نظر 

26 
به نصب کنتور  قیشد تا چاهداران تشو یو راهکار ها مشخص م التیتسه دیبا کهیدر حال ستیکنتور نصب کند حاال چطور مشخص ن یشده که بخش خصوص فیتکل فقط

 شوند

 پتانسیل واقعی فعلی برای تولید و نصب ادوات اندازه گیری اصال دیده نشده است؟ 26

26 

به دالیل ». در صورت ضرورت کمیت و کیفیت آب برگشتی را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند«برداری مکلف شدهاند بهره پروانه دارندگان 26 ۀ در ماد

انتقال  کهگیری به شبالف ـ بجز در مواردی که آب برگشتی به صورت سطحی و قابل اندازه :است بهرهبرداری ۀ وان فنی و مقدورات دارندگان پروانزیر این تکلیف خارج از ت

هگیری کیفیت آب برگشتی از نظر ب ـ انداز .نیست بردارینه بهرهگیری و تعیین برای دارندگان پرواو توزیع یا رودخانه و نهر اصلی وارد میشود، آب برگشتی قابل اندازه

 .برداران نیستمیزان امالح محلول (نمک، نیترات و ...) و آلودگیهای میکروبی و شیمیایی در حد توان بهره

28 

 پیشنهاد میگردد به جهت عدم انتقال آب به اراضی ملی یا اراضی دیم در بند ب این ماده اصالحیه صورت بپذیرد

 آبریز به این شرط که انتقال آب به اراضی دیم و اراضی ملی ممنوع بودهارف دیگر صرفاً با اجازه وزارت نیرو و در قالب تصمیم کمیسیون حوضهب( برای زمین دیگر و یا مص

یت عامل جدی فرسایش اتوضیح : یکی از روش های تصرف اراضی ملی انتقال آب به آنها و کشت محصوالت مثل هندوانه است و روشی برای سبز نشان دادن آنها که در نه

آنها خواهد شد و بعضا به ویال این اراضی و تصرف آنها خواهد بود ضمن اینکه با انتقال آب به اراضی دیم که عموما در شیب های دامنه کوه ها میباشدعامل تغییر کاربری 

 سازی اختصاص پیدا میکنند

 

28 
 ی اضافه شودسازمان حفاظت امور اراضمورد ب 

 آبریز اضافه شودبه تصمیم کمیسیون حوضه  ه به قانون حفظ امور اراضی و ممانعت از تغییر کاربریتوجدر تبصره، 

28 

 رده است که هر دو ممکن این ماده تسهیل بازتخصیص آب به اراضی و مصارف جدید را فراهم آورده. همچنین این ماده امکان تغییر کاربری اراضی فعلی را نیز فراهم ک

 ابل جبرانی داشته باشند:است عوارض غیر ق

ه آب تخصیص بیشتر به شرب و صنعت: این ماده امکان بازتخصیص آب به مصارف و اراضی دیگر را فراهم آورده است. از انجا که آب شرب و صنعت تعرفالف( 

 ای به بازتخصیص به این مصارف بیشتر خواهد بود.باالتری دارند احتماال تمایل شرکتهای آب منطقه

برداری به دیگری جزو مصادیق تغییر کاربری مصادیق کاربری زراعی و در تبصره این ماده انتقال پروانه بهره زدن به تغییر کاربری اراضی کشاورزی: دامنب( 

 گیری کاربردهای دیگر در این اراضی فراهم شده است.ها نمی شود. در نتیجه امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و شکلباغ



 

 

 
 
 

 
ره مادهشما  نظرات اصالحی 
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 .فراهم شده است یکشاورز یامکان توسعه اراض گرید یآب به اراض صیبا امکان تخص نی: همچنیکشاورز یدامن زدن به توسعه اراضج( 

 گرفته  یمورد میتصم نیا ایه آک ستیمحول شده است. مشخص ن زیحوضه آبر ونیسیمنتقل شود به کم یگریو مصارف د نیبه زم یبردارامر که پروانه بهره نیا میتصم

 .  نیمدت مع کی یحوضه برا کی یبه طور کل برا ای شودیم

28 

ع وزارت نیرو از شمول ممنوعیت خارج شده است. طالبرداری به دیگری به تبع زمین و برای همان مصرف با ابهرهنه ، انتقال کل یا بخشی از پروا 28در بند الف ماده  .1

 د.جایگزین شو "با مجوز رسمی وزارت نیرو "عبارت:  "ع وزارت نیروطالبا ا"بارت: پیشنهاد میشود به جای ع

 کاربری تغییر مصادیق جزو آبریز  وضهمصرف آن در قالب تصمیم کمیسیون ح نوع تغییر یا دیگری به برداریبهره پروانه انتقال": است آمده 28 ۀ ماد ذیل ۀ در تبصر .2

د. این تبصره مغایر با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص مصادیق تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغها و جلوگیری از آن مزروعی و باغها محسوب نمیگرد اراضی

زی م و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورالشود حذف شود و یا مشروط به استعاست. ضمن آنکه این تبصره، راه را برای تغییر کاربری اراضی باز میگذارد. پیشنهاد می

 .شود

 امور آب و آبرسانی صرفا یک امر فنی نیست و دانش حدودی ای  از علوم طبیعی و اجتماعی نیز بایستی با آن همراه باشد. 29

 باشدصاحب نظر  رویکارشناسان و انتخاب کارشناسان، وزارت ن یدر مورد آزمون کارشناسان و مصاحبه شفاه یستیکارشناسان با یفن تیصالح صیدر مورد تشخ 29

30 

همین قانون کامال مشخص شده است چطور است در این قانون از ظرفیت سازی نهادی  17توضیحات : در این قانون از وظایف وزارت نیرو حفظ منابع آبی کشور است در ماده 

قانون تدوین نمیشود و به آن توجه نمیشود بعد بع یکباره سال است یک سازه مهم آبی را حفظ میکند  2000ماده تدوین میشود ولی به ظرفیت جامعه بومی محلی که بیش از 

میگذارد و جالبتر اینکه اگر قنات  در این قانون ماده ای به نام مالکیت در ملک غیر تدوین میشود که  دست متصرفان را برای هر گونه تخل و تصرف در قنوات و حریم آنها باز

 ای قنات ندارد ؟توسط همین متصرفان خشک شد هم حق گرفتن چاه به ج

 شایان ذکر است بیشترین دعوای حقوقی در قنوات مربوط به این تصرفات می باشد که تبدیل به یک تهدید جدی برای قنوات شده است

