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 چکيده:

و  قوانينکفايت، حاصل مديريت بي را آب،، بحران المللينبي هایسازمانو  بسياری از کارشناسان

بنابراين  .کنندميتوصيه  رامديريت يکپارچه منابع آب رهيافت  ،و برای مقابله با آن دداننکارآمد مينانهادهای 

بازنگری قوانين و  و اصالح ؛و حرکت در مسير حکمراني مطلوبمنابع آب  مديريت يکپارچهالزمه استقرار 

متضمن تشخيص مقررات نيز حکمراني آب عناصر تجزيه و تحليل . ضمن اينکه ستا موجود اداریارهای ساخت

های مختلف گيری و کاربرد اين اصول را در چارچوبباشد که شکلقانوني و نهادی به روشي سيستماتيک مي

قانون، متضمن تعريف جايگاه گير بر مبنای . اطمينان از مديريت و عملکرد نهادهای تصميمکندقانوني تسهيل مي

نخستين گام؛ به اين اهداف،  يابيدست برایباشد. گر ميگيری از توان نهادهای تنظيمگری با بهرهتنظيم

 است. قانوني و نهادی موانعشناسايي ارزيابي حقوقي و ساختاری نظام مديريت آب کشور با هدف 

 

، مشارکت عمومي، شفافيت ،گریتنظيم ،مطلوبحکمراني منابع آب،  مديريت يکپارچه واژگان کليدی:

 گوييپاسخ

 

 مقدمه -0

جر به ایجاد ناستفاده کمی و کیفی از آب م ریزی نشود،در صورتی که مصرف آب به شکل موثری، مدیریت و برنامه

 صویب قوانین مقتضیاز طریق ت توانمیبا توجه به اینکه  گردد.اثرات جانبی زیانباری بر منابع آب و دیگر منابع طبیعی می

از وقوع چنین اثرات منفی اجتناب  ،در خصوص منابع آب و ایجاد مدیریت مناسب ]قوانین موجود و اصالح و بازنگری[

اظهار داشت که توسعه، حفاظت و کاهش تقاضا در منابع آب، تا حدود زیادی به میزان  توانمینمود، لذا با اطمینان خاطر 

  .]1[هر کشور بستگی دارد و قوانین آب کارآیی نهادها



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 

2 

 

مشی سیاسی(، قوانین و مصوبات و تشکیالت کارآمد برای اجرای رویکرد ها)خطتقویت بعد سازمانی با تدوین سیاست

. افزایش کارآمدی قوانین و کارایی سازوکارهای حقوقی و ]2[بهم پیوسته در مدیریت منابع آب بسیار حایز اهمیت است

ها با هدف ممانعت از هرگونه انحراف از منافع عمومی سازی و رصد مستمر آنوابسته به پیاده ساختارهای حاکمیتی ذیربط،

حقوقی گانه سهل واصو مبتنی بر  گری فعال، بر اساس تنظیماست. به همین جهت، ایجاد سیستمی تحت حاکمیت قانون

 با هدفو منصفانه دادرسی سریع  ویی وگپاسخ گیری و نیزمشارکت در فرایند تصمیم شفافیت، ؛یعنی حکمرانی مطلوب

 رسد.، ضروری به نظر میآب کشورمدیریت  ارتقای نظام

 

 بيان مساله -2

Matondo  توانمند اداری ساختارهای وجود عدم آب، منابع یکپارچه مدیریت به حصول در اصلی معتقد است؛ مانع 

. ]3[است رو پیش و موجود هایچالش با متناسب و کارآمد قوانین فقدان همچنین قوانین، و هاسیاست اجرای برای

و [د موجو اداری ساختارهای مجدد مهندسی و اصالح نیازمند عمل عرصه در تحققی برا آب یکپارچه منابع مدیریت

 .]4[است« آب در مؤثر حکمرانی»نیازمند  عبارتی به و یا باشدمی ]بازنگری قوانین

، تخصیص و کنترل کیفیت منابع آب یک گریتنظیم دقیق موضوعاتبندی نخست به اولویت ،حکمرانی آب مفهوم

نیز اشاره گیری و مدیریت بهتر تصمیمسازوکارهایی با هدف ایجاد ، حکمرانی آب به آن عالوه برکشور تاکید دارد. 

