
 

 

 

 

 

 دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها

 نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشورمدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم

 آب و کشاورزی فعاالن، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی،

 بردارانهای بهرهمدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی

 مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب

نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم 

 زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمیفراکسیون محیط 

 ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشورکارشناسان محترم وزارتخانه

 
 با سالم و آرزوی توفیق؛

بیانیه در قالب  6نویس قانون آب، تا کنون همانگونه که مستحضرید، در فرآیند تدوین مشارکتی متن پیش

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور انتشار یافته که به تحلیل وی شبکه تشکلهای مردمیادداشت تحلیلی از س

موضوعی بخشهای مختلف این الیحه قانونی پرداخته و یا نظرات اصالحی اجماعی از سوی کنشگران و تشکلهای سراسر 

سایت شبکه به آدرس کشور را تدوین نموده و به نهادهای ذیربط ارسال نموده است که متن کامل آنها در 

iranengos.ir .در دسترس عموم قرار دارد 

تدوین  1399نویس قانون آب که در روندی مشارکتی تا پایان سال با عنایت به اینکه ویرایش دوم پیشعلیهذا 

ان و نگارش یافته بود و همچنان در معرض نقد و اصالح بوده و مقرر شده بود تا بخشهایی از آن مجددا از سوی ذینفع

اندرکاران، به عنوان متن نهایی الیحه اصلی غیردولتی، مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد، ناگهان و بدون اطالع دست

پیشنهادی، به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد و طبیعی است که بخشهای مهمی از آن همچنان نیازمند بازخوانی 

ای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در آستانه برگزاری نخستین و اعمال نظر مشارکتی بود، بدینوسیله شبکه تشکله

نویس الیحه آب در کمیسیون محترم زیربنایی دولت، مجموعه نظرات اصـالحی خود را در این جلسه بررسی پیش

نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور امکان حضور مردممرحله و در حالی که تنها یک نمـاینده از شبکه تشکلهای 

 رساند.اندرکاران محترم، به اطالع میدر جلسات کمیسیون را یافته است، ذیال جهت اطالع کلیه ذینفعان و دست

سیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص ب

این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه 

شاءاهلل، خروجی حاصل از خرد جمعی هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان

اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری رساندن به مسؤوالن و دست

 شود، گردآوری و تنظیم شود.می سازان تدوینتصمیم

 

 و اما بعد:
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 نام خداوند جان و خردبه

 

 مورد و منتشر مجازی در فضای «آب، ویرایش نهم جامع قانون» عنوان تحت متنی 1399 سال آبان در زمانیکه

 مدیریت هبدن در خواهیتمامیت و خطرناک تفکر چه بود مشخص آن رسوای محتوای به توجه با شد واقع نظرخواهی

 هایدستگاه اغلب و برداریبهره تشکلهای کنار در مدنی جامعه که بود بدیهی. است خودنمایی نضج و حال در آبی

 بپردازند. لکنت بدون و تمام مخالفت به آن، پس در خطرناک تفکرات و متن چنین با دولت نهاد در حاکمیتی و نظارتی

طبیعی کشور اولین بیانیه خود در خصوص قانون آب را در تاریخ زیست و منابع نهاد محیطشبکه تشکلهای مردم

 موضوع کلیدی تاکید داشت: 5منتشر کرد که بر  18/9/1399

 نویس؛( پرهیز از تعجیل در تدوین پیش1

 ی؛فعل یندهایفرآ تیعدم شفاف/متندر  نیادیبن یرادهایا( 2

 موجود؛ نیو قوان هاهیرو یشناسبیضرورت آس( 3

 ،یریگمیتصم ،یسازمیتصمتا  و مسأله دهیا دیتول ایتولد نویس، از متن پیشابعاد  یرکت در تمامضرورت مشا (4

 ؛اجرا و نظارت

 گری.در امر تسهیل نهادمردم یتشکلها یم آمادگالاع (5

 پیشنهادهایی و جدید ادبیاتی آب و آبفا، با کالن ریزیبرنامه دفتر یعنی نیرو وزارت از بخشی که نگذشت دیری

آب، مصوب  عادالنه توزیع قانون تعامل با در کشور، آب مدیریت حقوقی ساخت اصالح و بازنگری برای فراخوانی نوین،

 تلخ خاطره علیرغم مدنی جامعه که بود ایگونهبه شانهمراه تیم و ایشان عملکرد نوع. و منتشر نمود را مطرح 1361

 یزیردفتر برنامه تیم را با مقدورات حد در وزارتخانه، همکاری نرویکرد آ به اعتمادی بی و نیرو مشارکت با وزارت

 .کرد آغازکالن آب و آبفا 

، «نویس نخست( پیش1399الیحه قانون آب )»با عنوان  29/10/99متنی درتاریخ  کارجدی ماه چندین نتیجه در

 که نبود خالی مثبت ردها و نکاترویک بسیاری از یقین به قطع اما مشکالت و مسایل حل نشده، وجود با که شد فراهم

 تیم واضح نیتحسن و گیریتصمیم فرآیند در از مردم بخشی به اعتماد و مشارکتی اقدام یک ماحصل چیز هر از بیش

 به اعتراض در که نبود آن بود. مشارکت نهاد مدنی در تهیه متن مانع نیرو وزارت کالن تخصیص دفتر در متشکل

 شود. خودداری اعتراض از متن قانونی تدوین روند نواقص به نسبت یا و کند اختیار سکوت نشده حل مسایل

(، حریم و بستر 8/11/99ها )آبه(، تاالب و حق4/11/99(، روایت مشارکت )17/10/99های مالکیت )بیانیه

 شبکه نهصادقا و صریح موضعگیری (،30/11/99بندی نظرات )( و در نهایت متن تفصیلی جمع12/11/99ها )رودخانه

 حضوری جلسات در که گفتگوهایی اساس بود. نیز بر و منابع طبیعی کشور در تبیین این وضعیت زیست محیط ملی

 همه به نظرخواهی دامنه گسترش حتی و فرآیند در همچنان گردید مقرر شده، انجام راهبری کمیته با مجازی و

 مشارکت و نگرجانبههمه دیدی با محتوایی واجد و فاخر تنیم نهایتا تا شده ایراد رفع نویس قانون،پیش متن ذینفعان،

 گردد. فراهم عام
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و منابع  زیستمحیط تشکلهای شبکه و یا حتی اعالم رسمی به عمومی رسانیاطالع بدون 1400 سال در آغاز اما

ال داشت(، متن با راهبری، عضویت مستمر و فع کارگروه رسمی، در طور به که نهاد مدنی عنوان طبیعی کشور )به

 شود.تغییراتی پس از یک نظرخواهی دستپاچه و ناقص به عنوان الیحه نهایی، به کمیسیون زیربنایی ارسال می

گیرد و بخشهایی از وزارت نیرو که رویکرد همزمان با این اقدام، ناگهان تغییراتی در وزارت نیرو صورت می

ای و مهندسی صرف بود، در بخشی محدود، د دهه محبوس تفکرات سازهروانه داشته و حداقل موضوع آب را که چنمیانه

 شوند.بخشی و متعلق به همگان سوق داده بود، از دایره مدیریت و تصمیم حذف میبه سمت موضوعی بین

و یا بازنشر متنی خودساخته « هاحفاظت از رودخانه»این دست اقدامات که مشابه آن را در ارسال الیحه موازی 

توان به عنوان محصول تفکر شرکت مدیریت منابع آب، می« الحاق موادی به قانون توزیع عادالنه آب»نوان تحت ع

سراغ گرفت، بیش از هر چیز نمودار این واقعیت است که نگاه غالب در وزارت نیرو، اختیارداری مطلق بر منابع آبی و 

 کلی مشارکت است. انگاری محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ذینفعان و نفیهیچ

اند، رسان ایشان بر منابع آبی کشور داشتهآنها حتی همکاران خود را که نگاه نقادانه به مدیریت ناکارآمد و آسیب

های به گل نشسته و های کمرشکسته و رودخانهبرنتابیدند و از اینکه به ایشان یادآوری شود کارنامه اعمالشان دشت

 گویان را مرجح دانستند.قربانمکدر شده و متملقان و بلهاند، منابع زیرزمینی ورشکسته

زاد در قربانگاه تفکرات سازگار یک تمدن کهنکردن محیط زیست و فرهنگ بوموزارت نیرو نشان داد از قربانی

غلط درسی نگرفته و آنچنان عملکرد مبدل به ذات آن شده که هیچگونه اصالح و قدمی رو به جلو را حتی در بدنه 

اعتمادی بین مردم و دولت از یکسو و تداوم مدیریت تابد. بدیهی است این شیوه را باید عامل افزایش بیبرنمی خود

 ناصواب و سوداگرایانه آب برشمرد که فرجامی جز نابودی و تحلیل روزافزون منابع پایه کشور نخواهد داشت.