ک شدن قنوات کشور و پیشنهاد من حذف کامل این ماده است یا به گونه ای تدوین بشود که متصرفان محدود بشوند و قنوات حفظ بشود این ماده عاملی خواهد بود خش

 نابودی هزاران هکتار اراضی کشاورزی به خصوص باغات خرم و سر سبز در روستا ها و اطراف شهر ها که ریه های تنفسی شهر ها نیز می باشند

 پیشنهاد مشخص بنده :

الکیت چاه یا قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به چاه یا قنات یا اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر م

متر از هر طرف  2متری و مجرا تا شعاع  8تواند در اطراف چاه تا شعاع مجرا خواهد بود و حقوق ارتفاقی وحریمات میله چاه یا مجرا محفوظ می باشد لذا صاحب ملک نمی

 نه ساخت و ساز در حریمات میله چاه ها و مجرا قنوات و چاه ها ممنوع می باشد.یات ایجاد نماید. هر گومستحدثمجرا هر گونه 

ن قنات با رعایت کامل حریمات و چنانچه نیاز به احداث بنا یا ساخت و ساز باشد مالک ملک باید استعالمات الزم را از شرکت های آب منطقه ای دریافت و با هماهنگی مالکا

 و مجرا وارد نکند اقدام به ساخت و ساز نماید .اصول فنی که صدمه ای به قنات 

موظف هستند مسیر عبور  تبصره : به جهت حفظ حریمات قنوات در خارج از شهر ها وزارت کشاورزی ، در محدوده شهر ها شهرداری ها و در محدوده روستا ها بخشداری ها

 زارت نیرو اعالم نمایند.قنوات را حد نگاری نمایند و تا سه سال بعد از تصویب این قانون به و

ر گرفته ولی در حفظ میراث اما سوال اینجانب چگونه  است وزارت نیرو  برای کلیه حریماتی که در اختیار خودش است قوانین سختی به جهت جلوگیری از تصرف آنها در نظ

 د در حالی که وظیفه این وزارت خانه حفظ آب و تاسیسات آبی است ؟تاریخی و ارزشمند قنوات دست متصرفان را باز گذاشته تا هر کاری دلشان خواست انجام بدهن

 هزار رشته قنوات این سرزمین تالش مضاعف داشته باشد ؟ ۴0آیا نباید برای حفظ بیش از 

30 

ات طبق آیین نامه مصوبه هیات محترم از مالکیت در ملک غیر به حق ارتفاق در ملک غیر اصالح گردد. همچنین تعیین حریم فیزیکی مجاری آبی و قنو 30عنوان ماده 

مراتب قابل طرح در محاکم  وزیران به عهده کارشناسان وزارت نیروست و در موارد اختالف محلی،  در ابتدا شرکت های آب منطقه ای به موارد رسیدگی و در صورت اعتراض

 قضایی می باشد.

30 
با وجود اینکه این شرط گذاشته شده که تصرف موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یا مجرا نشود ولی امکان اینکه  امکان هرگونه تصرفی در حریم چاه و قنات فراهم آمده است.

 بایست ملی اعالم شده و از هرگونه تصرفی محافظت شود.تصرفات باعث ضرر نشوند بسیار کم است. مخصوصا در مورد قنات، حریم قنات می

 تامین  معیشت افرادی باشد، جبران خسارت آن به چه نحوی خواهد بود؟  آیا اکتفا به  خریداری تاسیسات عادالنه است ؟ در صورتی که آن تاسیسات در ارتباط با 31

31 

جاد )تاسیساتی که موجب ایفراهم شده است. به این ترتیب وزارت نیرو قادر خواهد بود به هر دلیلی  ایامکان خرید تاسیسات آبی و غیرآبی مجاز تحت شرایط گسترده

درحالیکه  ید کنداز تاسیسات خلع اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخالل در کیفیت یا امر تقسیم آب یا کاهش ایمنی در مقابل سیالب و نظایر آن گردند(

تر و محدودتر شود و در کمیسیون اضی و مستحدثات مدونشرایط خرید تاسیسات و یا ار طرحها و یا مدیریت دولتی لزوما نباید به تاسیسات موجود ارجحیت داده شوند.

 .حوضه آبریز اصلی و فرعی به تصویب برسد

 امکان اعتراض به خرید تاسیسات آبی و یا غیرآبی مجاز وجود داشته باشد.

32 
تی در صورتی که مشکالتی نظیر آنچه در دو سال اخیر در اجازه تجاوز را به حریم و بستر می دهد که بحث کسب درآمد آن پررنگ است، آیا وزارت نیرو مسئولی 3تبصره 

 استان هایی در شرایط سیالبی رخ داد را می پذیرد؟

32 

می است و قابل تملک الها... در مالکیت حکومت جمهوری اسعمومی و رودخانه کانالهای و طبیعی آبراهههای و انهار کلیه بستر« که است آمده درستی به 32 ۀ در صدر ماد

شده است. با توجه به نقش جامع بستر رودخانهها در » ن، راهبردی و حفاظت از این منابع... به وزارت نیرو محولالمدیریت ک«اما در ادامه » صی، فروش یا وقف نیستخصو

اتی را به دنبال خواهد شد. همچنین مضمون ها به وزارت نیرو بدون حضور سازمان حفاظت محیط زیست تبعحیات زیستمندان، محدود کردن مدیریت کالن و حفاظت رودخانه

 زیر صورت به ، "آبی تأسیسات ساختمان اثر رعایت بدون": عبارت 32 ماده یک ۀ در تبصر .مغایر با صدر این ماده است» صدور سند مالکیت بستر«درخصوص  36 ۀ ماد

 ".بدون رعایت اثر پلها و سایر ساختمانها و تأسیسات احداثی"اصالح شود: 

 
 



 

 

 
 
 

 
 نظرات اصالحی شماره ماده
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 تغییر کند. است یحکومت اسالم اریدر اختبه جمهوری اسالمی  حکومت مالکیتدر موضوع مالکیت : 

 قانون دارد. مستحدثه یو اراض یساحل یاراضی؟ دولت ای یتملک خصوص: اراضی  اراضی ساحلی و اراضی مستحدثهموضوع 

 1396قانون خاص دارد،قانون تاالبها سال ا و باتالقها : مردابه هاها و باتالقمردابموضوع 

مدیریت کالن نمی تواند با یک دستگاه با خصیصه های است .  در اختیار حکومت اسالمی)دولت جمهوری اسالمی(مضوع مدیریت کالن، راهبردی و حفاظت به وزارت نیرو:  

ی ویژگیهای اکولوژیک و کامال مرتبط با وظایف حاکمیتی سایر دستگاه ها است. همین ماده در تناقض با قانون موضوعی فرابخش و دارا دریاها، دریاچه ها و تاالبهافنی باشد و