 اساسبر  گیرتصمیمو عملکرد نهادهای  مدیریتکه از  گری این استدر تنظیمهای مختلف ارزیابیتمرکز  .]5[کندمی

  .]6[قانون، اطمینان حاصل شود

یافته و مدیریت ناکارآمد که از جرایم سازمان ،در مسیر مقابله با فساد ،با ایجاد سازوکارهای الزم مطلوبحکمرانی 

 ؛عملکردی بر پایه سه اصل ]از منظر حقوقی[ حکمرانی آب .داردموانع رشد اقتصادی یک کشور هستند، گام برمی

کنندگان آب را آگاه ساخته و باشد. سازوکارهای حکمرانی، مصرفت عمومی و دسترسی به دادرسی می، مشارکشفافیت

گیری مشارکت داشته و در برابر مراجع قضایی یا اجرایی حق جبران سریع داشته شود که ایشان در فرآیند تصمیمباعث می

باشد که نهادی به روشی سیستماتیک می متضمن تشخیص مقررات قانونی و ،باشند. تجزیه و تحلیل حکمرانی آب

، نخستین رسدبه نظر میبنابراین . ]7[کندهای مختلف قانونی تسهیل میگیری و کاربرد این اصول را در چارچوبشکل

دی جدیو تعریف مفاهیم ستقرار مدیریت یکپارچه منابع آب ر و اکشو آب مدیریت در رویکرد تغییربرای  اصلی موضوع

  قانونی و ساختاری حاکم بر نظام مدیریت آب کشور باشد. موانعشناسایی  ؛آبمطلوب  حکمرانی مانند



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 

3 

 

 و مطلوب حکمرانی مسیر در حرکت برای»حاضر بر این موضوع استوار گردیده که سیاستی لذا مساله اصلی متن 

 «دارد؟ جودودر نظام مدیریت آب کشور ی ساختارموانع قانونی و  آب، چه منابع یکپارچه مدیریت استقرار

 اهداف -9

مشارکت . 2دسترسی به اطالعات، . شفافیت و 1 ؛، یعنیمطلوب یحکمران یحقوق عناصر بر اساس ،حاضر نوشتار در

بررسی  نهادهای اصلی ذیربط در حوزه آب نیز و، اسناد باالدستی و قوانین دسترسی به دادرسیگویی و . پاسخ3عمومی و 

تحقق حکمرانی مطلوب و  حرکت در مسیررای ب های پیش روموجود، چالش و ساختاری موانع قانونید تا با احصاء وشمی

  شود. شناساییمدیریت یکپارچه منابع آب 

و گیر نهادهای تصمیم در جایگاه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزیدستگاه دو  در این متن،الزم به ذکر است که 

نظام گر نهادهای تنظیم در جایگاهو شورای اقتصاد  ت محیط زیستسازمان حفاظ شورای عالی آب، دولتی سه نهاد

گر قضایی دیوان به دو نهاد تنظیم کوتاهی ، اشاراتنوشتارهرچند با توجه به ماهیت  .اندمدیریت آب کشور قرار گرفته

 خواهد آمد. عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور

 

 تبيين اصول حقوقي حکمراني آب -4
  

یافته و سوءمدیریت سازمان به عنوان سازوکار اصلی در مبارزه علیه فساد، جرایم در سیستم حکمرانی،فیت شفاعنصر 

شود، از ناهمسانی اطالعات و ایجاد معیارهایی در جهت افزایش و بهبود اطالعاتی که گردآوری می .]8[شودشناخته می

تواند شفافیت میبنابراین، کند. می مطلوب است، جلوگیریناکارآمدی که نتیجه انحراف از اصول اخالقی و انتخاب نا

 .]9[را کارآمدتر نماید گریو تنظیم گیریفرآیند تصمیم

 گیری و حمایت مستقیم در برابر نهادهای دولتی، باعث ارتقای جایگاه و تحقق سیاستمشارکت در فرآیند تصمیم

فرآیند نیست، بلکه دادن حق و تکلیف با هدف رسمیت  مشارکت فقط دعوت به حضور در بخشی از یک شود.عمومی می