خواهانه بر خود ین دست اقدامات تمامیتشبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن اعتراض به ا

داند ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در جهت بهسازی ساخت حقوقی آب کشور، نقدهای خود را در زمینه الزم می

به عبارتی آخرین ویرایش الیحه قانون آب، خطاب به کمیسیون محترم زیربنایی دولت  1400متن منتشره در فروردین 

 عالم داشته و خواستار اصالح موارد به شرح ذیل باشد.و مجلس محترم ا

 

های با توجه به تغییرات الیحه پیشنهادی قانون آب در ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول، مطالبات تشکل

 .بندی شده استزیستی و منابع طبیعی در محورهای زیر صورتمحیط

ته است که نیاز است رویکردی بر ضد آنها اتخاد محور نخست، همان محورهای اصلی مثبت در این قانون پرداخ

اند. الزم به ذکر زیستی در محورهای اصلی قانون مطرح شدههای محیطنشود. در محورهای بعدی، مطالبات تشکل

اند و بسیاری از محورهای مهم مانند جرایم، خسارات و حفاظت است که در متن زیر تمامی مطالبات پوشش داده نشده

 اند که این موارد در ادامه مسیر مطرح خواهند شد.آب و بسیاری از موارد دیگر، در این متن نیامده کیفی منابع

در اینجا ما با قدردانی از شروع روند مشارکتی توسط دفتر کالن آب و آبفا، همچنان بر ادامه مسیر مشارکتی و 

قانون ماده به ماده بررسی کلی و است جلسات الزم  کنیم.کردن همه ذینفعان در مسیر تدوین قانون تاکید میدخیل

های در این جلسات، شبکه تشکل .ردیشکل گ نفعانیذ تمامی با حضورتوسط کمیسیون محترم هیات دولت، 

 خواهند کرد. هیبه صورت مدون ارانیز نظرات ماده به ماده خود را  زیست و منابع طبیعی کشور،محیط
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ست اصالحاتی در آنها صورت گیرد ولی به هیچ عنوان در جهت یکم: محورهای مثبت قانون که الزم ا

 )موارد دیگری هم در خود متن ذکر شده است(:حذف یا تغییر آنها به سمت منفی، اقدامی صورت نگیرد 

 آب شرکتهای و تبدیل آب منابع مدیریت ملی سازمان به آب منابع مدیریت تخصصی مادر شرکت تبدیل

)اصالحات مهمی  از مهمترین تغییرات مثبت استذیربط  استانهای آب منابع ریتمدی سازمانهای به ایمنطقه

 الزم است که در زیر بحث شده است(.در این ماده 

های سطحی و زیرزمینی در این قانون )الزم های آبریز و یکپارچه دیدن آبپرداختن به پایدارسازی حوضه

های رد: پایدارسازی، به اسناد مبهم واگذار نشود، مکانیسمهست حفظ شود ولی به اصالحات بسیار گسترده نیاز دا

پایدارسازی مطالعه شده، با ذینفعان به طور گسترده بحث شود و سند پایداری تدوین و در پایلوتهایی اجرا شود، 

 ها به ویژه وزارت نیرو در امر پایدارسازی منابع آب مشخص گردد(تفکیک وظایف دستگاه

برداری، اقدام بسیار مهم و مثبتی است. )ولی اولویت شرب زیست در بهرهحیطدادن اولویت اول به م

زیستی زیست الزم است با شروطی که در زیر آمده محدود گردد. پایش رهاسازی نیاز آبی محیطهمزمان با محیط

 زیستی، دستگاه متخلف مجازات شود.(صورت گیرد. در صورت عدم رهاسازی نیاز آبی محیط

طرحهای توسعه به اخذ مجوزها )ماده بسیار خوبی است و الزم است حفظ شود ولی نیاز به ملزم کردن 

 افزودن شروط متعددی دارد که در ادامه بحث شده است.(

توسعه منابع آب، بخش  طرحهای از برداریبهره و اجرا مطالعه، فرهنگی در میراث و تاریخی آثار از حفاظت

شود. )الزم است گردشگری آبی به بخش دیگری منتقل شده و با شروط  بسیار مثبتی است که الزم است حفظ

 مند گردد.(مشخصی قاعده

 

 دوم: مالکیت حریم و بستر

و قصد  یعیو منابع طب یمل یاز اراض یبه عنوان بخش یآب یهاهبدن تیمتاسفانه همچنان مبحث مالک

بخش  در دو رویوزارت ن بیغر یهایبندمیتقس است. یانتقال آن به سود خود باق یبرا رویبالموضوع وزارت ن

عامل  ،له باشدأمس حاللاز آنکه  شیب ،قانون آب حهیال 37ماده مربوط به  یمل یرودخانه و اراض یبنددرجه

 خواهد بود. گریو مردم از طرف د تیحاکم نیو ب طرفکیاز  یدستگاه دولت دو نینزاع ب یبرا یو محل یدگیچیپ

را  یآب یهاانیکنار شر ستیز یی،ایجغراف یهاها به حکم ضرورتهزاره یر طآب دکم نیسرزم نیا مردم

 اند.سازگار را برپانهادهو بوم زیانگشگفت ییمشغول و هزاران سکونتگاه روستا یکرده و به زراعت و باغدار اریاخت

 نییتع ،پس از آن یسالها یقانون یندهایشدن و فرایبه دنبال قانون مل بارکی یانسان یهاسکونتگاه نیهم

با  یحال بر چه اساس ؛اندشده یانفال مرزبند نیو سازمان جنگلها به عنوان ام یمل یو با اراض شده فیتکل

و مالک  اتیمسثن نیحل اختالف ب دیپروسه جد کیمردم را وارد  دیبا ،یدو دستگاه دولت نیب تیمالک ییجابجا

 کرد؟! یدولت دیجد

 رویبار وزارت ن نیا ی،جابجاکردن دو مالک دولت کیو با تاکت دیبرنامه جد کیقرار است باز بر اساس  ایگو

به بهانه  رانیا یروستاها و شهرها یتمام هیعل نیزمرانیبه گستره ا یاپرونده ی،اب منطقهآ یهادر قالب شرکت

  میریاست بپذچگونه ممکن  کند. لیبه مردم تحم یدیراهه باز کرده و رنج جدـآب ای لیـمس ایمجاورت رودخانه 
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صاحب  ،خود صیو تشخ نییو بستر بوده و هم بر اساس تع میکننده حد حرنییهم خود تع یامنطقهشرکت آب

 آنهاست؟ اتیمردم و مستثن یآنها اراض گریو بخش د یاز آنها مل یشود که بخش یاراض تیمنفعت مالک

به  میدانیهمگان م نشده است. تیرعا یاسابقهیب ییجوتیمالک نیقطعا اصل عدم تعارض منافع در چن

از  یاریبس ،ناصواب آب در کشور است تیریاز آن متوجه مد یغلط که اتفاقا بخش مهم یهااستیدنبال س

تعلق مردم به  یهاشهیر نیورزانه آخراقدام طمع نیقرار است با ا ایو حال گو دیاز هم پاش رانیا یروستاها

 ریبگمواجب تیرع ایشهرها شده و  هیآواره حاش ،نانیوستاها و روستانشبرکنده و تتمه ر ی،اکانین یهاسکونتگاه

 شوند. یاب منطقهآ یهاشرکت

)در مواردی  نیاعطای حقوق مالک ن،یمعارض فیتکل نعیی. تستین یکاف تیبرای تثب ییبه تنها ییجانما

. دآیبه عمل  رویتوسط وزارت ن تیدر جهت تثب دیبا زین گرید اقداماتی و( شود پرداخته آنهابه  دیکه اشاره شد با

ها را فرستاده نقشه رونی وزارت که بود آمده البهایالزم به ذکر است در گزارش سازمان ثبت راجع به پرونده س

 نکرده است. یاتیرا عمل (تیجهت تثب ازی)اقدامات مورد ن تیدر جهت تثب یاقدام کنیاست ل

و  یامنطقهآب یهامانده و شرکت یهمچنان باق تیمشکل مالک ،متن گفته شده یکه در ابتدا همچنان

