
 

 

 

 

 دوره یازدهم –شورای اسالمی  سنمایندگان محترم مجل

 
 در دولت سیزدهمنیرو  وزیر پیشنهادیاکبر محرابیان، علیمهندس آقای  موضوع: نقد برنامه

 

 آرزوی توفیق؛ با سالم
 

، به عنوان وزیر رئیسیدکتر آقای  جمهور محترم، جنابرئیس اکبر محرابیان از سویآقای علی احتراما با عنایت به معرفی

، مبتنی بر وظایف ذاتی نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشورتشکلهای مردمشبکه  رساندرو، به استحضار مینیپیشنهادی 

در ذیال  هیأت محترم وزیران، 6/6/1395نهاد، مصوب نامه تشکلهای مردمآیین 29گری خود، مستند به ماده تسهیلگری و مطالبه

ه و از آنجاییکه هدف نقد برنامه، کمک به بهبود های وزیر پیشنهادی نیرو پرداخترت اجمالی به نقد سوابق و برنامهبه صو چند بخش،

به دالیلی که ذکر آن خواهد رفت، بار در کشور است و ز خطاهای فاجعهمحور آب و برق و پیشگیری از برووضعیت صنعت اجتماع

 بسترساز زای گذشته، آشکاراادامه روندهای آسیبدر نه تنها متضمن دستیابی به چنین هدفی نیست، بلکه ، شده ایشانهبرنامه ارائ

ایشان، در دستور کار اعتماد به  عدم رایخواستار آن است بدینوسیله شود، ارزیابی می محابا به تتمه توان موجود کشورهجوم بی

های بخش ه از سویکهای ایشان، نامهبرانتقادات وارده بر  مجموعه . همچنین شایسته استقطعی نمایندگان محترم قرار گیرد

، بعدی یپیشنهاد هایهای گزینهبررسی برنامه جهتبه عنوان مبنا و راهنمایی مطرح شده است،  کارشناسی و علمی و فنیمختلف 

 قرار گیرد. مالک تصمیم

بدیهی است موارد ذیل، تنها بخشی از نگاه کارشناسی نقادانه فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی کشور را که از بیشترین 

. لذا، شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور این آمادگی را دارد که با همه توان دهدتاب میاهمیت برخوردار بوده، باز

تر موارد ضعف و ، در هر زمان، پاسخگوی سؤاالت نمایندگان محترم در جهت تبیین جامعخود تخصصی هایکارشناسی کارگروه

 نقص برنامه وزیر پیشنهادی محترم باشد.

 

 و اما بعد:

 

 مجلس شورای اسالمینمایندگان محترم 

به عنوان محصول حکمرانی حقیقت آن است که مجموعه فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با عنایت به آنچه امروز 

، تهاجمی، نطقی، غیرمتناسب، وارداتیرمیغ سیاستگذاری و اجرایی رویکرد کالن دهندهبازتابهای گذشته، آب و برق در طول دهه

های موجود و عزم سرزمینی است، طبیعتا و منطقا انتظاری جز فهم درست پریشانی ها و قابلیتهایتوجه به ظرفیت آگاهانه و بدوننا

اشتباه و ایجاد دگرگونی بنیادین در روندها این جریان فوری  در راستای توقف قطعی ومحترم و مجلس دولت بدون مماشات جدی و 

شود، های وزرای پیشنهادی مرتبط با این حوزه مشاهده میاند و این در حالی است که متاسفانه آن چه در برنامهو فرآیندها نداشته

زننده و چه بسا در مواردی، آوری، در ادامه همان مسیر مطلقا آسیبیرتنه تنها نشانی از چنین درک و فهمی ندارد، بلکه به طرز ح

 ، االن این حوزهـعـناسان و فـترین بخش ماجراست که امید کارششود و این دردناکرسایش توان سرزمین برآورد میدهنده فشتاب
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هایی که کوچکترین ایده و ابتکاری در جهت تخفیف انتخاب وزرای پیشنهادی با برنامهبدون شک، اشت و عمری بسیار کوتاه د