است تا گر تنظیمی حقوقی و استقرار نهادها برداران یا مشتریانجایگاه اشخاص به عنوان یک شهروند به جای بهره بخشیدن

 .]11[های ناروا را رصد کنندزا و تبعیضاقدامات محرومیت

پذیر باشد، به به نحو موثری امکان کشیدن یک تصمیمبه چالش یابد، کهگویی زمانی عینیت میکاربرد اصل پاسخ

الزم است . اگر تصمیمی به چالش کشیده شود، ]11[عنوان مثال تصمیمات خاصی که غیرعادالنه یا نامناسب به نظر بیایند

ایه نفع دیگری در خصوص تصمیمات خود ارتوجیه منطقی به شخص یا هر گروه ذیگیر، نهاد تصمیمشخص یا که 
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شرط ذاتی و  ،عادالنهدادرسی و نهادهای قضایی مؤثر و کارآمد و  بینیقابل پیش یوجود نظام حقوق. ]12[دهد

های خود از اختیارات و صالحیت دولتیناپذیر حمایت از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده خودسرانه مقامات جدایی

حقوقی ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطالن و یا عدم نفوذ  منظر از باشد.ها و افراد میو اعمال غیرقانونی سازمان

 .]13[اعمال و تصمیمات مقامات اداری است

 

 حکمراني آب حقوقي اصول بر مبناینظام مديريت آب ايران  نهادیو  قانونيارزيابي  -5

 یتی، رویکرد جامعی در ، ضمن بیان مفاهیم مترقی حقوقی و مدیراسناد و قوانین باالدستیای از در بخش عمده

مشارکت عمومی و  گانه حقوقی حکمرانی آب، یعنی حق دسترسی به اطالعات،های سهارتقای سطح شاخص

 :که به طور خالصه در ادامه آمده است شوددسترسی به دادرسی دیده می

سعه ، سند اصالحی راهبردهای تو1382های کلی نظام ، سند سیاست1388دسترسی به اطالعات  قانون

وری بخش کشاورزی و و قانون افزایش بهره 1389های کلی نظام اداری ، سیاست1382بلندمدت منابع آب کشور 

 رسانی و حق دسترسی به اطالعات تاکید دارند.به صراحت بر اطالع 1389منابع طبیعی 

های فاضالب طرحواحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه مشارکت عمومی نیز در ماده ظرفیتاستفاده از 

های ، سند سیاست1377های کلی نظام در مورد منابع طبیعی سیاست، سند 1377های آب شهری و بازسازی شبکه

، سند 1387سند ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب ، 1379کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی 

های کلی نظام در بخش ، سند سیاست1391راهبردهای بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین 

و  1392، نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1392های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ، سیاست1391کشاورزی 

 تصریح شده است. 1394های کلی برنامه ششم توسعه سیاست

اداری،  اصالحی قانون اساسی مبنی بر تشکیل دیوان عدالت 173، اصل 1339مدنی  مسوولیت قانوندر 

ذیل مجموعه وزارت نیرو، قضایی شبهها و مراجع و متعاقب آن تشکیل کمیسیون 1361قانون توزیع عادالنه آب 

سازمان  1387الف اصالحی سال -11قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده 1375اصالحی سال  3و  2، 1مواد 

 بازرسی، موضوع دادرسی و رویه آن تبیین شده است. 
 

  به اهداف توسعه  دستیابی ،حکمرانی مطلوبهای ارتقای شاخصباالدستی، پتانسیل باالیی در  اسناددر حالیکه

قانون توزیع عادالنه  ترین آن؛که مهمجاری، قوانین و مقررات لیکن دارند،  مدیریت یکپارچه منابع آب و پایدار

به دلیل اینکه ماهیت اسناد  نیستند. های الزم برای نیل به این مقاصد برخورداراز ظرفیتباشد، می 1361 آب
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مقررات، با این اسناد الزم به  روزرسانی قوانین وباالدستی، راهبردی و نه اجرایی است، لزوم تطبیق و تدوین و به