 135۴,و قانون اراضی مستحدثه  ساحلی  1353و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال  13۴1ملی شدن جنگلها مصوب سال 

یص مربوط به حدود اراضی ملی منجلمه بستر رودخانه ها قبال توسط سازمان متولی اراضی ملی انجام شده صرفا تعیین و نه تشخیص. تشخ:  1موضوع تشخیص در تبصره 

 است و این تشخیص موخر ناقض تشخیص مقدمی است که مبنای صدور اسناد ملی است

رودخانه و از  یعیطب طیدر شرا کنینداشته باشد و ل یمزاحمت رویوزارت ن یو احداث بنا در بستر رودخانه ممکن است برا یانیاع:  5موضوع  اعیانی و تأسیسات در تبصره 

 قراردر مورد رودخانه  تیولیمس یدارا یبه عهده  همه دستگاه ها دیساز باشد،لذا  درخواست قلع و قمع و  مجوز با لهیمس کیاکولوژ یو شاخص ها یریپذ ستیلحاظ ز

 و سازمان جنگلها واگذار شود. ستیز طیو مح رویمتشکل از ن تهیبه کم وبستر و مجوز ها میموضوع تعرضات به حر ی.به عبارتردیگ

32 

 به نمایندگی از مردم در اختیار حکومت اسالمی است و نه در مالکیت.

 اراضی ساحلی و مستحدثات خودش قانون جداگانه دارد

 صرفا تشخیص و نه تعیین 1در تبصره 

ا می تواند و الزم است حریم انهارو ابراهه های طبیعی را مشخص کند این همه سال نتوانسته حریم رودخانه های بزرگ را به باال زیرا وزارت نیرو کج 6رودخانه های درجه 

 مشخص کند. و اصوال لزومی ندارد انهار دره ها و غیره را حریم تعیین کند.

 تعیین حریم تاالب ها به عهده سازمان محیط زیست است

 محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داریتعیین حریم کیفی همراه سازمان 

 منافی وظایف سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری است. -3تبصره 

32 

  حذف شود. وزارت نیرو به تنهایی توان و صالحیت مدیریت کالن، راهبردی و« شودمدیریت کالن، راهبردی و حفاظت از این منابع به وزارت نیرو محول می»عبارت 

گر مانند مدیریت بستر و حریم توسط سازمانهای تنظیم های طبیعی و اراضی مستحدثه را ندارد. الزم است ها و برکهها، مردابها، مسیلحفاظت از انهار، رودخانه

 .ها و مراتع صورت بگیردزیست و سازمان جنگلمحیط

  ها و حریم سواحل و ها، انهار و تاالبیجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهحذف شود. مجوز ا« مگر با اجازه وزارت نیرو» ، عبارت3در تبصره

نامه اجرایی این ماده و همچنین آیین صدور این مجوزها به علت تعارض منافع، نباید به وزارت نیرو سپرده شود. تدوین ها به وزارت نیرو سپرده شده است. دریاچه

 زیست محول شود.سازمان محیطاعطای مجوزها به 

  با مجوز وزارت نیرو ساخته  13۴7قبل و بعد از سال  هاها و حریم سواحل و دریاچهها، انهار و تاالبدر بستر رودخانه ، حتی اگر اعیانی و تاسیسات32ماده  5در تبصره

 .پرداخت خسارت را خواهد داشت شده باشد و مالکیت بر مبانی قانونی باشد، وزارت نیرو اجازه قلع اعیانی در صورت

33 

ها منوط به کسب پروانه ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها و آبراههها، انهار و مسیلحریم رودخانه برداری از شن و ماسه و خاک رس یا سایر منابع بستر وبهره

 برداری از وزارت نیرو شده است.بهره

 حوضه آبریز و نه سازمان حوضه آبریز انجام گیرد بایست توسط کمیسیونیی است و تعیین مناطق ممنوعه میسازمان حوضه آبریز یک دفتر اجرا. 

 ها و دریا تنها در موارد خاص و با مجوز کمیسیون حوضه برداری از شن و ماسه بستر و حریم رودخانهبه علت تعارض منافع، الزم است در این ماده، صدور اجازه بهره

شود، صالحیت صدور مجوز برداری متنفع میوزارت نیرو و صمت به عنوان نهادهایی که از بهره پذیر باشد.زیست و سازمان منابع طبیعی امکانحیطآبریز یا م

 برداری را ندارند زیرا منافع مالی این نهادها در برداشت شن و ماسه در تضاد با وظایف حاکمیتی است.بهره

 است حقیذ رویباز هم وزارت ن ایدر مراتع باالدست بود آ زیآبخ کیماده نشده اگر رودخانه در جنگل بود اگر در  نیا چرا سازمان جنگلها وارد 33

 کسب پروانه بهره برداری باید مجوز سازمان محیط زیست و جنگل ها و مراتع را هم بگیرد. 33

 ازمان محیط زیست و در برخی موارد، اداره کل منابع طبیعی، باشد.برداری از منابع بستر و حریم حتما باید منوط به اخذ نظر سبهره 33

33 

 یزداریسازمان جنگلها و مراتع و ابخ اراتیهم  بشود که در حوزه اخت یکرانرود یو جنگلها یاهیممکن است مشمول پوشش گ- رویشده توسط وزارت ن نییتع -منابع بستر

 است.

 اختیارات سازمان جنگلها 135۴قانون اراضی مستحدثه ساحلی : طبق  رویوزارت نبرداری از پروانه بهرهکسب موضوع 

 باشد در اختیار سازمان محیط زیست و نیرو و سازمان جنگلهابرداشت مجوز 

 باشد سیالب و برهم خوردن منظر و شرایط طبیعی رودخانه و سایر دستگاه های ذیربطآب منطقه ای   تعیین محدوده با

بخشی حاکم باشد همین خواهد بود که مثال موضوع فقط کنترل سیالب است،در حالیکه رودخانه اکوسیستمی پیچیده و دارای ملحقات مختلف و  توضیح : وقتی یک نگاه)

 (است که در دستکاری بستر همه اینها باید لحاظ شود

 تعهدات ابالغی تواما سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و سازمان جنگلها -1تبصره 

3۴ 
ویت شیوه های اکولوژیک ز این موارد در زمره وظایف قانونی آبخیزداری است.  دهیاری ها و شهرداری ها با اصول حفاظت از محدوده های طبیعی رودخانه ها و با اولبخشی ا

 به رفع خطر سیالب اقدام کنند.