آفرین خواهد بود و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی چه بسا یأسشود، در آن مشاهده نمیکشور و تسکین دردهای مزمن هشدارها 

 س محترم وارد خواهد آورد.دولت و مجل

شده وزیر برنامه ارائهتاثیرگذار فرازهای  نیز مهمترینهای مدیریتی و اجرایی و لکنتبا این توضیح، توجه شما را به برخی از 

 نماییم.جلب می پیشنهادی نیرو

 

 سوابق فردی، علمی و اجرایی:الف ( 
 

 :در شرایطی که کشور از نظر کمبود و مدیریت  نداشتن دانش و سوابق اجرایی الزم در حوزۀ مدیریت آب و انرژی

های ترین وزارتخانهبرد، وزارت نیرو به عنوان یکی از کلیدیمنابع آب و تولید و توزیع برق در شرایط وخیمی به سر می

ها با مسائل این دی با تجربه و شناخت کافی در زمینه مدیریت آب و انرژی سپرده شود که سالبایست به فرکشور می

های روزافزون این حوزه، با رویکردی مشارکتی این وزارتخانه حوزه از نزدیک درگیر بوده و با بینشی عمیق در زمینه چالش

انش و سوابق اجرایی در این زمینه برخوردار نیست. ست که آقای محرابیان از هیچگونه دا مدیریت کند. این در حالی را

 همچنین ایشان در سوابق خود، رویکرد مشارکتی ضعیفی را از خود به جای گذاشته است.

 :های نهم و دهم، طرح ن در وزارت صنعت و معدن دولتمحرابیاآقای در زمان تصدی  سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی

های فارس، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، کرمان جامع توسعه صنعت فوالد برای احداث هفت واحد فوالد در استان

ولیت وی با جهش ؤآب هستند، پیگیری شده است و ظرفیت تولید فوالد خام در دوران مسهای کمو یزد که اغلب استان

های انتقال آب از جمله وی در تسریع اجرای پروژه برابری همراه بوده است. همچنین برای تأمین آب این صنایع،دو 

های کویری و اجرای طرحهای انتقال بر در استانست که استقرار صنایع پرآباین در حالی نقش داشته است. 3کوهرنگ 

های شدید است که منجر به تنش ر مدیریت آب کشور بودهزاترین مسائل دآب برای تامین آب این صنایع، از آسیب

 ر انداخته است.طمنیت ملی را به خازیستی و تعارضات اجتماعی شده است که محیط

 به عنوان وزیر ویژههمزمان، به و اشتغال طع دکتریغیرقانونی بودن تحصیل در مق 

  برداری از تالش علمی دیگران به نفع خود.دعای نادرست و بهرها علمی به واسطهمحکومیت قطعی در زمینه 

  
  

 نیرو در دولت سیزدهم: وزیر پیشنهادی یبرنامهب( 

 

 :رویکرد کلینقد  .1

مین آب به خصوص از مدیریت تأبرنامه آقای محرابیان وزیر محترم پیشنهادی نیرو، تاکیدی آشکار بر رویکرد 

های استفاده از آبو  کنشیرینهای آبهای انتقال آب، طرحای از جمله احداث سدها، طرحمدیریت سازهطریق 

بخشی منابع وزیر پیشنهادی نیرو به صورت کلی و مبهم به تعادلهای غیرمتعارف دارد. تنها بخش کوچکی از برنامه

 آبیبخشی یا مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمای به طرح تعادلپرداخته است که آن نیز از طریق ارجاعی حاشیه آب

 مهریچنان مورد بیو در این برنامه نیز هم بوده است، طرحهایی که خود در اجرا با مشکالت فراوان روبرو بوده و هستند
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ت که دار وزارت نیرو نیازمند اسبه فردی به عنوان سکان ،کشور ایران در این شرایط خاص و بحران آبی .اندواقع شده