گویی به ، ضمن ناکارآمدی در پاسخکه این قانون دهدمینشان  قانون توزیع عادالنه بررسی رسد.نظر می

 انحصاری و گسترده صالحیت اعمال و دولت محدودیت بدون تصرف و دخل کانهای آب کشور، امچالش

 موضوعاتی مانند آلودگی، از جلوگیری خصوص در الزم جامعیت را فراهم آورده و آبی منابع بر نیرو وزارت

 .اردرا ند مصرف وریبهره و نیز غیردولتیهای و سازمان نفعانذی توان از استفاده برداشت، و تقاضا مدیریت

 های الزام به بیان دالیل تصمیم»و به عبارت دیگر خالء اصل  گیریرسانی در فرآیند تصمیمفقدان شفافیت و اطالع

نفعان را های آبی، هرگونه دخالت پیش از اقدام توسط سایر ذیگیریگذاری و تصمیمدر حوزه سیاست« دولتی

نماید. در چنین بسیار سخت می مات اتخاذی رای پس از اقدام نسبت به تصمیغیرممکن و امکان طرح دعاو

های گر و دیگر گروهنفعان و نهادهای تنظیمشرایطی، عمال امکان ارزیابی و داوری تصمیمات دولتی توسط ذی

گیری در خصوص شود. رویه تصمیمبا ابهامات فراوانی روبرو می غیردولتیهای جامعه مدنی از جمله سازمان

ها گذاری و دیگر مسایل موضوع این حوزه، حکایت از آن دارد که این طرحآب، قیمت منابع توسعه هایطرح

های نفعان و مشارکت ایشان، در فضایی غیر شفاف و با اعمال دخالتگیری از نظرات ذیرسانی و بهرهبدون اطالع

 در برخی موارد حتی در مباینت با مبانی قوانین و و حاکمیت قانون و عمومی منافع گرفتن نظر در سیاسی، بدون

 گیرد.و مصوبات نهادهای عالی از جمله شورای عالی آب، صورت می باالدستی اسناد

  ،نفعان در عمال دارای تعریف مشخصی از حضور ذیگیر، به عنوان دو نهاد تصمیموزارت نیرو و جهاد کشاورزی

  گذاری آب نیستند.یمتگیری، تنظیم استانداردها و قحوزه تصمیم

حرکت بر مسیر اصلی  موانعگیری، از با هدف مشارکت موثر در فرآیند تصمیم نفعانعدم تبیین جایگاه ذی

هایی ایستا که مدیریت منابع آبی، تنها با تکیه بر نهادهای دولتی که سازمان تاکید شودباید  است.حکمرانی مطلوب 

ی ضعف، تنها با ی کامل، غیرممکن است و این نقطهسخت و در حصول نتیجه باشند بسیارو فاقد پویایی الزم می

ی عطف تبدیل شده و باعث پویایی سیستم حکمرانی منابع آب خواهد شد. البته نفع به نقطههای ذیحضور گروه

  .]14[باشدنفعان و ایجاد قوانین مورد نیاز میدر این مرحله نیاز به تمرکز بر آموزش مستمر و کاربردی به ذی

  شورای اقتصاد، گر دولتی شورای عالی آب، سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای تنظیمدر سند تاسیس

 غیردولتیهای سازمانجامعه مدنی از جمله  دیگرهای گروهنفعان و ذیرسانی و مشارکت اطالعجایگاهی برای 

 . شوددیده نمی
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گر شورای عالی آب، شورای اقتصاد بین نهادهای تنظیم اریفقدان ارتباط ساختعالوه بر موارد ذکر شده، 

گیر با هدف جلوگیری از تعارض منافع و سازمان حفاظت محیط زیست در کنار عدم هماهنگی با نهادهای تصمیم

 های عمده در نظام مدیریت آب کشور است. درون و برون سازمانی، از چالش

 که خود متاثر از قانون حاکمیت فقداننامرتبط به دلیل  یهادستگاه و اشخاص دخالت و سیاسی فشارهای

دستگاهی و  بین هماهنگی عدم در کنار ،در نظام سیاسی کشور است قوا تفکیک های اصلعدم رعایت چارچوب