 اریو اخت تیمنعطف به رودخانه داشته که مالک رینگاه صلب و غ ی،و مهندس یبه عنوان دستگاه فن رویوزارت ن ای

نخواهد  دهیمختلف و درهم تن یسامانه زنده و صاحب اجزا کیبتون به  ایسازه و  لیجز تحم یمنفرد آن حاصل

است و لذا  یبخشنینگر و بجانبههمه یآنهم مستلزم نگاه تیریو مد یمتکثر و چندبخش پدیده ،داشت. رودخانه

 حهیال نیا کهیهستند، درحال فیو تکل تیولؤموجود در آن صاحب مس نیمختلف بر اساس قوان یهادستگاه

 هاست.اهدستگ ریسا اراتیو تصاحب اخت ییانحصارگرا یحداقل در مواد مربوط به رودخانه درست در پ

 ،یاموال شرکت یو حتی به عبارت یمردم به اموال دولت یو ثروتها یاموال عموم لیتصور شود با تبد نکهیا

 رویاز وزارت ن یاقابل باور است. بخش ناشناخته ریو غ شانهیاندخام اریشود بسیحفاظت از رودخانه دنبال م اتین

 .است یآب یلک بسترهاتم یفقط و فقط در پ ی،پراکن حیچند سال است با لوا

 ی، )که پس از درخواست نظر مشورت98سال « هاالبیگزارش س ژهیو تیأهسند » مطرح شده در متن

قانون جامع  سینوشیپ»متن  متعاقب آن،( و شودیم دولت ارائه ییبناریز ونیسیبه کمعلیرغم رد شدن،  ،تیأه

حفاظت » ی با عنواندیجد حهیالز آن، ارسال و پس ا، ایران منابع آب مدیریتشرکت  سینوشیپ ، وسپس«آب

 ییجوتیجز مالک یاست که  هدف یاز اقدامات یارهیزنج ، همه و همه،دولت ییبنا ریز ونیسیکم به «هااز رودخانه

 تیولؤو دفاع از حوزه مس حیرد لوا یرا برا مدخلرتبط و ذیم یهاتوان دستگاه ، مداوماچندسالبه مدت نداشته و 

 محابا، بدون وقفه و بیتوپخانه نیهمچنان اعجیب آنکه مستهلک نموده و  رویود در مقابل وزارت نخ تیو حاکم

 کار است.همشغول ب

 تهیکالن و کم صیقصد خود را به دفتر تخص االشاره فوق رهیگفت همان بخش در ادامه زنج دیبا تاسف با

عنوان و حتی روح  نینامتجانس با ا ، موادکرده و در فصل حفاظت لیتحمنویس قانون آب تدوین پیش یراهبر

 کرده است. یگذاریجا نویس راپیشمتن  نیاکلی 

 یتاالب یبسترها ایمستحدثه و  یموجود و مصوب در مورد اراض نیمتن برخالف قوان نیا 33ماده  نطوریهم

  یعیطب یهاعرصه نیواحد ا تیریگرفتن مد اریقصد در اخت ی،عیطب یآب یها و مجاردر مورد رودخانه نیو همچن
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 فیخصوص وظا نیاست که در ا ییهاهاز همه دستگا اریگانه در صدد سلب اختشش یهارا دارد و به شرح تبصره

 دارند. یو قانون یتخصص

قانون ند همچنان معتقد ی،آب یهااز امر حفاظت بستر بدنه تیضمن حما نهادتشکلهای مردماست  یهیبد

 یآب یبه اراض یممانعت از تعد یبرا اریاخت رویبه وزارت ن تیآن به کفا یهاتبصره و 2عادالنه آب در ماده  عیتوز

 یدستگاه دولت کی تیو مالک قاطعو  یقانون تیامر حفاظت و اعمال حاکم نیب یمالزمت چیداده است و ه یو مل

 حهیال» 37 تیغال 33 یشنهادیو مواد پ میآن هست یماده فوق و عدم دستکار یلذا همچنان خواهان ابقا ست،ین

نگر جامع تیریو در منافات تام با امر حفاظت و مد یو خصوص یرا در جهت نقض حقوق عموم «قانون آب

 .میدانیم نیسرزم یآب یهاسامانه

 

 گیری فراهم شود.به تمامی اطالعات مورد نیاز برای مشارکت مردم در تصمیم آزادسوم: دسترسی 

گیری به شمار سازی و مشارکت مردم در تصمیمهای شفافترین راهدسترسی آزاد به اطالعات از مهم

محدود شده  ها و اطالعات مرتبط با بخش آبدادهتنها به نویس، این دسترسی، درحالیکه در این پیش رودمی

د ها، تنها موظف به انتشار مصوبات خوو کارگروه هاونیسیشوراها، کم، 14است.در ویرایش دوم قانون، در ماده 

گیری شامل با تصمیم الزم است اطالعات مرتبط .ستین یوجه کاف چیبوده و به ه یهیبد یامر نیاند که اشده

 در دسترس عموم قرار گیرند. کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعات

برای دسترسی آزاد به اطالعات،  زیست و منابع طبیعی کشورنهاد محیطتشکلهای مردمدر راستای مطالبه 

مشمول کلیه مقررات  ،ارکان اصلی مدیریت آب کشور موضوع این ماده»، ذکر شده است که 6ماده  2ه تبصردر 

ولی این عبارت به هیچ عنوان مطابق « باشند.می (1387)مصوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

مشمول  هیچگاه اطالعات در عمل با توجیهات مختلف نیست. حوزه این کنشگران و تشکلها مطالبه و خواست

 ، حتی پس از درخواست رسمی، در اختیار قرار نگرفته است.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

ماده به  های مرتبط با منابع آب، الزم است بند زیرگیریشدن تصمیمشدن و مشارکتیدر جهت شفافلذا 

 آزاد به اطالعات اضافه گردد: یدسترس

 هایهای شورای عالی آب، کمیسیوندبیرخانه تها و سازمانهای وابسته، همچنین، شرکرویوزارت ن»

موظفند به منظور افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی آزاد به  بهای استانی آهای آبریز و کارگروهحوضه

 برنامه منابع و مصارف سدها، صدور ص،یانتقال آب، تخص یتوسعه منابع آب و طرحها یهادر طرحت، اطالعا

 یاجتماعی، اقتصادی، فن یو مطالعات یهیتوج هایشگزار ی شاملاسناد ادار یو... ، تمام یبرداربهره یهاپروانه

 قیز طرارا  کیبه تفک یدستورجلسات، صورتجلسات، مصوبات، قراردادها، منابع و مصارف مال ،زیستیو محیط

 د.نعموم مردم قرار ده اریدر اخت یاطالعات گاهیپا جادیا

ی جهادکشاورز وزارت ست،یزطیسازمان حفاظت مح رو،یمشترکا توسط وزارت ناجرایی این ماده  نامهنییآ

 «.، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدقانون بیظرف سه ماه پس از تصو مت،وزارت صو 
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گیری، الزم است تغییرات زیر در چهارم: در راستای اصل شفافیت و مشارکت مردم در تصمیم

 گیری ایجاد شود:ختارهای تصمیمسا

 نهاد و کنشگران و کارشناسان محیط زیستی،های مردمتشکلدر ویرایش دوم قانون آب، بر اساس نظرات 

برداران، انتخاب این های بهرهزیستی و تشکلهای محیطافزایش تعداد نمایندگان تشکل مانندتغییراتی 

ن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفت که ها و همچنین افزودنمایندگان توسط خود تشکل

ر . دگیری به هیچ عنوان کافی نیستجای تقدیر فراوان دارد ولی این تغییرات برای مشارکتی شدن امر تصمیم

 این راستا الزم است تغییرات حداقلی زیر در ساختار ایجاد گردد:

. گیری باشدصل مشارکت مردم در تصمیمها بر اساس اشوراها و کمیسیون ترکیب اصلی اعضای

استوار باشند و نه گیری گیری برای مدیریت منابع آب بر مشارکت ذینفعان در تصمیمساختارهای تصمیم

 مشارکت نهادهای دولتی.

های شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه ترکیب درصد ۵۰الزم است حداقل 

های آبریز فرعی، از ذینفعان اصلی یعنی ای دشت و حوضههاستانی و تمامی اعضای کمیسیون

در شورای عالی آب و کمیسیون  در الیحه کنونیبرداران باشد. زیستی و بهرههای محیطنمایندگان تشکل

 ها هستند.درصد اعضا از تشکل 11 درصد اعضا و در کارگروه استانی تنها 30 حوضه آبریز، حداکثر

در الیحه کنونی، . وزارت نیرو تنها یک رای داشته باشدها، کمیسیون در این شوراها و الزم است

نفر  3 در شورای عالی آبهای مختلف به سمت وزارت نیرو چرخیده است: کفه قدرت در این شوراها به شیوه

نفر از وزارت نیرو هستند و یا توسط وزارت نیرو انتخاب  18 نفر از 5 نفر و در کمیسیون حوضه آبریز 14 از

 در این راستا الزم است: شوند.می

)وزیر نیرو یا رئیس کمیسیون حوضه آبریز( نباشند و بر اساس   ها از وزارت نیرودبیر شوراها و کمیسیون

 رای اعضای شورا به صورت چرخشی تغییر کنند.

وند نظران مسائل آب، با تخصصی مرتبط با موضوع جلسه و با توافق همه اعضا دعوت ش دو نفر از صاحب

 نه با پیشنهاد وزیر نیرو.

های اجرایی دعوت شده به شورای عالی آب با تصمیم اعضای شورا انتخاب شوند، نه وزرا یا رؤسای دستگاه

 با تصمیم وزیر نیرو.

 گیریتمامی جلسات تصمیم .گیریتصمیم مراحل تمامی در عمومی استماع جلسات تشکیل لزوم

های استانی، جلسات تخصیص و صدور های حوضه آبریز، کمیسیونیسیون)از جمله جلسات شورای عالی آب، کم

گیری ، جلسات تعیین مصارف و منابع سدها، جلسات تصمیممنابع آب و منابع حریم و بستر برداریپروانه بهره

 قابل استماع توسط عموم باشند. های توسعه مرتبط منابع آب(،در مورد طرح

های استانی از اصول زیر تبعیت ون حوضه آبریز و کارگروهالزم است شورای عالی آب، کمیسی

 کنند:

های توجیهی، مصوبات و سایر اطالعات مرتبط با کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات، مطالعات و گزارش

 در دسترس عموم قرار گیرند. یاطالعات گاهیپاایجاد  قیاز طرگیری تصمیم
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ا و کمیسیونها توسط شورایی نظارتی مانند شورایی لزوم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصوبات شوراه

 نهاد محیط زیستی.های مردمها و مراتع کشور و تشکلزیست، سازمان جنگلمتشکل از سازمان حفاظت محیط

 از یک هفته قبل به طور دقیق مشخص بوده و به اطالع عموم برسد. هاشوراها و کمیسیون دستورجلسات

 توسط تمام اعضا مشخص شود نه توسط وزارت نیرو. هانشوراها و کمیسیو دستورجلسات

در حال حاضر تنها وظایف  ها به طور دقیق مشخص گردد.وظایف و حیطه اختیارات شوراها و کمیسیون

 شورای عالی آب مشخص شده است.

ریز های حوضه آبها، سازمانهای آب استانگیری از جمله سازمانارتباط ساختار و وظایف نهادهای تصمیم

 حوضه آبریز با یکدیگر مشخص شود. و شورای عالی آب و کمیسیون

 شناسی اولیه ساختارهای فعلی شورای عالی آب یا کمیسیونعالوه بر پیشنهادهای فوق که بر اساس آسیب

شناسی کاملی بر ساختارهای موجود صورت گیرد تا نقصهای گذشته رود صورت گرفته، آسیبحوضه آبریز زاینده

 اختارها تکرار نشود.این س

فراهم شود و  پارلمان آب یا شوراهای آب متشکل از همه ذینفعانالزم است مقدمات تشکیل 

پارلمان آب یا شوراهای آب با خصوصیات زیر شکل گیرند و این ساختارها به تدریج امور به آنها واگذار شود. 

 گیری و کاهش تعارضات باشند:مبنای تصمیم

تر متشکل های آب از پایین به باال شکل گیرند، نه از باال به پایین. ساختارهای سطح کالنها یا شوراپارلمان

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

راهای سطح باالتر را ها شوهای مردمی تشکیل شده و مجموعه اعضای این کمیسیونتماما از نمایندگان تشکل

 تشکیل دهند.

این ساختارهای غیررسمی یا رسمی از سطح خرد تا کالن به تدریج تقویت شده و اصل و مبنای 

 گیری و کاهش تعارضات را به عهده گیرند.تصمیم

سیاسی اتخاذ نشود و اجازه -اجتماعی -گیری در تمام مرزهای طبیعیالگوی واحد برای ساختار تصمیم

 امهای مدیریتی پویا و منعطف فراهم شود.تشکیل نظ

آبی حوضه و یا زیرحوضه، بر « مسائل اصلی»ها بر اساس الزم است ترکیب اصلی اعضای این کمیسیون

اساس مسائل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و...، متغیر و منعطف باشد. )به عنوان مثال بر اساس هر مسأله آبی 

ها در سطوح مختلف، نمایندگان ان درگیر شامل نمایندگان میرابخاص و مقیاس مرتبط، ممکن است ذینفع

ها، ها یا استانمالکان کشاورزی، نمایندگانی از روستاها، شهرستانمالکان و بزرگها، نمابندگان خردهقومیت

  زیستی محلی، استانی یا ملی و غیره باشند.(های محیطنمایندگانی از صنایع، نمایندگانی از تشکل

  گیری مشاوره خواهند داد.امور فنی به شوراهای تصمیم ها و ادارات مرتبط، دررشته ی از کارشناسانشورای

 

  های انتقال آب دیده شود.های توسعه منابع آب و طرحپنجم: راهکار نظارتی بر تصویب و اجرای طرح

یۀ صورتجلسات، مکاتبات های توسعه منابع آب شامل کلگیری در مورد طرحتمام اطالعات مرتبط با تصمیم

در  یاطالعات گاهیپاایجاد  قیاز طر زیستیو محیط یاجتماعی، اقتصادی، فن یو مطالعات یهیگزارشات توج و

 دسترس عموم قرار گیرند.
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 گیری شکل گیرند.جلسات استماع عمومی در تمامی مراحل تصمیم

نداشته باشد. در ن شروع پروژه وجود زیستی و اجتماعی و میراث فرهنگی امکابدون مصوبه ارزیابی محیط

 گنجانده شده که جای تقدیر فراوان دارد.زیست سمنها و فعالین مستقل محیطاین با نظر  58ماده 

 شرکتهای انجام دهنده مطالعات، نظارت و پیمانکار از یکدیگر کامال مجزا باشند.

 رابطه مالی مستقیم شرکت مشاور با کارفرما وجود نداشته باشد. 

 

  ساختار وزارت نیرو ششم: کاهش تعارضات مالی

 شرکت مادرتخصصیتبدیل  خورد،ترین تغییرات بالقوه مثبتی که در این قانون به چشم مییکی از مهم

مدیریت  هایسازمانبه  ایمنطقهآب هایشرکتو تبدیل  مدیریت منابع آب سازمان ملیمدیریت منابع آب به 

ها و مطالبات تشکل تریناین تغییر در راستای یکی از مهم بوده است. 11ماده در های ذیربط منابع آب استان

ها به حفظ این تغییر زیستی، یعنی رفع تعارضات مالی موجود در ساختار وزارت نیروست و تشکلفعاالن محیط

و تبدیل )تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب به سازمان ملی مدیریت منابع آب  تاکید کامل دارند.

 های ذیربط(.های مدیریت منابع آب استانبه سازمان ایمنطقههای آبشرکت
ولی در این ماده، منابع مالی سازمانها عالوه بر تخصیص ساالنه بودجه همچنان به درآمدهای حاصل از 

عارض یادشده ها و وصول جرائم و خسارات وابسته است. به این ترتیب با وجود تبدیل شرکت به سازمان، تتعرفه

 الزم است که مشخصا ذکر شود: ست.همچنان باقی
 تخصیص به تنهاها، های مدیریت منابع آب استانسازمان و آبمدیریت منابع  ملی سازمان مالی منابع

 درآمدها. نه باشد وابسته بودجه ساالنه
بودجه جاری  ها و وصول جرائم و خسارات به خزانه دولت واریز شده ودرآمدهای حاصل از تعرفه

 ها به آن وابسته نباشد.های مدیریت منابع آب استانسازمان

الزم است وظایف حاکمیتی کامال از اختیار  به علت تعارض منافع، در صورت برآورده نشدن سه شرط باال،

ال ها کامای خارج شده و به ساختارهای شورایی سپرده شود زیرا مناسبات مالی این شرکتمنطقههای آبشرکت

 در تعارض با انجام وظایف حاکمیتی در راستای نفع عمومی است. 