مین ترجیح دهد و در این مسیر، بدون رب و کشاورزی و صنعت بر مدیریت تأهای شمدیریت مصرف را در کلیه بخش

های پیدا و پنهان، بر اعمال قواعد و ها، فشارها، تخریبها و دشمنیسازیهیچگونه مماشاتی و بدون ترس از جریان

 مصرف، تاکید ورزد.مقررات بسیار جدی و سختگیرانه، تا برقراری نظم و فرهنگ نوین 

قد توجیه فنی، فا موارد یست: این طرحها در بسیاریمحور بر کسی پوشیده نهای سازهمخاطرات رویکرد و برنامه

و  اند؛اجرا شده هاطرح ارانکاندرمحیط زیستی بوده و با اهداف انتفاع مالی و سیاسی برای دستاقتصادی، اجتماعی و 

های آبریز، کارسازی پیوستگی حوضهای و بدون توجه به پایداری و به همهعموما نیز مبتنی بر رویکرد جزءنگر و منطق

همراه بوده، تقاضا و مصرف آب را افزایش داده و  محدود آبها با بارگذاری عمده بر منابع این طرحاند؛ و عملیاتی شده

ها مخاطرات اجتماعی در تجربه تلخ خوزستان مشاهده شد، این طرح همانگونه کهند. همچنین افزودهبر تنش آبی ا

داند اند. هر مدیر دانا و کارآمدی میزیستی شدیدی را به دنبال داشته و امنیت ملی را به خطر انداختهسیاسی محیط

است  آبیی با کمها یا سازگاربخشی آبخوانتعادل  محور برایدر مطالعه و اجرای راهکارهایی اجتماع ،که هنر مدیریت

 امری که در این برنامه کامال مغفول مانده است. و نه در سدسازی و انتقال آب؛

های اجرای آموختهالزم است تا به عنوان یکی از راهبردها و رویکردهای اصلی این وزارتخانه محترم، درس

هایی بیش از پیش منجر به تبعات ن برنامهبررسی قرار گیرد تا اجرای چنی ای در سالهای پیشین موردهای سازهبرنامه

  زیستی و اجتماعی غیرقابل جبران نگردد.محیط

 

 :هاها و برنامهدها، راهبرنقد چالش .2

  
برای مدیریت و متناسب مناسب راهبردی ی به هیچ عنوان خصوصیات یک برنامه شدهی تدوینبه دالیل زیر، برنامه

 های کشور را دارا نیست:وزارتخانهین تریکی از کلیدی

  مسائل مدیریت آب  ،وزیر پیشنهادی نیروی برنامه رودمنابع آب در کشور، انتظار می شرایط بحراندر

هایی مدون جهت کاهش مشکالت برنامه یابی آن مسائل،اساس ریشه و بر بندی کردهاولویتشناسایی و کشور را 

، اندبندی نشدهشناسایی و اولویت مدیریت منابع آب مسائل اصلیبسیاری از  شده،در متن ارائه پیشنهاد دهد. 

 هایبرنامهو  ها وجود نداردو برنامه مسائلتطابق زیادی بین گویی بسنده شده، در ذکر مسائل به کلیهمچنین 

 نشده است.ارائه  در راستای حل مسائل هدفمند و عملیاتی

 ها و مسائل اصلی مدیریت منابع آب نادیده بسیاری از چالش ارائه شده وزیر پیشنهادی نیرو، یدر برنامه

ها و مسائل در نظر گرفته نشده است. سوال ای نیز برای این چالشو به تبع آن، راهبرد و برنامه اندگرفته شده

 ای ندارد:ل برنامهاین مسائدر زمینه به مسائل مهم زیر نپرداخته و وزیر نیرو چرا آنست که 

های آبریز از نظر منابع اغلب حوضه  بر منابع آب: ،پذیراری بیش از حد ظرفیت آبهای تجدیدمعضل بارگذ .1

ب صورت آبارگذاری بسیار بیشتر از ظرفیت برد حوضه بر منابع در آنها و مصارف در وضعیتی بحرانی هستند و 

برای مصارف شرب، صنعت و رویه وزارت نیرو تخصیصهای بیبخشی عمده این بارگذاری مرتبط با گرفته است.  

