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محمدزاده،   -مغانلو )وزارت کشور( -مسجدي، صفایی )سازمان برنامه و بودجه کشور(

سرافرازي، زارع، گرجی، پالوج )وزارت جهاد  -مردان )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

رسولیها، حاج -اي فارس(  جهرمی )آب منطقه صالح –کاظمی )فیمساز(   -(کشاورزي

صفارزاده )مهندسین  -مصطفوي، اسکویی، رضاپور )شرکت مدیریت منابع آب ایران(

 طاهري، میبدي، فاضلی، زهرایی و ابراهیم زاده )وزارت نیرو( -مشاور دزآب(

 دستور جلسه:

 هاي مستند در حوزه آبنامهارائه گزارش آقاي کاظمی درخصوص تهیه بر -3

هاي غیرمجاز برداري و انسداد چاههاي آب فاقد پروانه بهرهارائه گزارش درخصوص قانون تعیین تکلیف چاه -2

 توسط وزارت نیرو 

 خالصه مذاكرات:

هاي  در ابتداي جلسه جناب آقاي دکتر تجریشی ضمن خوشامد گویی به اعضا از آقاي کاظمی تهیه کننده برنامه
ند در حوزه آب خواستند که پروپوزال خود را ارائه نمایند. آقاي کاظمی ضمن تشکر از دعوت به عمل آمده از مست

هاي ارائه شده در  ایشان گزارش خود را ارائه نمودند و به طور کلی درخواست داشتند که کمک شود تا برنامه
 باشد: شرح زیر می پروپوزال اجرایی شود. خالصه موارد مطرح شده توسط آقاي کاظمی به

 هاي آب  رسانی در جامعه، یکی از مشکالت اصلی حوزه آب است.  باید چالش ضعف آگاهی بخشی و اطالع
 را در جامعه مستندسازي و آگاهی بخشی کنیم.

  پیشنهاد شد فیلمی ساخته شود که نمایندگان مجلس را در حوزه آب تحت تاثیر قرار دهد، چون
مجلس شوراي اسالمی، تهیه این فیلم  09هستند. با توجه به انتخابات سال  نمایندگان مجلس قانون گذار

که فیلم نامه آن نیز آماده است می تواند منجر به اثرگذاري بر برنامه هاي نمایندگان محترم مجلس شود. 
 تواند با توجه به بحران آب در تصویب قوانین و مصوبات تاثیرگذار باشد. این فیلم می

  اکثر نمایندگان با کارگروه ملی سازگاري با کم آبی آشنایی کافی ندارند و الزم است در این خصوص
 آگاهی بخشی بیشتري صورت گیرد.

 گذاران در این مورد توجیه شوند  ترین راه در مسئله بحران آب، کاهش مصرف است و اول باید قانون ساده
 و بعد مشارکت مردم نیز جلب شود. 
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 اندازي  را راه« من همیار آب هستم»ا همکاري شرکت مدیریت منابع آب ایران، پویش سال گذشته ب
 کردیم که بسیار موثر بود، ولی این راه باید ادامه پیدا کند تا اعتنا و اعتماد به جامعه باز گردانده شود. 

 در ادامه شرکت کنندگان محترم در جلسه نظرات خود را به شرح زیر بیان داشتند:
نمایندگان مجلس به خوبی از اوضاع و شرایط بحرانی آب مطلع هستند و اگر کاري قرار است انجام شود  میبدي:

باید بر مردم اثر داشته باشد و اگر مردم توجیه شوند، نمایندگان نیز موارد مورد نظر مردم را پیگیري خواهند نمود. 
 ار نیست.ساختن فیلم براي نمایندگان مهم است ولی به تنهایی تاثیر گذ

اي مشترک با حضور وزیر نیرو و اعضاي کارگروه ملی سازگاري با کم آبی و کمیسیون عمران  محمدزاده: اگر جلسه
 باشد. مجلس برگزار شود بسیار اثربخش می

پالوچ: برنامه ششم بیشتر مد نظر باشد. استفاده بهتر از ظرفیت رسانه ضروري است و وزارت جهاد کشاورزي هم 
توان  نامه در اختیار باشد بهتر می اري دارد. آنچه که واقعیت است باید به جامعه منتقل شود. اگر فیلمآمادگی همک