 

از انحصار وزارت نیرو خارج برداری، های بهرهمهم مانند تخصیص و صدور پروانه حاکمیتیهفتم: امور 

 شود.

زیست و منابع طبیعی کشور و ذینفعان دیگر، تخصیص و صدور نهاد محیطهای مردمبر خالف تاکید تشکل

الزم است این امور در فرایندی کامال  برداری همچنان در انحصار وزارت نیرو قرار گرفته است.های بهرهپروانه

 شفاف و عمومی، در ساختارهای شورایی شامل ذینفعان و ذیمدخالن صورت گیرد.

 برداری به کمیسیون حوضه آبریز و یا شوراهای آب سپرده شود.های بهرهتخصیص و صدور پروانه

 جلسات استماع عمومی برای تمامی مراحل تخصیص سطوح  از خرد تا کالن ضروری است.تشکیل 

تخصیص در فرایندی کامال شفاف، طی گفتگوی ذینفعان صورت گیرد و تنها به محاسبات فنی 

 .هیدرولوژیک، جمعیتی و سطح فقر متکی نگردد
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شورای نظارتی ایی متشکل از ای از شورهای توسعه منابع آب، مصوبه جداگانهطرحتخصیص و تصویب 

نهاد های مردمو تشکل ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل زیست،سازمان حفاظت محیط شامل

 زیستی مغایر نباشند.زیستی را داشته باشند تا با پایداری منابع آب و اولویت حقابه محیطمحیط

 زیستی داشته باشد.تخصیص، ارزیابی اجتماعی و محیط

 ص از سطح خرد و میانی آغاز شده و سپس به سطوح کالن منتهی گردد.تخصی

های زمانی زیستی و اجتماعی، متغیر بوده و در بازهتخصیص بر اساس تعییرات شرایط اقلیمی، محیط

 کوتاهتر تعیین گردد. 

 

 رد.رویکرد حفاظتی اصل و مبنای این قانون قرار گی وضعیت بحرانی منابع آب در ایران، هشتم: با

در ویرایش دوم این الیحه، همچنان بر عرضه و تأمین منابع آب از طریق تخصیص جدید و جابجایی 

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

لش، راهکار و به نسبت هر چاسپرده نشود  آب به اسناد مبهم و امتحان نشده حفاظت از منابع

 قانونی متناسب دیده شود.

های پاسخ به چالش از طریق مطالعات و همچنین جلسات متعدد بین ذینفعان و توافق بین آنها، مکانیسم

های وزارت نیرو طی دهه مجوزهای خارج از ظرفیتی که چالش تجاوز از ظرفیت برد منابع آب، ای از جملهعمده

های غیرمجاز و غیره مشخص شود. در این الیحه ی غیرمجاز، کنترل برداشتهاگذشته داده، تعیین تکلیف چاه

 اند.تنها دستورات اجرانشدنی پیشین تکرار شده

مانند سند پایداری حوضه آبریز، سند تخصیص و سند  پایداری منابع آب و تخصیص به اسناد مبهمی

یابی مشکالت، تدوین، اجرا، رفع نواقص ای ریشههایی براند. نیاز است مطالعات و پایلوتامنیت غذایی سپرده شده

کارایی چنین اسنادی در ایجاد پایداری در منابع آب مشخص شود و سپس  سازی، اجرا شوند تاسندها و ظرفیت

 امر مهمی مانند پایداری منابع آب به چنین اسنادی سپرده شود.

مشخص  و نحوه پایش این اقدامات زیستآبی محیط های تخصیص و تامین نیازمکانیسم رعایت اولویت

 شود.

آب تحت هر عنوانی )مانند « تخصیص آب جدید»، 16در ماده متوقف گردد.  «تخصیص آب جدید»

های نامتعارف با شرایط خاص تخصیص آب جدید بر اساس آب ( ممنوع گردد.ریزی مازاد بر مصارفقابل برنامه

 زیستی مشروط و محدود شود.فنی، اقتصادی و محیط

هر گونه  تحت هر عنوانی ممنوع گردد.« تخصیص آب جدید»های آبریز، با شرایط بحرانی دشتها و حوضه

 های آبریز قابل انجام باشد.ها و حوضهرسیدن آبخوانتخصیص آب جدید تنها در صورت به تعادل

 شوند. یبازنگرسال(  20)و چنانچه نیاز بود بیشتر از  ریسال اخ 20 یهاصیتخص

 ها گرفته شود.های توسعه منابع آب تا به تعادل رسیدن حوضهپروژه یااجر یجلو

زیستی، اجتماعی و اقتصادی کامال محدود های نامتعارف با شروط محیطهای جدید براساس آبتخصیص

 های متعارف برخورد شده است.آبهای نامتعارف مانند تخصیص در این الیحه، با تخصیص آب گردد.

---پیوست:                 10/3/1400تاری    خ:                726شماره:   مصفحه ده 



 

 

 

تخصیص بر   زیست و منابع طبیعی کشور،نهاد محیطاساس نظرات اجماعی تشکلهای مردمبر  16در ماده 

توانست تغییر ، حذف شده که می«برداری آنها به علل قانونی لغو یا باطل شدههایی که پروانه بهرهآب»اساس 

، «بر مصارف موجودریزی سطحی یا زیرزمینی مازاد منابع آب قابل برنامه»مثبتی باشد ولی تخصیص بر اساس 

 الزم است این بخش نیز حذف گردد. باشد.حفظ شده است که عمال معادل حفظ مورد قبلی نیز می

های افزون بر ظرفیت برد ها و کاهش تخصیصها، تعدیل پروانهدر جهت تعادل بخشی دشتها و حوضه

 برداران صورت گیرد.حوضه آبریز، با پرداخت خسارت و جبران حقوق بهره

 برخوردار باشند. دتریجد یهاصینسبت به تخص یشتریاز حقوق ب ،تریمیقد یهاصیتخص

برداران قبلی و با کنترل کامل با پرداخت حقوق بهرهبازتخصیص از کشاورزی به صنعت و شرب 

 پذیر باشد.ها امکانبرداشت

ها، حوضه های ممنوعه ممنوع گردد. در سایربه علت عدم امکان کنترل برداشت، بازتخصیص در دشت

 بازتخصیص به موارد بسیار خاص محدود گردد.

)بقیه شروط مرتبط  در سه حالت نرمال، خشکسالی و ترسالی صورت گیردنیاز آبی محیط زیست  تعیین

 با این بخش، در بند اولویت محیط زیستی و شرب در زیر آمده است(

 ری حوضه آبریز مشخص شود.حفاظت از منابع آب و پایدا و مسئولیتهای وزارت نیرو در وظایف

به این ترتیب مسؤولیت هر یک از   پایداری منابع آب و پایداری حوضه آبریز به دولت سپرده شده است.

توانند این مسؤولیت را به دستگاه ها میو هر یک از دستگاه آب مشخص نیست ها در حفاظت از منابعدستگاه

 دیگری فرافکنی کنند.

دستگاه خصوصا وزارت نیرو در حفاظت از منابع آب و پایداری حوضه آبریز در الزم است مسؤولیتهای هر 

 ازای درآمد حاصله و بودجه عمومی مشخص گردد.

پایش اقدامات  ها در حفاظت از منابع آب مشخص گردد.نحوه پایش اقدامات وزارت نیرو و دستگاه

  .ها در حفاظت از منابع آب به عهده سازمان محیط زیست استدستگاه

 

 نهم: اولویت یکسان شرب و محیط زیست با شروط زیر صورت گیرد:

 زیست و شرب از نکات بسیار مثبت این قانون است و جای تقدیر دارد.دادن اولویت اول به مصارف محیط

 در اولویت قرار گیرد.« مدیریت تقاضا»شرب تنها بعد از اجرای شرط 

 حذف گردد.اولویت دادن به مصارف بهداشتی در کنار شرب 

 تخصیص به صنایع )صنایع کوچک و بزرگ( و کشاورزی به بهانه شرب، تخلف محسوب گردد.