ترین به این موضوع که عمده در متن برنامه، ولیکشاورزی و بخشی دیگر مرتبط با مصارف غیر رسمی است. 

 عه و تکمیل ـبر توسهمچنین بخشی اشاره شده است. ارجاع به طرح تعادلدر حد رود معضل کشور به شمار می
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که خود منجر به بارگذاری بیشتر بر منابع آب شده و معضالت را  شده استبع آب تأکید های تأمین مناطرح

 کند.دوچندان می

بدون توجه به شرایط  -سد در برنامه وزیر 30از جمله - باحداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آ .2

تاکید شده است. این های دیگر آبی در برنامه وزیر پیشنهادی بر ساخت سدها و پروژه :فعلی منابع آب

و همچنین  هادر اکثر حوضه ،با توجه به تغییرات اقلیمی و بارگذاری بیش از حد بر منابع آبست که حالیرد

ها و مطالعات پایه طرحهای آبی در حال مطالعه و در الزم است تمام تخصیص ،زیستیعوارض اجتماعی و محیط

اجرای آنها به  طالعاتی مربوط به چند دهه گذشته بوده کهحال اجرا بازنگری شوند. اغلب این طرحها دارای م

 اند و نه در حال حاضر.توجیهی برای ساخت داشته ،و تنها در آن دوره تعویق افتاده است

در شرایطی که با بحران شدید آبهای زیرزمینی  .کنونتا بخشیطرحهای تعادلعدم اجرای اغلب بندهای  .3

در طول سالهای  این طرحاغلب اجزای  ،1393بخشی از سال طرح تعادل شروع اجرای و با وجود روبرو هستیم

 از مهمترین .است شناسی درستی در این راستا صورت نگرفتهآسیب ،با این وجود. اندقابل اجرا نبودهگذشته 

ونه چگ ست کها اینای در زمینه مدیریت منابع آب کشور باید به آن بپردازد عمده سواالتی است که هر برنامه

در این راستا  ، اشاراتیهای وزیر پیشنهادیبرنامهبخشی رسید. توان به راهکارهایی قابل اجرا برای تعادلمی

 .نداشته است

زیستی های فزاینده محیطترین عوامل ایجاد بحراناز مهم یکی گیری و نظارت:حذف جامعه مدنی از تصمیم .4

های مهمی مانند تخصیص گیری برای برنامهیندهای تصمیمحذف مردم و ذینفعان از فرآ ،و اجتماعی در کشور

در برنامه وزیر پیشنهادی با این وجود های انتقال آب بوده است. های توسعه منابع آب و طرحمنابع آب، طرح

آخرین حداقلی های و حتی به ظرفیت گیری و نظارت کامال نادیده گرفته شده استنقش مردم در تصمیم ،نیرو

در ساختارهای  مشارکت مردم ء( برای ارتقا1400)فروردین قانون آب متن پیشنهادی الیحه ویرایش 

 توجهی نشده است. گیریتصمیم

در فضایی مبهم و غیرشفاف  ،مدیریت منابع آب گیری دربارهیندهای تصمیمفرآدر روند کنونی،  شفافیت: فقدان .5

زیستی و اجتماعی ندها و ایجاد معضالت محیطیامکان نظارت بر فرآ ه منجر به عدمامری ک؛ گیردصورت می

فنی،  هایهای منابع و مصارف منابع آب، گزارشبه عنوان مثال اطالعات تخصیص، دادهعمیق شده است. 