3۴ 

 نظر گرفته شوددر   سازمان جنگلها یقانون فیو تکال یزداریبخهای مرتبط : آموضوع  وظایف دستگاه

 طیو مرتبط با مح یبخش نیب یبلکه موضوع ستین رویوزارت ن  طهیو انهارفقط  در ح یعیطب یبراهه هاآاقدامات در مورد  نگونهیاتبصره در موضوع اقدامات شهرداری ها : 

 و سازمان جنگها است. ستیز

 ستیز طین با نظارت و مجوز سازمان محآدر مورد  یا رودخانه و هر اقدام سازهای: منطقههای آبموضوع موافقت و تأیید شرکت



 

 

 
 
 

 
 نظرات اصالحی شماره ماده

3۴ 

 ای )شامل الیروبی و از بین بردن پوشش گیاهی( که برای مدیریت جامع سیالب و خشکسالی در نظر گرفته شده تنها با مجوز سازمان ای و غیرسازهاقدامات سازه

 .شوداین اقدامات ممکن است تنها به دلیل گرفتن اعتبار عمرانی صورت گیرد و مجددا تعارض منافع ایجاد می انجام پذیر باشد.زیست امکانمحیط

 روند. در این ای هستند که در مدیریت اکولوژیک مرسوم در دنیا کامال مردود به شمار میها واگذار شده است اغلب اقدامات سازهاقداماتی که در تبصره به شهرداری

 ها تاکید شود.زم است بر حفظ و بازسازی اکولوژیک رودخانهماده ال

 صادر شده است. یمل یقبال توسط سازمان جنگلها انجام و سند اراض یمل یاراض صیتشخ 35

36 

 پیشنهاد میگردد :

سال  5حدود مشخصات میله چاه ها و مجرای قنوات را تا اداره ثبت اسناد و امالک با همکاری آب منطقه ای هر استان ، سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری ها  – 6تبصره 

 بعد از تصویب این قانون مشخص نماید تا حقوق ارتفاقی میله چاه ها و مجری در اسناد مالکیت قید گردد

36 

ای مربوطه واگذار منطقههای آبدولت، به نمایندگی شرکت رود زیرا اسناد مالکیت بستر و حریم را به نامدارترین ماده این قانون به شمار می، مشکل32این ماده در کنار ماده 

 کرده است:

 ای برخالف قانون است.منطقههای آبها و مراتع کشور ثبت شده است و ثبت آن به نام شرکتها قبال به نام سازمان جنگلها و تاالببستر و حریم رودخانه 

  به وزارت نیرو مجاز نیست.به علت تعارض منافع، سپردن امور حاکمیتی حریم و بستر 

 برداری از حریم و بستر منوط به مجوز سازمان محیط زیست گردد.هرگونه بهره 

 ی تشخیص حدود بستر و براساس همچنین این ماده هرگونه ادعای مالکیت بر بستر منابع آبی را مسموع ندانسته است درحالیکه این امر ممکن است بر اساس نحوه

 زا باشد.گرفته )قانونی و غیرقانونی( بسیار مشکلت صورتساخت و سازها و تصرفا

36 

 این خطرناک ترین ماده این قانون است.

ستم توسط وزارت نیرو بستر و حریم  رودخانه ها در زمره اراضی ملی پیش از این توسط سازمان جنگل ها سند زده شده اند و نیازی به تقسیم و شقه شقه شدن اکوسی

 ریم و بستر و حق ارتفاقی در حیطه مسئولیت و اختیارات وزارت نیروست.نیست. فقط حفاظت ح

تا چه حدی حریم کمی  در عین حال که در حریم کمی و کیفی رودخانه ها مالکیت های خصوصی نیز وجود دارد که این قانون بر این حقوق تعرض می نماید و مشخص نیست

 و کیفی تعیین خواهد شد.

36 

 گریدستگاه د کیبنام  یریصادر شده است و سند گ یزداریسازمان جنگلها و مراتع و ابخ یندگیو با نما یاسالم یاست و سند بنام دولت جمهور یمل یبستر رودخانه اراض

 کردیبا رو یمل یاضدر ار رویوزارت ن نییاخذ سند خواهد بود. فقط مشخص کردن حد بستر با تع یبرا یدستگاه نیو رقابت ب یعیمنابع طب یداریو پا یکپارچگیمخل 

 حفاظت.

 نام منابع طبیعی صادر شده است به چه دلیلی این اسناد باطل و بنام یک دستگاه دولتی دیگرصادر شود؟ه اسناد ب -1تبصره 

ها و تیولئمس طهیاست و در ح زیحوضه ابخ تیکل تیریو مد یزداریجنگلها و مراتع و ابخ یتیسازمان حاکم اراتیمتعدد و در حوزه اخت اریبس 32ماده  قیمصاد -2تبصره 

 .ستیتابعه ان ن یو شرکت ها رویتخصص وزارت ن

 تعرض به وظایف حاکمیتی دستگاه حاکمیتی جنگلها و مراتع و ابخیزداری - ۴تبصره 

ولیتها و تخصص وزارت ئاست و در حیطه مس بسیار متعدد و در حوزه اختیارات سازمان حاکمیتی جنگلها و مراتع و ابخیزداری و مدیریت کلیت حوضه ابخیز 32مصادیق ماده 

 نیرو و شرکت های تابعه ان نیست.

 مربوطه است. یتیکمادستگاه ح اریو در اخت یمل یاراض یاب یبدنه ها یبستر رودخانه ها و تمام

37 
 این ماده پبشنهاد میشود 1در تبصره 

 ین بشودبعد از سایر منابع آبی که آب شرب و کشاورزی را تامین میکنند جایگز

 صورت نگرفته است؟ ینیب شیخود عمل نکرد،پ یتهایولئو مس فیمواد به تکال ریسا ایماده و  نیدر ا رویاگر وزارت ن 37

37 
تخلف آلودگی بایستی ردد.  وقوع جانمایی و استقرار منبع آلوده کننده در بستر و حریم رودخانه بایستی مطلقا ممنوع باشد. ضرورت و اجازه وزارت نیرو در این مورد حذف گ

 توسط سازمان محیط زیست از دادستانی پیگیری شود نه درخواست وزارت نیرو

 عبارت سایر منابع تامین کننده منابع آب شرب به عبارت سایر منابع آبی اصالح گردد. 37در ماده  37

 در کنار هم باشند دیبا ستیز طیاز آب شرب و مح یبهره بردار تیممنوع 38

38 

 چشمه در اغلب موارد ممنوع شود و منحصر به موارد خاص گردد. توسعه 

 .استفاده از منابع آب سازند سخت ممنوع گردد 

 زیست از موارد مثبت این اینکه ممنوعیت مناطق، همچنین تمدید یا رفع این ممنوعیت، به تشخیص و تصمیم کمیسیون حوضه آبریز محول شده و رعایت سهم محیط