نیاز آبی  تعییندر سه حالت نرمال، خشکسالی و ترسالی صورت گیرد. نیاز آبی محیط زیست  تعیین

ی وزارت سازمان حفاظت محیط زیست با همکارنهاد، به محیط زیست بر اساس نظرات اجماعی تشکلهای مردم

 سپرده شده که مطلوب است. نیرو

 به صورت زیر مشخص گردد: زیستیپایش و نظارت بر رهاسازی نیاز آبی محیط
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های های آبی از جمله تاالبها و سایر اکوسیستمهای ورودی آب به بدنهآبه در محلپایش تخصیص حق»

دخانه توسط وزارت نیرو و با نظارت سازمان زیستی در طول روآبی، همچنین برقراری رژیم جریان آبی پایه محیط

 «حفاظت محیط زیست انجام گیرد.

های آبه تا بدنههای مجاز و غیرمجاز در مسیر رودخانه، بین محل آزادسازی حقپایش و کنترل برداشت»

 «آبی به عهده وزارت نیرو است.

ف، مجازات بازدارنده و ، برای وزارت نیرو یا بخش متخلزیستیبرای عدم رهاسازی نیاز آبی محیط

 موثر در نظر گرفته شود. 

 

 .پذیر گرددای تنها پس از اجرای شرایط زیر امکانای و بین زیرحوضهدهم: انتقال بین حوضه

قبل از مطرح شدن بحث انتقال آب در قانون، الزم است وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سازمان 

تهیه  3و  2های آبریز درجه مفصلی درباره وضعیت پایداری حوضه جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، گزارش

 طیمح ،یفیو ک یکم ،یدرولوژیه یبشود که پارامترها فیها تعرحوضه یداریپا یبرا یاکپارچهیشاخص نمایند. 

زیستی، اقتصادی . همچنین گزارش تفصیلی تبعات محیطشود دهیو توسعه در آن د یشتیمع ،یاجتماع ،یستیز

 های انتقال آب قبلی تهیه شود.ی و امنیتی طرحاجتماع

موظف است بر اساس گزارش  یو جهاد کشاورز یعیمنابع طب ،ستیز طیسازمان مح یبا همکار رویزارت نو

در  ،داریپاآبریز  هایحوضهرا به و معیارهای پایداری، آنها  3و  2های آبریز درجه حوضهارائه شده در رابطه با 

 .دینما میتقسبندی متناسب دیگر( )یا طبقهی معرض خطر و بحران

 .ممنوع اعالم شوداکیدا و در معرض خطر  یبحرانآبریز  هایحوضهانتقال آب از 

در وضعیتی که پس از تمهید کلیه اقدامات مدیریتی پیشگیرانه در مقصد، از قبیل تنها  ،انتقال آب

بخشی و امثالهم، پس قاضا، پایش وضعیت تعادلجویی، بازچرخانی، اصالح الگوی مصرف، مدیریت بهینه تصرفه

از تأیید نهادهای ناظر غیردولتی، همچنان به رفع مشکل نینجامد و به معنای تام و تمام، مشمول قاعده 

ماژور باشد، آن هم با در نظر گرفتن کلیه حقوق مادی و معنوی حوضه مبدأ و صرفا به منظور تأمین آب فورس

ی، امکان طراحی و اجرا داشته زمان تیبا در نظر گرفتن محدودو  داریپا هایحوضه ازشرب مقصد و فقط و فقط 

 باشد.

 و مقصد حوضه در مدیریت مصرف راهکارهای الزم است شروط ذکر شده در الیحه قانون مانند )اجرای

سرزمین  ایشآم الزامات بر مبتنی آتی و موجود در شرایط مبدأ حوضه اساسی نیازهای کلیه تأمین صورت در تنها

 محور( به صورت بندهای مشخص قانونی تعریف شود و مکانیسم پایش آنها تعیین گردد.و آمایش آب

 تیفیک (2 آب مواجه شود. یبا کمبود جد دینبا أحوضه مبد (1اصول زیر پس از تدقیق افزوده شوند: 

باعث بروز  دیطرح نبا یاجرا (3 .رندیقرار نگ بیو تخر دیو مقصد مورد تهد أمبد یهادر حوضه زیستی طیمح

 شود. یو فرهنگ یاجتماع یاختالالت اساس

آب، به نظر میرسد که برای توجیه انتقال آب به کار برده شده است که الزم  به دسترسی حق تضمین

 است حذف شود.

 زیست باشد.هر گونه تخصیص در بحث انتقال آب، منوط به موافقت سازمان محیط
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شرب و تنها پس از  یدرجه سه، تنها برا زیآبر یهاحوضه نیدرجه دو و ب زیآبر یهاحوضه نیانتقال آب ب

 :ردیمدت مشخص صورت گ یبرا ریشروط ز یاجرا

تخصیص شرب تنها پس از مدیریت تقاضای شرب و کاهش سرانه مصرف به کمتر از سرانه الگوی مصرف 

 .پذیر گردد)تعیین شده توسط شورای عالی آب( در حوضه مقصد امکان

زیست و شرب های آبریز بعد از کسر نیاز آبی محیطبرای تامین آب شرب، ابتدا هرگونه تخصیص در حوضه

 ماندن آب قابل تخصیص، تخصیص به سایر مصارف صورت گیرد.صورت گیرد و در صورت باقی

ان، دارهمچنین تامین آب شرب از بازتخصیص آب کشاورزی )به صورت داوطلبانه در صورت توافق حقابه

 صورت گیرد. 2یا  3آبریز درجه بران و با پرداخت خسارت( و آب صنعت، در خود حوضه با رعایت حقوق حقابه

 انتقال آب برای مصارف بهداشتی حذف شود.

 شوند.صراحتاً ذکر شود که صنایع کوچک مشمول انتقال آب برای آب شرب نمی

 نحوه پایش اجرای این شروط مشخص گردد.

 

  ایای و بین زیرحوضهحوضهگیری در مورد انتقال آب بینیند تصمیمفرآ

به کمیسیونی متشکل از کمیسیونهای سطح حوضه آبریز و شورای  ایبرای انتقال آب بین حوضه تصمیم

 عالی سپرده شود، نه فقط به شورای عالی آب.

، مکاتبات و گیری برای طرحهای انتقال آب )صورتجلساتکلیه مطالعات و اسناد منتهی به تصمیم

 های توجیهی، مطابق ماده مرتبط با دسترسی آزاد به اطالعات در اختیار عموم قرار گیرد.مستندات( و گزارش

زیستی که مطالعات و گزارشهای آنها در فرایندی شفاف به محیط و اقتصادی، اجتماعی فنی، مجوزهای

 اطالع عموم رسیده است ضروریست.

گیری در مورد طرحهای انتقال آب ی برای تمامی مراحل تصمیمتشکیل شدن جلسات استماع عموم

 ضروری است.

ای از سازمان نیاز است طرحهای انتقال آب عالوه بر ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی، مصوبه جداگانه

های مردم نهاد و تشکل ها و مراتع کشورسازمان جنگل زیست،زیست یا شورایی متشکل از سازمان محیطمحیط

 زیستی داشته باشند.یطمح

در اغلب موارد انتقال آب در حوضه آبریز مرزی نیز بر شرایط داخل سرزمینی تاثیر قابل توجهی دارد. الزم 

های حوضه آبریز اصلی و فرعی و نظارت سازمان ها نیز با مشارکت کامل کمیسیوناست انتقال آب در این حوضه

     زیست، صورت گیرد.محیط

 

 :اهایاده از آب دراستفیازدهم: 

راهکارهای  یمشروط به اجرای تمام ،ییزدابدون نمک ایبا  اها،یاز آب در استفاده ،دیجد 19 مادهدر 

 چارچوب در یآب ازهایین نیبرای تأم ریدپذیبرداری از منابع آب تجدمصرف و عدم امکان توسعه بهره تیریمد

 و  یاقتصادی، اجتماع ،یفن هاتیبر وجود توج یو مبتن یزیررنامهـو آب قابل ب زـیهای آبرهـحوض دارییاسناد پا
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نگونه یالف و ب و ج ا یبندها مجاز است. ریبه شرح ز ز،یحوضه آبر صیدر قالب سند تخص ،یستیز طیمح

 گردد: نیگزیجا
 یصرفاً در مناطق ساحل ییزدابدون نمک ایبا  ایاستفاده از آب در

و  زآبری حوضه ونیسیکم شنهادیبه پ ی در مناطق ساحلبرای کشاورزی و صنعت صرفاً  ایآب در یینمکزدا

توسط دولت مجاز  یاعتبارات مالهیچگونه  نیبدون تأمبا مدل مالی مشخص، آب،  یشورای عال دییپس از تأ

 است.
 راتاعتبا نتأمی و طرح از برداریاجرا و بهره ،یمراحل طرح اعم از مطالعات، طراح هیانجام کل تیولؤمس

 نیبه ا یمتیقآب گران نیمصرف چن ی. براباشدیو با نظارت دولت م یبر عهده بخش خصوص ،ازیمورد ن یمال

 به آنها داده شود. یواقع متیداده نشود و آب با ق ارانهیها بخش
 االجرا هستند. راهکارهای نظارتی که بر تصویب طرحهای توسعه منابع آب دیده شده ، همگی در اینجا الزم

 

برداری های بهرهبر اساس آبهای غیرمتعارف در تخصیص کالن و صدور پروانه یزیردوازدهم: برنامه

 حذف گردد و مواد دیگری به شرایط بسیار محدود استحصال آبهای نامتعارف تعلق گیرد.