را به نهادهایی منفعل در حوزه  حکومتیگیر، رگوالتورهای فضای غیرشفاف در اتخاذ تصمیمات نهادهای تصمیم

کنترل  وظیفه که گرتنظیم به عبارت دیگر نهادهای .فاظت از منافع عمومی بدل ساخته استگری و حتنظیم

  گیر را ندارند.در برابر نهادهای قدرتمند تصمیم الزمکارآیی  دارند، قانون اساس بررا عملکرد نهادهای اداری 

 یافتهیی کشور برای حضور سازمانهای آبی در نیم قرن اخیر، لیکن تغییر مهمی در رویه قضاعلیرغم گسترش بحران 

محیطی و آبی به وجود نیامده محیطی و نیز در برخورد با تخلفات و جرایم زیستدر عرصه موضوعات زیست

های تخصصی آب و محیط زیست در هیچ یک از نهادهای عمومی دادگستری، مراجع و دادگاهضمن اینکه است. 

  وجود ندارد.

تغییرات در قوانین مربوطه در ه آب و محیط زیست حاکی از آن است که در احکام قضایی در حوز تتبع

های تخصصی ذیل دیوان عدالت اداری از عوامل مدت، اطاله دادرسی و عدم وجود دادگاهفواصل زمانی کوتاه

و استقرار یک نظام  آبی موضوعات و ایجاد وحدت رویه در منسجم قضایی رویه گیری یکاصلی عدم شکل

 باشد.نصفانه میدادرسی م

ها در اداری و قواعد راجع به آیین و تشریفات آنقضایی شبهتشکیل مراجع  طرز بهمربوط  مقررات

طرفانه رسیدگی به اختالفات و شکایات و نیز ضوابطی که در صدور آراء و اخذ تصمیمات دارند، یک دادرسی بی

اعضای این مراجع  ،کندرتی که عدالت حکم میآورد، در صوو به دور از هرگونه اعمال نفوذ را فراهم نمی

اختصاصی از میان افراد مطلع و بصیر در امور حقوقی و کارشناسان باتجربه و امین انتخاب شوند که از نظر 

 .]15[شان نیز تامین شوداستخدامی وابسته به دستگاه مربوط نباشند و امنیت شغلی

قضایی دیوان عدالت  گریطی در کمک به نهادهای تنظیممحهای غیردولتی زیستسازمان تواناز  استفاده

ای است که علیرغم تصریح قانونگذار، تاکنون ماندهسازمان بازرسی، موضوع مهم و در عین حال مغفول اداری و

گیری بهرهمحیطی و آبی دیده نشده است. به طور کلی، های زیستظرفیت در دادرسیاین گیری از شاهدی از بهره

گر که در اصالحیه سال یکی از بعد حمایتی و کمک به دستگاه تنظیم قابل بررسی است؛وان از دو بعد این تاز 
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غیردولتی در دیوان  هایسازمان بازرسی بر آن تصریح شده و دیگر امکان اقدام قضایی مستقیم سازمان 1387

 1384مصوب  غیردولتی هایسازمان یتفعال و سیستا نامه اجراییتوان جایگاه آن را در آیینعدالت اداری، که می

 یافت. 

 

 های مطلوب و پيشنهاداتارائه گزينه -1

  محوریت مدیریت با  واسناد باالدستی  گیری از پتانسیلبهره باتدوین قوانین جدید به جای قانون توزیع عادالنه

وکارهای اجرایی و گانه حقوقی حکمرانی؛ سازیکپارچه منابع آب، که در آن ضمن تعریف دقیق عناصر سه

بینی شده باشد. در این قوانین الزم است سازوکارهای هماهنگی بین نهادهای های حقوقی الزم پیشضمانت

تثبیت جایگاه نهادهای گیر به روشنی مشخص شود تا از هرگونه تعارض منافع، جلوگیری به عمل آید. تصمیم

منابع آبی، موضوع مهمی است که باید مورد  از حفاظت امر در غیردولتی هایسازمانگر و استفاده از توان تنظیم

آب بوده  منابع لحاظ قانونگذار قرار گیرد. به عالوه با توجه به اینکه حوضه آبریز، واحد اصلی در مدیریت یکپارچه

ی ا، ضمن مطالعه، الزم است تا قوانین جدیدباشدمیگانه آبریز کشور، متفاوت های ششو شرایط حاکم بر حوضه

های آبریز کشور حوضه اساس ، به طور مجزا و برآبریز حوضههای هر و چالشبا در نظر گرفتن شرایط  جامع،

 تنظیم گردد.