 نظر داد.
اي که آقاي کاظمی دارند، باید روي  تجریشی: با توجه به شناختی که اعضاي محترم از نمایندگان دارند و فرضیه

 رد تا به اثربخشی بیشتر کمک کند.توان منعکس ک این موضوع کار شود که چه چیزهایی را می
رسانی موافق هستیم اما نباید مخاطب فقط نمایندگان مجلس باشند. نمایندگان از  فاضلی: با ساخت فیلم و اطالع

وضعیت موجود آگاه هستند. اگر ذهنیت مردم را اصالح کنیم، به کسی راي خواهند داد که به دنبال تعادل بخشی 
 آبهاي زیرزمینی باشد. 

 هري: بهتر است مخاطب فیلم ترکیبی از هر دو باشد، یعنی هم مردم هم نمایندگان. طا
رسولیها: نمایندگان، پیگیر خواست مردم هستند و براساس آن به دولت براي پیگیري خواست مردم حوزه  حاج

 انتخابیه خود فشار می آورند. تجربه تماشاي این فیلم باید منجر به کاهش این فشارها شود. 
حمدزاده:  برنامه مستندي اگر قرار است ساخته شود حتما نظر کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شوراي م

 اسالمی هم اخذ شود.
در بحث اجتماعی و فرهنگی باید منطق تداوم بدمصرفی را کشف  ها تبدیل به کنش بشود. فاضلی: باید آگاهی

در موضوعات زیست  کنیم؟ دانیم، چرا عمل نمی سوال بزرگ اجتماعی این است که علیرغم اینکه می کنیم.
بطور مثال، مطالعه اي که در مورد بازیافت زباله در تهران انجام   توان ارجاع به دید درازمدت داد. محیطی نمی

اي بین میزان آگاهی زیست محیطی و رفتار مدیریت زباله وجود ندارد. در  تقریباً هیچ رابطهشده نشان می دهد که 
اجتماعی وزارت نیرو سه گروه سیاست اجتماعی، اقتصاد اجتماعی و سیاست حکمرانی را تشکیل شده تا  مرکز امور

مجموعه متغیرهایی را شناسایی کنیم که بر رفتار غیرمنطقی در قبال آب اثر گذار است. که یکی از آنها 
فه برداشت و نصب کنتور هاي غیرمجاز مشخص نشود در خصوص اضا اعتمادي است. بطور مثال تا تکلیف چاه بی

توان کرد. در این مورد، خانم فیلیپس از انگلستان در دانشکده مطالعات جهان، تز  هاي مجاز هیچ کاري نمی در چاه
فوق لیسانس خود را به بررسی بحران آب در دشت رفسنجان اختصاص داده است. جمع بندي ایشان این است که 

ان بهتر از وزارت نیرو و جهاد کشاورزي اطالع دارند ولی طبق منطق مسئله کشاورزان ندانستن نیست و کشاورز
کنند. کاري  روند و ناراحت هم هستند ولی جلوگیري نمی حقوقی، اقتصادي و فناورانه به سمت نابودي پیش می
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که در بحث اجتماعی، فرهنگی کارگروه ملی سازگاري با کم آبی باید انجام بدهد این است که منطقه تداوم 
کشی استثماري از منابع آب را باید توضیح دهد. آنچه که باید به عنوان علوم اجتماعی آب )تاریخ آب،  رهبه

داند در حال نابودي است، ولی  جغرافیاي آب، حکمرانی آب( توضیح بدهیم این است که چرا کشاورز با این که می
 راه حل پیدا کنیم.دهد. بعد از پاسخ به این پرسش باید سعی کنیم براي آن  ادامه می

تجریشی:  محتواي مستند باید طوري طراحی شود که هم چراها را توضیح دهد و هم راه کارهاي عملی را نشان 
بدهد. اینکه توسط چه کسی عرضه بشود هم مهم است. هنر و تدبیر اداره کردن کشور هم همین است که بتوانیم 

نویسیم و بگوییم و از ابزارهاي جدید استفاده کنیم که بر دل و چگونه و چراها و توسط چه کسی را تدبیر کنیم و ب
 فهم مخاطب بنشیند.