 .ماده است

 : اخذ اجازه از سازمان محیط زیست ضروری هست.38ماده  ۴ه تبصر 38

 است. تیکال ممنوع شنهادیسازند شود.پ یو نابود یبدهآب ممکن است منجر به اختالل در آبه منظور هر انتقال )کارستی ( در سازند سخت  یدستکار ۴تبصره  38

38 
شود/ مگر در همین مدت ممنوعیت، چاه ها چند برابر نشده است؟ چه کسی پاسخگو بوده؟ چه تضمینی آیا وقت آن نشده که بحث ممنوعیت و روند طی شده آسیب شناسی 

 بر تداوم این رویه نیست؟  آیا ممنوعیت شامل شرب هم می شود؟

 نظارت بر عملکرد صحیح وزارت نیرو با کیست و بهتر است در تبصره ای بیاید. 38

38 

منابع آبی ، ارتقا راندمان انتقال و توزیع آب یک ضرورت است که وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف به اجرای آن هستند.  در ساماندهی مصارف در شرایط محدودیت

 اطق دیگر شود اولویتهمچنین کاهش مصرف آب شرب )از طریق سیاستهای تشویقی، تنبیهی و جیره بندی( بر تامین آب از منابع جدید که می تواند موجب ناپایداری من

 دارد.
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 طیالزم است شرا، اجازه استفاده و بهره برداری از منابع آب سازند سخت، صرفا برای تأمین آب شرب و منوط به موافقت و اجازه وزارت نیرو را داده است. ۴تبصره  38ماده 

تحت  دیباشند لذا با یدست خود م نییدر پا یآبرفت یکننده آبخوانها هیمناطق تغذ یسخت در بعض یهاسازند یکه ذخائر آب ییشود. از آنجا دهیبرداشت د نیا یبرا یخاص

 .وجود نداشته باشد یآبرفت یهاآبخوان قیمناطق از طر نیآب شرب ا نیاستفاده گردند که امکان تام یآب شرب مناطق یو تنها برا یاژهیو اریبس طیشرا

 یذخائر که استحصال از آنها بر آبخوانها نیندارند و چه آن دسته از ا یآبرفت یآبخوانها یبر رو یچندان ریکه استحصال آنها تاث ییچه آنها یاست ذخائر سازند یعیطب 

 .داده شود نهابه آ اءیشده و به تناوب اجازه اح یابیسازند سخت ارز ژهیپمپاژ و یها شیبا آزما دیهستند، با رگزاریتاث یآبرفت

 کند لیاز چاه را تعط یبرداربهره دیبا رویچشمه ها رخ داد وزارت ن یدر دب ی. اگر خللردیاز چاهها به تناوب انجام گ یر در هنگام بهره بردارمجاو یچشمه ها شیپا. 

 داشته باشد، بالفاصله  رتیمغا اءیپمپاژ و روند اح شیاعالم شده آزما طیتوسط بهره بردار با شرا یبرداشت و مصرف از ذخائر سازند اتیکه عمل یاست در صورت یهیبد

 .گرددیاقدام م یبرداربهره اتینسبت به توقف عمل

 و بر اساس مطالعات گسترده  یو علم یمتفاوت است لذا از نظر فن گریکدیبا  یو هر سازند یاهر منطقه یدروژئولوژیو ه یمیاقل ،یشناس نیزم طیشرا نکهیتوجه به ا

دست  دست،نییپا یها و منابع آبرفتقنات مهها و چشمانند چشمه گرید یآن تا منابع آب سازند منیو فاصله ا یچاه سازند کی یواقع میبه حر توانیم یدانیو م یعلم

 .است یبردار بخش دولتحاصله، متوجه بهره میحر نیا تیعدم رعا یقانون تیاست هرنوع مسئول یهیکرد. بد دایپ

 آب شرب خواهد بود نیتام یمتول یدر عهده بخش دولت سخت فقط یدر سازندها یبردارو بهره یحفار اتیعمل. 

 سلب و چاه مسدود گردد. یچاه از و تیبالفاصله مالک د،ینما یبردارمجاز چاه اقدام به بهره یو دب یمیاقل راتییتغ تیبدون رعا یاگر بهره بردار دولت 

 ین یک آسیب خیلی جدی است؟چرا ابعاد کیفی جدا می شود و مسئولیت با جایی دیگر تعریف شده است؟ ا 39

 کرد دیآب را آلوده کردند چه با یدولت یگر سازمان ها 39

39 

برشمرد  دیبا یلودگآ میهم در زمره جرا یلودگآاقدامات منجر به  یافتد برخ یاتفاق نم مایمستق یلودگآشود.همواره  لیو تکم نیگزیجا یلودگآبا عبارت اقدام به  یلودگآ

صنعت  یب براآ یرودخانه.دوما در صدور پروانه ها قابهح تیو عدم رعا یدر برداشت افراط یب سطحآ تیکاهش کم ایو  یلوده کننده در کنار منابع ابآمواد  یبطور مثال دپو

 از برداشت نمود. شیدر پ یالودگ هیکنترل و تصف یها ستمیس زیو تجه نیصاحب پروانه را مکلف به تام دیبا یم

39 

  ها اضافه شود.به موجبین آالینده «نهادها»، 1در تبصره 

  بایست اصالح گردد.اند که این امر میکنندگان، از مسئولیت جلوگیری یا مبرا آلودگی آزاد شدهرسد آلوده، به نظر می2در تبصره 

 زیست سپرده شود.مسوولیت پایش آلودگی به سازمان محیط 

 کنندگان ب، این ماده بسیار ناکارامد است. به عنوان مثال در این ماده شیوه پیشگیری یا برخورد با آلودهبا وجود معضالت عمیق موجود در پیشگیری و کاهش آلودگی آ

 نامه موکول شده است.ای )مانند پساب کشاورزی(. مسوولیتهای هر سازمان مشخص نشده است و همه آنها به آیینای )مانند پساب کارخانه( و غیرنقطهنقطه

39 

 :شود حاصال زیر شرح به 39 ماده ذیل یک ۀ صرپیشنهاد میشود تب

های عملیاتی یاد شده، مشخص گردد که شخص یا اشخاصی موجب آلودگی آب شدهاند، سازمان حفاظت محیط زیست مراتب را با ذکر برنامه اجرای در هرگاه - 1 ۀ تبصر

 .مایدم مینالم به وی اعایل، ارائه دستورهای فنی و تعیین مهلت، جهت اقدام الزالد

 .ین قانون رفتار میگرددا 30چنانچه ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع عامل آلودگی نشود با متخلف یا متخلفین وفق ماده 

 مگر این موسسات آب منطقه ای ها نیستند؟ چرا مشخص نوشته نشده است که وزارت نیرو مسئول تامین آب شرب و تصفیه فاضالب است. ۴0

۴0 

 ورود هر گونه فاضالب خام به رودها، تاالبها و دریا ممنوع است.الزم است اضافه شود: 

 هیچ صحبتی از تصفیه فاضالب در این ماده نشده است.