  گیر شورای عالی آب، با حضور نمایندگان نهادهای تصمیم گرتنظیمایجاد کمیسیون یا کمیته حکمرانی، ذیل نهاد

گانه حقوقی نفعان؛ برای پیگیری و تثبیت عناصر سهوثر ذیهای غیردولتی و با مشارکت مگر، سازمانو تنظیم

 حکمرانی آب در نظام مدیریت آب کشور.

 ای، چه سازوکاری و به چه محیطی که دقیقا این که چه اطالعاتی، با چه هزینهرسانی زیستایجاد قانون اطالع

های حقوقی روشن و قوی، پشتیبان ای)مکتوب یا الکترونیکی( منتشر شود، در آن لحاظ گردد. وجود ضمانتشیوه

محیطی رسانی زیستدر قانون مزبور گنجانده شود. تاسیس یک کمیسیون اطالع بایداصلی چنین قانونی است که 

، الزم است. پیشنهاد این است که کمیسیون مذکور ذیل سازمان آنبر اساس قانون اخیر و برای تضمین اجرای 

تعریف گردد. تشکیل این کمیسیون، عاملی مهم  غیردولتیهای توان سازمانحفاظت محیط زیست و با استفاده از 

، مذکورحفاظت از منافع عمومی است. البته تا زمان تدوین قانون یافته و فساد سازمان مبارزه بادر ارتقای شفافیت، 

 استفاده کرد. 1388توان از پتانسیل قانون دسترسی به اطالعات می
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  ذیل مجموعه ، قضات و کارشناسانی غیر از مستخدمین نهادهای اداری حضوربا قضایی شبه هایکمیسیونتشکیل

با ؛ ذیل مجموعه دیوان عدالت اداریآب و محیط زیست  در کنار استقرار شعب تخصصی، گیرتصمیمنهادهای 

 های آبی.منصفانه و عادالنه در دادرسیسریع، هدف دسترسی 
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. اولین همایش «معاهدات آبی فرامرزی در سازگاری با تغییر اقلیم»(. 1335غالمرضا. ) ،، صادق و مدنیانالیجم ]14[

 .ایران ملی حقوق آب

 اسناد و قوانين

 1382 کشور آب منابع بلندمدت توسعه راهبردهای اصالحی سند (1

 1331 سرزمین آمایش منظر از آب بخش توسعه بلندمدت راهبردهای سند (2

 1332 ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی هایسند سیاست (3

 1334 توسعه ششم برنامه کلی هایسند سیاست (4

 1382 نظام کلی هایسیاست سند (5

 1383 اداری نظام کلی هایسند سیاست (6

 1331 کشاورزی بخش در نظام کلی هایسیاست سند (7

 1373 اجتماعی مشارکت بخش در نظام کلی هایسیاست سند (8

 1377 طبیعی منابع مورد در نظام کلی هایسیاست سند (3

 1387 آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد ضوابط سند (11

 و اصالحات بعدی 1358 جمهوری اسالمی ایران اساسی قانون (11

 1383 طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون (12

 1388 اطالعات آزاد به انتشار و دسترسی قانون (13

 1353 نیرو وزارت تاسیس قانون (14

 و اصالحات بعدی 1361بازرسی کل کشور  سازمان یلتشک قانون (15

 1373سال  کشاورزی جهاد وزارت تشکیل قانون (16

 1332 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (17

 1371فاضالب  و آب هایشرکت تشکیل قانون (18
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 1361 آب عادالنه توزیع قانون (13

 1333قانون مسوولیت مدنی  (21

 1377 شهری آب هایشبکه بازسازی و فاضالب هایطرح توسعه برای تسهیالت ایجاد قانون واحدهماده (21

 1332 مصوب کشور فرهنگی مهندسی نقشه (22