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

کالن و  در تخصیص های متعارف،بدون هیچ شرطی و در کنار آب های غیرمتعارف،ساس آبریزی بر ابرنامه

بسیار های غیرمتعارف برداری از آببرداری صورت گرفته است. الزم است بهرههای بهرههمچنین در صدور پروانه

  محدود بوده و با شرایط بسیار خاصی صورت گیرد.

 

 تحت شرایط بسیار خاص و محدود صورت گیرد. آب از سازند سخت، سیزدهم: استحصال

 و شرب آب تأمین برای صرفا سخت، سازند آب منابع از برداریبهره و اجازه استفاده ،4تبصره  39ماده 

از را داده است. الزم است شرایط خاصی برای این برداشت دیده شود.  نیرو وزارت اجازه و به موافقت منوط

دست خود  نییدر پا یآبرفت یکننده آبخوانها هیمناطق تغذ یسخت در بعض یسازندها یکه ذخائر آب ییآنجا

آب  نیاستفاده گردند که امکان تام یآب شرب مناطق یو تنها برا یاژهیو اریبس طیتحت شرا دیباشند لذا با یم

 .وجود نداشته باشد یآبرفت یهاآبخوان قیمناطق از طر نیشرب ا

ندارند و  یآبرفت یآبخوانها یبر رو یچندان ریکه استحصال آنها تاث ییچه آنها یاست ذخائر سازند یعیطب

پمپاژ  یها شیبا آزما دیبا ،زار هستندگریتاث یآبرفت یذخائر که استحصال از آنها بر آبخوانها نیچه آن دسته از ا

 به آنها داده شود. اءیتناوب اجازه اح بهشده و  یابیسازند سخت ارز ژهیو

ها چشمه یدر دب یاگر خلل به تناوب انجام گیرد.از چاهها  یبرداردر هنگام بهرهمجاور  یهاچشمه شیپا

 .کند لیاز چاه را تعط یبرداربهره دیبا رویرخ داد وزارت ن

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

 گردد.میاقدام  یبرداربهره اتیبالفاصله نسبت به توقف عمل ،داشته باشد تریمغا اءیپمپاژ و روند اح شیشده آزما
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متفاوت  گریکدیبا  یو هر سازند یاهر منطقه یدروژئولوژیو ه یمیاقل ،یشناس نیزم طیشرا نکهیتوجه به ا

اه چ کی یواقع میتوان به حریم یدانیو م یبر اساس مطالعات گسترده علم و یو علم یاست لذا از نظر فن

 ،دستنییپا یها و منابع آبرفتقناتها و چشمه مانند چشمه گرید یآن تا منابع آب سازند منیو فاصله ا یسازند

 یبردار بخش دولتمتوجه بهره ،حاصله میحر نیا تیعدم رعا یقانون تیاست هرنوع مسئول یهیبد کرد. دایدست پ

 است.

آب شرب  نیتام یمتول یر عهده بخش دولتسخت فقط د یسازندها در یبردارو بهره یحفار اتیعمل

 خواهد بود.

بالفاصله  ،دینما یبردارمجاز چاه اقدام به بهره یو دب یمیاقل راتییتغ تیبدون رعا یاگر بهره بردار دولت

 سلب و چاه مسدود گردد. یچاه از و تیمالک

 

ی کشاورزان بدون ها و تبدیل آنها به پروانه و سلب حقوق معیشتبهآچهاردهم: نادیده گرفتن حق

  جبران

از  صیتخص ییجاجابه قیطر نیحقابه شده است. از ا نیگزیجا نه،یپروانه مصرف به س،ینوشیپ نیادر 

به شرب و صنعت بدون جبران  یمخصوصا کشاورز ،گریبه مصرف د یو مصرف گریبرداران دبه بهره یبردارانبهره

ها ها در اغلب حوضهد ظرفیت برد حوضه و صدور پروانهاز آنجا که تخصیص بیش از حشده است.  لیخسارت تسه

برداران، تعدیل توسط وزارت نیرو صورت گرفته، الزم است این حقوق ایجاد شده با پرداخت خسارت یا اقناع بهره

 الزم را داشته باشد. یداریپاامکان اجرا و تا قانون  شوند

 

 بازار و بانک آب پانزدهم: تشکیل 

کیل بازار و بانک آب به شکل حاضر حذف شود زیرا بدون هیچگونه مطالعه و سند ماده مرتبط با تش

پشتیبانی، بازار آب میتواند تبعات وخیمی از نظر افزایش مصرف آب و نحوه توزیع منابع اب داشته باشد. الزم 

هایی، م پایلوتاست بازار آب و بانک آب از نظر مفهومی و شرایط و تبعات آنها کامال مشخص شده و پس از انجا

 شروط بسیار مشخصی در مورد آنها تدوین شود. تنها در اینصورت این تحول عظیم در مدیریت آب صورت گیرد.

 بر ابزارهای اقتصادی تشویقی و تنبیهی در مورد مدیریت آب تاکید گردد، نه فقط بازار آب.

 

 مشکالت گسترش بازار آب بدون قواعد مشخص:

حتی در تجربه کشورهایی که به اصول  زیستی:های محیطیک آب و حقابهگرفتن ارزش اکولوژنادیده

مدیریت اکولوژیک بسیار پایبندند، با گسترده شدن بازار آب، ارزش اکولوژیک آب اغلب نادیده گرفته 

 زیستی معموال ارزش اقتصادی واضحی ندارد.های محیطحقابه زیرا شودمی

ها وجود دارد، کنترل برداشت جربه کشورهایی که امکان: حتی در تافزایش مصرف آب به صورت کلی

ها بازار آب معموال منجر به افزایش مصرف آب به طور کلی شده است. در کشور ما که امکان کنترل برداشت

 وجود ندارد، این عارضه حتما مشاهده خواهد شد.
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های ارف و گروهگردش منابع آب در دست مص تمرکز منابع آب در مصارف و یا ذینفعان محدود:

 گرفته را دارند، متمرکز خواهد شد.محدود که به دالیل مختلف قابلیت بقا در بازار شکل

مشخص نیست درآمد کسب شده  شده:مشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تعرفه دریافت

ال دریافت این وجه های وزارت نیرو در قبمسئولیت توسط وزارت نیرو قرار است به چه مصارفی برسد. همچنین

 مشخص نشده است.

پذیر نبوده است در حال حاضر هنوز تحویل حجمی آب امکان عدم امکان تحویل حجمی آب تاکنون:

 و نحوه اجرای این ماده مشخص نیست.

 

 شانزدهم: تعرفه

ساز ارزش اقتصادی آب مفهومی نامتعین و محاسبه آن بسیار مشکل است. کاربرد آن در اینجا مشکل

 هد بود.خوا

بردار( دریافت کند. در مشخص نیست چرا وزارت نیرو محق است ارزش اقتصادی آب را  )از دولت و بهره

حال حاضر وظایف آن در قبال دریافت این تعرفه اصال مشخص نیست. وظایف وزارت نیرو در قبال دریافت تعرفه 

تعرفه اقتصادی، تمامی وظایف حفاظتی  آب بر اساس ارزش اقتصادی کامال مشخص گردد و در قبال دریافت این

 منابع آب با ذکر منبع مالی به وزارت نیرو سپرده شود. 