 الزم است نحوه پیشگیری و برخورد با پساب خانگی، صنعتی و بهداشتی به این ماده اضافه شود.

۴0 
مالحظات انجام شود.متاسفانه  نیحتما با هم زین گریحوضه به حوضه د کیا شود و درانتقال پساب از و اجر بیبخوان تصوآحقابه  تیبا رعا دیفاضالب با هیتصف یطرح ها

 شد. دابخوان خواه هیمنجر به عدم تغذ یجذب یما بر ان واقع است و حذف چاهها یکه شهرها ییفاضالب در دشتها یطرح ها یاجرا

 ذاری کند یا تسهیالتی در اختیار مالکین قنوات قرار دهد.در مورد قنوات بهتر است وزارت نیرو خود هم سرمایه گ ۴2

۴2 

 متن زیر پیشنهاد میگردداین ماده خوبی است منتهی بر اساس میزان بارش ها و شرایط اقلیمی هر منطقه نمیتوان یک نسخه واحد را برای کل کشور نوشت به همین دلیل 

خانه بایر یا متروک مانده یا به علت نقصان فاحش آب عی، احیای قنواتی را که به نظر کارشناسان این وزارتتواند در صورت تشخیص وجود ضرورت اجتماوزارت نیرو می

قنات نیرو،  پس از اعالم وزارت پذیری فنی، به مالک یا مالکین آن تکلیف نماید. در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا پنج سالالمنفعه باشد، در صورت امکانمسلوبعمالً 

گردد. در صورت اینکه مالک یا مالکان قنات اقدامات الزم را به جهت احیا و مرمت شروع کردند بر اساس نظر کمیسیون حوضه آبریز مذکور متروکه و فاقد حریم اعالم می

علت نقصان فاحش آب عمالً خانه بایر یا متروک مانده یا بهتتواند چاهی را که به نظر کارشناسان این وزارسال یکبار قابل تمدید می باشد . همچنین وزارت نیرو می 5این 

 المنفعه نموده و پروانه آن را لغو نماید.المنفعه باشد، پر و مسلوبمسلوب

۴2 

 هایی برای احیای قنوات تعیین گردد.الزم است مشوق 

  سال زمان داده شود. 10الزم است برای احیای قنوات حداقل 

 نیز زمانی مشخص گردد.ها الزم است برای چاه 

۴3 

دایمی آب زیر زمینی حتی در فصولی که آب مورد مصرف ندارد میشوند. بنابراین  هاید توجه داشت که قناتها چه متصل به منبع تحت فشار باشند و چه نباشند، موجب تخلیب

 "چاههای آرتزین یا قنوات"حذف شود و به جای آن عبارت:  "ع آنها تحت فشاریا قنواتی که مناب"پس از عبارت چاههای آرتزین عبارت:  ۴3پیشنهاد میشود در متن ماده 

 .جایگزین شود

۴۴ 

های ها و راهبردهای  اجرای طرحهای توسعه منابع آب به نحوی در این فصل، لحاظ شود. به عنوان مثال، در اولویت اجرای طرحهای توسعه شبکهشود اولویتپیشنهاد می

فشار مورد بررسی ت اول: روشهای آبیاری ثقلی )سطحی( مکانیزه، اولویت دوم: روشهای آبیاری کم فشار و در اولویت سوم، روشهای آبیاری تحتآبیاری و زهکشی، اولوی

 قرار گیرند. 
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۴۴ 

 تحت یاریآب یدر حد روشها یبه راندمان یابیشوند، قابل دست برداریراء و بهرهاج ،یطراح یکم فشار، بدرست یاریو آب زهیمکان یسطح یاریآب یچنانچه روشها نکهینظر به ا

 یکشت و توسعه روشها هروییاز توسعه ب یاز آن، ناش یکه بخش ینیرزمیبه منابع آب ز یبرگشت هایانیآبخوانها و کاهش جر هیرو ینظر به افت ب نیو همچن باشندمی شارف

که  شودیم شنهادیلذا پ باشد،یم سریم یاز کشاورز یبرگشت اناتجری توسط باالخص هاآبخوان هیتغذ یو بقاء آبخوانها به برقرار اتیع، حواق یف ولی بوده فشار تحت یاریآب

 طیشرا کهیا در صورتتنه باشد،یکار اندک و... م یرویو ن دهیچیپ یو نگهدار برداری¬بهره تیریو مد نیسنگ گذاریهیسرما ازمندیتحت فشار که ن یاریآب یاتخاذ روشها

در کشور، تنها به  یاریآب های¬توسعه سامانه های¬و برنامه ردیو کم فشار نباشد، مدنظر قرار گ زهیمکان یسطح یاریآب یمتناسب با توسعه روشها م،یمنابع آب، خاک و اقل

 ملحوظ شود.   زیقانون ن نیدر بخش آب کشور، در ا داریتوسعه پا یادر راست یکل یدگاههایو اصول و د ابدین شیتحت فشار گرا یاریمدرن آب هایسمت توسعه سامانه

 اینجا به مالک یا مالکین اضافه شود ارگان های دولتی ۴6

۴6 
دستگاه اجرایی با های عمومی ارجحیت داده شود. به عبارت دیگر، اگر این اماکن در حریم قنات ساخته شده باشند الزم است بایست بر اماکن و جادهقنات و حریم قنات می

 هزینه خود به رفع خطر اقدام نماید به صورتیکه به قنات و کارکرد ان آسیبی نرسد.