در  ،و تصمیمات و مصوبات صورتجلسات دستورجلسات، منابع آب، هایزیستی پروژهاجتماعی، اقتصادی و محیط

بر   جمهور منتخب نیزرئیساز سویی، با آنکه  .گیردقرار نمیاختیار عموم به عنوان صاحبان اصلی این اطالعات 

له را این مسأوزیر پیشنهادی، شده از سوی برنامه ارائهمتن اند، تاکید کرده بارهامبارزه با فساد اصل شفافیت و 

در نظر و ارائه اطالعات و آمار روزآمد به جامعه، فزایش شفافیت برای انیز ای برنامه ،نادیده گرفته و به تبع آن

 نگرفته است.

ردیف  در ه فاقد مجوز محیط زیستی وزارت نیروژروپ 80 -هاروند ناشفاف و غیرقانونی تصویب پروژه .6

ه عمده ژپرو 80بیش از  گیری و نظارت مردم، یندهای مشارکتی و شفاف برای تصمیمدر نبود فرآ :1400بودجه 

با این وجود در برنامه . است قرار گرفته 1400در ردیف بودجه زیستی هستند که فاقد مجوز محیط وزارت نیرو

 وه اند و نحدهـیند قانونی وارد مرحله اجرایی شهایی که بدون طی فرآپروژه یند رسیدگی بهفرآ ،وزیر پیشنهادی
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و در برنامه خود بدون وزیر نیر قرار نگرفته است. مورد توجه، یندهای غیرقانونی در آیندهجلوگیری از چنین فرآ

 گفته است.ها سخن ها،  از تکمیل و توسعه پروژهیند غیر شفاف پروژهتوجه به فرآ

ها و تاالبها زیستی رودخانهعدم تخصیص نیازهای محیط زیستی:نبود توجه کافی به نیازهای آبی محیط .7

ها و جوامع وابسته به آنها شده ها و سایر اکوسیستمدر شرایط زیستی این اکوسیستمباعث معضالت بسیاری 

قرار سایر زیستمندان وابسته به آنها تحت تاثیر  عالوه برای که سالمت و معیشت میلیونها انسان به گونهاست 

 در حاشیه قرار گرفته است.این اولویت حیاتی نیز متاسفانه در برنامه وزیر . گرفته است

ها، رودخانه تیفیک میوخ تیبه وضع یشنهادیمحترم پ ریوز نبود توجه کافی به موضوع کیفیت منابع آب: .8

 یکشور به نحو مقتض ینیرزمیموجود و منابع آب ز یآب مخازن سدها نیهمچن، یآب یهاپهنه ریها و ساتاالب

 .مغفول مانده است شانیا منابع آب در برنامه تیفیبهبود ک یو قاطع برا رانهیشگیاند و اقدامات پاشاره ننموده

 مانند: ای موجود در بخش آب و انرژیهت و مشکالت عدیده محیط زیستی طرحعدم توجه به موضوعا .9

یستی نیروگاههای حرارتی موجود )آلودگی هوا، مصارف باالی زها و اثرات محیطدم اشاره به چالشع الف(

 ای و ...(گلخانه هایآب، آلودگی آب، تولید گاز

های های انتقال آب، طرحزیستی و اجتماعی موجود در طرحها و مسائل محیطعدم اشاره به چالشب( 

 :بر پارامترهایی مانند های آبیاری و زهکشی و ...بی، شبکهوگاههای برقآ، سدها، نیرزدایینمک

  توان تغذیه سفره های آب زیرزمینیتاثیر بر 

 ها و جوامع وابسته به های آبی و اکوسیستمها و سایر پهنهر بر نیاز آب محیط زیستی رودخانهتاثی

زیستی از لحاظ حجم، تواتر به محیطجریان آب مورد نیاز به عنوان حقآ عدم تخصیص کافیو  آنها