 

 هفدهم: حفاظت و احیای قنوات

زیست و منابع طبیعی کشور، در این ویرایش قانون همچنان نهاد محیطبا وجود تاکید تشکلهای مردم

نسبت به حفظ و احیا قنوات به عنوان یک سازه پایدار و اند و نند ابقا شدهموادی که به تخریب قنوات دامن میز

سرمایه اجتماعی و فرهنگی چند هزار ساله، توجهی نشده است. موادی برای حفظ و احیای قنوات دیده نشده 

 است.
نویس با عنوان کردن مالکیت در ملک غیر، دست متصرفان برای هر گونه دخل و این پیش 31در ماده 

شدن یم آنها باز گذاشته شده است. این ماده عاملی بوده و خواهد بود در جهت خشکتصرف در قنوات و حر

قنوات کشور و نابودی هزاران هکتار اراضی کشاورزی به خصوص باغات در اطراف روستاها و شهرها. این ماده 

دعاوی  ای تدوین بشود که متصرفان محدود و قنوات حفظ شوند. شایان ذکر است بیشترینحذف یا به گونه

حقوقی در قنوات مربوط به این تصرفات است که تبدیل به یک تهدید جدی برای قنوات شده است. پیشنهاد ما 

 متن زیر است: 31برای ماده 
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر »

لیات مربوط به چاه یا قنات یا مجرا خواهد بود. حقوق ارتفاقی و حریم مالکیت چاه یا قنات یا مجرا و برای عم

متر  2متری و مجرا تا شعاع  8تواند در اطراف چاه تا شعاع میله چاه یا مجرا محفوظ بوده ولذا صاحب ملک نمی

وات و ها و مجرای قنایجاد نماید. هر گونه ساخت و ساز در حریم میله چاه اتمستحدثگونه از هر طرف هیچ

 تعالمات الزم را ازـلک باید اسـمالک ماخت و ساز باشد، ـاز به احداث بنا یا سـباشد. چنانچه نیها ممنوع میچاه
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سازمانهای مدیریت منابع آب استانها دریافت و با هماهنگی مالکان قنات با رعایت کامل حریم و اصول فنی که 

 یتوسط بخش خصوص یو تحول رییهرگونه تغو ساز نماید.  ای به میله چاه و مجرا وارد نکند اقدام به ساختصدمه

 «باشد.یقنات ممنوع م یها و مجراآبده، میله چاه یهاچاه یفیو ک یکم میدر حر ی،و دولت
 در بخش تعاریف، تعریف حقوق ارتفاقی و حریم قنوات ذکر شود. 2در ماده 
سال  10برای احیای قنوات حداقل و  هایی برای احیای قنوات تعیین گرددالزم است مشوق 43در ماده 

کننده قنوات اشاره شود وگرنه تکلیف اراضی تحت شرب قنات نامشخص باید به عوامل تهدید زمان داده شود.

 خواهد بود.
های عمومی ارجحیت داده شود. به عبارت دیگر، بایست بر اماکن و جادهقنات و حریم قنات می 47در ماده 

قنات ساخته شده باشند الزم است دستگاه اجرایی با هزینه خود به رفع خطر اقدام نماید اگر این اماکن در حریم 

 به صورتیکه به قنات و کارکرد ان آسیبی نرسد.
ارجاع داده شود.  1309در راستای اجرای بهتر این ماده باید به قانون قنوات مصوب سال  48در ماده 

 گردد.برداری نیز مییا سایر نهادهای شریک در ساخت و بهرهولیت وزارت نیرو و ؤاین ماده شامل مس همچنین

 د.باششامل وزارت نیرو و سایر نهادهای دولتی و خصوصی نیز « هر باالدستی»به عبارت دیگر، 
 اضافه شود« به غیر از قنواتی که تا قبل از این قانون دارای اسناد مالکیت هستند»، عبارت 50در ماده 

 

های های آبیاری در توزیع آب و نگهداری از شبکهفرافکنی مدیریت شبکه هجدهم: عدم هماهنگی و

 برجاست.پاآبیاری بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 

به جهاد کشاورزی سپرده شده است در حالیکه الزم است بر  4 و3 هایوظیفه انتقال و توزیع آب در شبکه

ای، مطالعات و ن الزم است برای تدوین چنین مادهبران تاکید شود. همچنیسپردن این امر به تشکلهای آب

شناسی مبنی بر اینکه چرا وزارت نیرو آب را در نقاط تحویل به صورت حجمی تحویل نداده است و چرا آسیب

را به عهده نگرفته  4 و 3 هایجهاد کشاورزی و یا تشکلها تاکنون وظیفه تحویل آب و انتقال و توزیع آب در شبکه

 رد.است، صورت گی

 

های مرتبط با مدیریت ها توسط وزارت نیرو و سایر دستگاهنوزدهم: در صورت عدم انجام مسئولیت

 ها دیده شود.انگاری برای دستگاهآب، جرم

همه مقصرین و مجرمین در جانب مردم قلمداد شده و سیستم در بخش جرایم و حل و فصل اختالفات، 

، فعل تقصیرات، قصورات، ه است در حالیکه بخشی مهمی از تخلفاتبرای ایشان تدارک دیده شد یقانون مجازات

که الزم است در این بخش دیده  ات کالن بوده استممتوجه بخش دولتی و تصمی، در حیطه آبو ترک فعل 

 نویس بازدارنده نیستند و تناسبی با شرایط آب کشور ندارند.های تعیین شده در این پیشهمچنین مجازات .شود
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 آبی گردشگری توسعه و تاریخی های سازه و آثار حفظبیستم: 

های تاریخی و باستانی کشور و حریم آنها با هدف جلوگیری از تداخل تهیه و انتشار اطلس محوطهبخش 

نهاد و فعاالن محیط زیستی گنجانده با نظر تشکلهای مردمهای یاد شده طرحهای توسعه منابع آب با محوطه

 ن دارد.شده که جای تقدیر فراوا

ولی بحث گردشگری آبی به این ماده مرتبط نیست. الزم است به ماده دیگری منتقل شده و با شروط 

زیست جوامع محلی  ها وبسیار مشخص محدود گردد تا مانند طرحهای گردشگری موجود برای اکوسیستم

 زا نباشد.آسیب

 

تدوین متن الیحه قانونی و نیز تأکید بر حضور  جانبههمهو در خاتمه، ضمن تاکید بر تداوم روند مشارکتی 

در جلسات کمیسیون آب کشور اندرکاران و ذینفعان موضوع حکمروایی و مدیریت منابع نمایندگان رسمی همه دست

در دعوت از نمایندگان مزبور، به شکلی که تفوق حضور کارشناسان وزارت نیرو و رعایت عدالت البته و زیربنایی دولت 

ایجاد ننماید، افواه عمومی افکار و ای مبنی بر دعوت نمایشی از نمایندگان سایر بخشها را در شرکتهای تابعه، شائبه

نهاد محیط زیست و ز رویکرد تعاملی کمیسیون محترم زیربنایی دولت، شبکه تشکلهای مردمهمچنین ضمن سپاس ا

منابع طبیعی کشور، امیدوار است توجه کارشناسی، فنی و نهادی، در کنار توجه به ابعاد کامال الزم اجتماعی و فرهنگی 

اندرکاران بوده و با قانونی ق همه دستحکمروایی آب، به عنوان سرلوحه غیرقابل کتمان در طی این مسیر، مورد تواف

متأثر از آن خواهد بود، با کفایت دقت و های متمادی، که شئون مختلف زندگی مردم و حیات پایدار سرزمین در دهه

 .صورت پذیرد، مواجهه مسؤوالنه و پرهیز از تعجیل زمان

 .کشور را از خداوند متعال خواستاریم دلسوزصادق و مندان دغدغهتوفیق همه 

 

 ا سپاس و احترام دوبارهب

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورشورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم

 دهم خرداد یکهزار و چهارصد شمسی

 
 رونوشت:

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمیجناب آقای دکتر قالیباف؛ 

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

 جمهوریسمعاون محترم حقوقی رئسرکار خانم دکتر جنیدی؛ 

 وزیر محترم جهاد کشاورزیجناب آقای دکتر خاوازی؛ 

 نماینده محترم تهران، ری و شمیرانات و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمیسرکار خانم دکتر رفیعی؛ 

 ا، مراتع و آبخیزداری کشورمعاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگله؛ جناب آقای دکتر منصور

 دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولتنژادی؛ سرکار خانم دکتر 

 معاون محترم آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیستم مهندس آقایی؛ سرکار خان

 شورای محترم عالی شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور

 شورای محترم نظارت و داوری شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور
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