۴6 
 اضافه شود. زیوحش ن اتیح یمناطق حفاظت شده و مخاطرات براو مزاحمت،  در موضوع ایجاد خطر

 .زیست نیز اضافه شود سازمان محیطدر موضوع دستگاه اجرایی، شهرداری یا دهیاری مربوطه برای رفع خطر، 

۴6 

 پیشنهاد مشخص بنده حذف این ماده است

 دالیل :

خواهد گذاشت و طبق  این ماده عاملی خواهد بود به جهت عدم همراهی شهرداری ها ئ دهیاری ها در حفظ قنوات و مجرای و عمال مسیر را به جهت خشکاندن قنات باز

قنات هم وجود ندارد حاال تکلیف هزاران هکتار اراضی کشاورزی و باغات تحت شرب این قنوات به دلیل ایجاد خطر برای همین قانون امکان چاه به جای  2تبصره  23ماده 

 قنوات چه خواهد شد ؟

 قانون شهرداری ها می باشد 2بند  55ضمن اینکه در تعارض با ماده 

 پیشنهاد من :

و مزاحمت برای ساکنین و  های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطرههیچ نهر و کانال و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاد

های اجرایی مربوطه، اقدامات الزم برای رفع نقلیه و اماکن و تأسیسات مذکور نماید. در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی دستگاهعابرین و وسایل

توسط دهیاری ها با  و یا مزاحمت را به عمل آورند. رفع خطر در محدوده ی شهر ها توسط مالکان و شهرداری ها باید صورت بپذیرد همچنین در محدوده ی روستا ها خطر

 15ا رفع نمایند میتئانند هزینه های آن را با همکاری مالکان قنوات صورت بپذیرد در صورت اینکه مالکان قنات اقدام به دفع خطر ننمودند شهرداری ها و دهیاری ها خطر ر

 خواهد بود 1309شهریور ماه  6مصوب درصد باالسری از طریق مراج قضاییه دریافت نمایند. به جهت بهتر اجرا شدن این ماده مبنی قانون مربوط به قنوات  

۴7 

 پیشنها میگردد به جهت اجرای بهتر این ماده متن زیر جایگزین گردد

باشند. همچنین هیچ شخصی برداران چاه، چشمه، قنات و سایر منابع، مجاری و تأسیسات آبی مشترک، به سهم خود مسئول حفاظت و نگهداری از آنها میکا و بهرهکلیه شر

دستی وارد از عمل غیرمتعارف او به پایین احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باالدستی مسئول خساراتی است کهبدون اجازه وزارت نیرو، حق 

 مدنی حاکم در قوانین کشور خواهد بود. 59۴و ماده   1309شهریور ماه  6مصوب آید. به جهت بهتر اجرا شدن این ماده مبنی قانون مربوط به قنوات  می

 عنا نیست؟!کلیه شرکا به سهم خود مسئول حفاظت؟ این در عمل چه معنایی دارد؟ یک تاکید بی م ۴7

۴7 
شامل وزارت نیرو و سایر نهادهای « هر باالدستی»گردد. به عبارت دیگر، برداری نیز میاین ماده شامل مسئولیت وزارت نیرو و یا سایر نهادهای شریک در ساخت و بهره

 دولتی و خصوصی نیز بشود.

 ایین دست می شوند ایا نباید در این جا مورد اشاره قرار گیرند؟تاسیسات ابی دولتی چی؟ تاسیسات آبی وزارت نیرو که موجب زیان به پ ۴7

۴8 
 یخیتار یمحوطه ها یو نابود بینها شود. در مورد پروژه ها  در مورد تخرآمنظر  میاثار منجمله حر نگونهیا میو برهم زدن حر بیمنجر به تخر دینبا یسازه ا یطرح ها یاجرا

 شود. فیتکل نییتکرار اتفاقات تلخ گذشته با صراحت تع و نسبت به عدم یباستان یو سکونتگاه ها

۴9 

 

 ماهیت آب به علت اینکه یک کاالی عمومی است و نه خصوصی و حق به آب از حقوق  در ترکیب با تشکیل بازار آب: گذاری آب بر اساس ارزش اقتصادیعوارض تعرفه

عوارضی دارد که نیاز است  در ترکیب با تشکیل بازار آب گذاری آب بر اساس ارزش اقتصادیتعرفه رد.ندا شود، امکان سپردن آن به بازار وجوداولیه انسانی شمرده می

گذاری، به صورت مفصل بحث و بررسی شده و تنها در صورت امکان کنترل این عوارض چنین تغییری در قانون داده شود در غیر اینصورت چنین قبل از هرگونه قانون

 نیست. تغییراتی در قانون مجاز

 محیطی های زیستشود زیرا پرداختن به حقابهارزش اکولوژیک آب به این شیوه اغلب نادیده گرفته می :محیطیهای زیستگرفتن ارزش اکولوژیک آب و حقابهنادیده

ست )و یا محاسبه آن به این شیوه مطلوب معموال ارزش اقتصادی واضحی ندارد. همچنین ارزش اکولوژیک منابع آب لزوما به صورت ارزش اقتصادی قابل محاسبه نی

 دیگری در نظر گرفته شود. گذاری به شیوهبایست این ارزشنیست( ارزش اکولوژیک آب، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به ارزش اقتصادی متداول دارد و می

 گذاری در ارتباط با بازار آب، باعث افزایش مصرف آب به صورت رزشدر کشور ما که امکان کنترل برداشتها وجود ندارد، این نوع ا :افزایش مصرف آب به صورت کلی

)در تجربیات کشورهای  شود.شود. زیرا در خرید  قوروش و استفاده هرچه بیشتر از منابع آب، گردش اقتصادی بیشتری صورت گرفته و سود بیشتری حاصل میکلی می

 مصرف صورت گرفته.(دیگر که امکان کنترل برداشتها نیز وجود داشته، افزایش 

 :گرفته را دارند، گردش منابع آب بیشتر در دست مصارف یا ذینفعان محدود که به دالیل مختلف قابلیت بقا در بازار شکل تمرکز منابع آب در مصارف یا ذینفعان محدود

است منابع آب به مصارفی مانند برخی صنایع که با یارانه عظیم این موضوع با امنیت غذایی و امنیت شغلی در تضاد است. به عنوان مثال ممکن   متمرکز خواهد شد.