 رای رهاسازی آب و رسوب مورد نیازبندی مناسب بو زمان

 و سایر   ها، مسائل مرتبط با اسکان مجدد جوامع تحت تاثیرخسارات و تعارضات اجتماعی این طرح

 هااین طرح مدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسیپیا

 های سیالبی وابسته به آنهادشتو  های آبی منتهی به آنها و پهنهتغییر شرایط اکولوژیکی رودخانه 

 هااین طرح در محدوده اجرایی متأثر از های جانوریهای گیاهی و زیستگاهاز بین رفتن رویشگاه 

  ندی بیفیکاسیون، الیهها: در سدها )اوترسطحی و زیرزمینی ناشی از این طرحتغییرات کیفی آبهای

)شوری آب دریا و تاثیرات اکولوژیکی متعاقب آن بر  زدایینمکهای حرارتی، شوری و ...(، در طرح

 های محدوده مصب، دریا و...(زیستگاه

 تاثیرات تغییر اقلیم و عدم انطباق برنامه ریزی های منابع آب پیشین با منابع آب موجود 

 های شهری کشورود در مدیریت رودخانهمعضالت موج موضوع مهم به اشارهعدم  ج(

های اجرایی بیشتر در بحث عدم اشاره به نارسایی قوانین برای ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی و ضمانتد( 

 های آبی و ...ها، مصارف، بستر و حریم رودخانه و سایر پهنهبهحقآ

 شناخت کم از تبعات و پیامدهای تامین آب از منابع غیرمتعارفهـ( 

پیشین به دلیل کمبود  زیستی و مسئولیت اجتماعی طرح هایاجرای کامل برنامه مدیریت محیطعدم و( 

 بودجه و ...
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 ایندگان محترم مجلس شورای اسالمینم
های نظام تدبیر در جمهوری اسالمی ایران، قابلیت و ظرفیت نقد کارشناسی و نگاه اصالحی یارییکی از مهمترین بخت

دیریتی و اجرایی کشور، با استفاده از ظرفیت قانونی است که قانون اساسی و اسناد باالدستی در در هر یک از ساختارهای م

اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، یکی از این اختیار هر یک از قوا قرار داده و بدیهی است که سازوکار 

در  ،ها را جهت تمشیت امورترین رویهمدیران و مناسبنظیر است که امکان اصالح و تعیین و تأمین بهترین های بیفرصت

 اختیار مجلس محترم شورای اسالمی قرار داده است.

متن حاضر، تنها به  هن نکته کو با تأکید بر ای الذکربه موارد فوق توجه همه نمایندگان عزیزحوصله و لذا با سپاس از 

شده ، آن هم به شکلی اجمالی پرداخته و بررسی تفصیلی این حوزه، به عالوه نگاه کارشناسانه به برنامه ارائهبخش مدیریت آب

موضوع بسیار و  و ساختاری وزارت نیرو، موضوع مدیریت فاضالب یدر حوزه مدیریت برق، همچنین بسط نقد به مسائل اجرای

، در فرصتی دیگر و به تفکیک، های ذینفع حوزه آب و برقخانهی وزارت نیرو در ارتباط با سایر وزارتبخشمهم روابط بین

های درست گذاری صحیح سیاستتقدیم حضورتان خواهد شد، خواهشمند است با اتخاذ تصمیمی تاریخی، امیدها جهت ریل

 را زنده نگاه دارید. کشورحال و آینده و منطقی برای 

 توفیق همه خدمتگزاران صدیق کشور را از خداوند متعال خواستاریم.

 

 

 با تشکر و احترام دوباره

 نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشورشبکه تشکلهای مردم

 سی و یکم امرداد هزار و چهارصد شمسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 االسالم والمسلمین دکتر رئیسی؛ رئیس محترم جمهوری اسالمی ایرانجناب حجت

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

 شورای محترم عالی شبکه

 شورای محترم نظارت و داوری شبکه
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