 های خرد از بین بروند.وری باالیی ندارند و یا افرادی که از نظر مالی قدرتمندند تعلق گیرد و کشاورزی و معیشتاند و لزوما بهرهها سرپا ایستادهانرژی و سایر نهاده

 مشخص نیست درآمد کسب شده توسط وزارت نیرو قرار است به چه مصارفی برسد.  شده:رفه دریافتمشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تع

 های وزارت نیرو در قبال دریافت این وجه مشخص نشده است.مسئولیت همچنین

 ه مشخص نیست.پذیر نبوده است و نحوه اجرای این ماددر حال حاضر هنوز تحویل حجمی آب امکان :عدم امکان تحویل حجمی آب تاکنون 
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۴9 
بایستی به اندازه سکونتگاه تعرفه برای مصارف جدید بایستی به صورت پلکانی بر اساس زمان درخواست افزایش پیدا کند. به عنوان مثال تعرفه شرب برای شهرکهای جدید ن

 شهر ها و حومه جلوگیری شود.  همچنین صنابع و کشاورزی جدید هم مجبور  به افزایش بهره وری شوندهای قدیمی باشد به این ترتیب از تمرکز و توسعه بی رویه کالن

 داشته باشد یینامه اجرا نییآ دیموضوع با نی، ا یبه وزارت جهاد کشاورز یداده شود و هم سهم رویبه وزارت ن یسهم دیدر مورد تعرفه، هم با ۴9
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برداران آب) به غیر از قنوات و آب های سطحی غیر تنظیمی که اسناد ماکلیت آنها قبل از تصویب این قانون باشد ( موظف به پرداخت کنندگان یا بهرهپیشنهاد : مصرف

چنانچه شود. با وی رفتار می 20ماده  2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفق تبصره کننده یا بهرهکه مصرفباشند. در صورتیصورتحساب صادره بر اساس این قانون می

به اداره ثبت  هیاجرائ را جهت صدور برداریا بهره کنندهمصرف یصورت بده ایمنطقهشرکت آب دیمعوقه خود استنکاف نما یهایاز پرداخت بده بردارکننده یا بهرهمصرف

 مطالبات از بدهکار اقدام کند. وصول و هیبه صدور ورقه اجرائاالجرا نسبت الزم یاسناد رسم یو اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرا نمایدمیمحل ارسال 

 چرا جایگاهی برای گروه های گشت و بازرسی دیده نشود 51

 ای کلی است.سازمان پرداخت کننده خسارت دقیقا مشخص باشد. دولت کلمه 53

53 
. در ردیقرار گ یمورد دادخوه دیبا یساخسارات طبق نظر دادگاه و کارشن هیماده کل  نیلذا درا خواهد بود یبآتر از نقصان  ارفراریبس یبآ ساتیپروژه ها و تاس راتیدامنه تاث

 و مجازات مسکوت مانده است. تیولیکالن شده است،مس حدر سطو بیو حتا منجر به تخر افتهیپروژه ها به مقاصد دست ن یاحتمال تیسون ایو  ریکه به علت تقص یموارد

53 

یوستگی با آب صرفا به عنوان یک کاالی اقتصادی قابل معاوضه و جایگزین  با مشابه خود و یا معادل مالی آن است. در حالیکه آب منبعی محدود و در پ در این ماده نگاه به

زدن به منابع سایر مناطق و  حیات جانداران و معیشت  انسانهاست که ابعاد اثرات را پیچیده می سازد. در وضعیت فعلی منابع آبی کشور، جبران کسری آب بدون آسیب

 سایر ذینفعان غیر ممکن است.

روستاییان و عشایر  در مورد خسارت به محیط زیست و تنوع زیستی، منابع طبیعی )که مستلزم وجود مطالعات ارزشهای اقتصادی اکوسیستم ها است(، مراتع  و معیشت

شده است حال آنکه تا کنون وزارت نیرو سابقه موفقی در جبران خسارت طرح های آبی نداشته تعیین تکلیف نشده است.  جبران خسارت از دست دادن مسکن مشخص ن

 است.

د که در اجرا و بهره تکلیف ارزیابی و تعیین خسارات در زمان بهره برداری مشخص نیست. بعضی از خسارات به صورت آشکار نشده و در مطالعات پیش بینی نشده هستن

 متولی و بودجه ای برای جبران این خسارات در نظر گرفته نمی شود. که الزم است در این ماده برای آن تعیین تکلیف شود. برداری مشخص می شود.  اما

5۴ 

 عدم تناسب جرائم با عمق بدهی ما به آب های زیرزمینی

 ملکرد خود شامل جریمه نشوند؟آیا جرائم فقط برای بهره برداران است؟ چرا فرضا مدیران عامل آب منطقه ای در مقابل رویکردها و ع

 عبارت جبران خسارت فقط شامل مالی می شود؟ خسارت به آبخوان از طریق مالی قابل تامین است؟!!

 ین بند(ضمنا به خاطر آبفروشی از محل جریمه هایی مثل جریمه خسارت آبخوان، که از شرایط خود بسیار عدول کرده، پیشنهاد می شود حذف شود )ذیل ا

 خوان یا آب های سطحی و ...بنار جرائم رویکردهای تشویقی هم در قانون دیده نشود؟ موارد کمی به آّچرا در ک

5۴ 
 یلودگآاقدام به عمل منجر به  ایلوده ساختن و :  آ6بند 

 و سایر دستگاه های ذیربط در امر رودخانه : اجازه وزارت نیرو7بند 

5۴ 
ای و سایر نهارهای وابسته به وزارت نیرو ( قصور کارشناسان در ارزیابی، مشاوران در مطالعات و همچنین قصور پیمانکاران در خصوص سهل انگاری تصمیمسازان )آب منطقه 

 در اجرا و شرکتهای بهره برداری  مجازات و جبران خسارتی در نظر گرفته نشده است.
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 شده است. شورای عالی آب به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در متن قانون فعلی معرفی

ن می دهد در برخی موارد از آنجا که این نهاد در حال حاضر وجود دارد و آسیب شناسی آن توسط مرکز بررسیهای استراتژیک دفتر ریاست جمهوری انجام شده است که نشا

ی دامن زده این سوال به وجود می آید که چنین نهادی چگونه تصمیمات متناقض  )و بعضا سیاست زده ای( در این نهاد اتخاد شده است که نهایتا به اختالفات اجتماعی کشور

 میتواند آیین نامه ساختار داوری پیشنهاد دهد و بر مرکز داوری احاطه داشته باشد.

بخش قضایی و کارشناسان  پیشنهاد آیین نامه بایستی توسط طیف وسیع تری از کارشناسان و نمایندگان معرفی شده در شورای عالی آب تهیه گردد.  به عنوان مثال نقش

 دادگستری و همچنین اصناف و تشکلها در این قسمت پر رنگ تر است.

57 
حفر چاه جدید وجود دارد. در این ماده فرض بر این گرفته شده که دشت ممنوعه نیست و امکان جابجایی چاه و یا تامین آب از چاه جدید برای نقصان منابع آب در اثر 

 ها چنین شرایطی حاکم نیستدرحالیکه در اغلب دشت

59 
بایست حفظ شده و تنها امکان تصرف حق مجرا در زمین غیر سلب شده است، امری که منجر به از بین رفتن قنوات و نهرهای سنتی خواهد شد، در صورتیکه حق مجرا می

 .قدیم بازگردد 17در خارج از حریم چاه و مجرا وجود داشته باشد. این ماده به صورت ماده 
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