مغانلو: به تصمیم خوب مستندسازي باید چند دغدغه هم اضافه کنیم. اول اینکه مستند از سطح کم عمق یک کار 
ي ندارد و آدمی که روابط عمومی خارج شود و عمق داشته باشد و دوم اینکه متاسفانه در کشور ما حرف اثرگذار

 زند اثرگذار است که باید مورد توجه قرار گیرد. حرف می
زارع: اگر جهت دهی به برنامه هاي پیشنهادي آقاي کاظمی با مطالبی که دکتر فاضلی فرمودند، صورت گیرد، 

 تواند اثرگذار باشد و مخاطب باید کل جامعه باشد و فقط نماینده نیست. می
بحث را به این صورت جمع بندي کردند که ساخت فیلم خوب است ولی باید در مخاطب آقاي دکتر تجریشی این 

آن بازنگري شود. باید بتوانیم با اصالح نقش نمایندگان، آب کشور را به پایداري برسانیم. از آقاي کاظمی خواسته 
رار گیرد و محتواي آن در ها قرار گیرد تا مورد بررسی ق اي موجود است در اختیار دستگاه نامه شد تا اگر فیلم

صورت نیاز با کمک دستگاه ها تقویت شود. در مورد همکاري نزدیک تر با کمیسیون مربوطه در مجلس، خانم 
دکتر زهرایی توضیح دادند که براساس پیشنهاد آقاي دکتر الریجانی قرار شد از آقاي دکتر کیخا در جلسات 

آید که ایشان هم این دعوت را پذیرفتند و براي جلسات بعدي کارگروه ملی سازگاري با کم آبی دعوت به عمل 
 کارگروه ملی از ایشان دعوت خواهد شد. 

سپس آقایان مصطفوي و جهرمی گزارش خود را در خصوص دستور کار دوم جلسه ارائه نمودند. بخش پیشنهادات 
ظرات خود را به شرح زیر بیان گزارش آقاي دکتر مصطفوي به جلسه بعد موکول شد. در ادامه حاضرین در جلسه ن

 فرمودند.
فاضلی: سوالی که مطح است این است که کدام یک از مشکالتی که بیان شد زمانی که تصمیم به انجام آنها 

ایم دلیل موفقیت چه  دانستیم شکست خواهیم خورد. مواردي که موفق بوده بینی نبود و نمی داشتیم غیرقابل پیش
کنیم  خورد چیست؟ وقتی دالیل ناکامی را تشریح و مطرح می ر شکست میبوده است؟ منطقی که این کا

 گیرد. این شیوه تفکر به بن بست رسیده است. گوییم پول و در میدان اجرایی، پول در آخرین مرحله قرار می می
مشکل  میبدي: اگر کل اعتبار مورد نیاز هم داده شود باز هم پیشرفتی حاصل نخواهد شد. نبود سرمایه اجتماعی

هاي غیرمجاز را  توانیم چاه اصلی ماست. مشکل اصلی ما قانون نیست. در بعضی جاها پول هم داریم ولی باز نمی
ها و قنوات در گذشته بهره ببریم. اولین کار ما این است که  ببندیم. باید از الگوهاي مدیریت خوب چشمه

ها را مشابه  بران را ایجاد کنیم. باید چاه هاي آب و تشکلرسانی و فرهنگ سازي کنیم و زمینه را آماده نماییم  اطالع
ها و قنوات به مردم واگذار کنیم. پنج دشت را به عنوان پایلوت به مردم واگذار کردیم. مدیرعامل احیاي  چشمه
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مزها قر ها و اقدامات انجام شده(. ما باید خط  براي ارائه توضیحات )برنامه  دشت رفسنجان را دعوت کنیم به جلسه
 را اعالم کنیم و سایر اقدامات را به خودشان واگذار کنیم.

ریزي مناسبی انجام  مغانلو:  سوال دکتر فاضلی سوال سختی است. مشکالت به وجود آمده از گذشته بوده و برنامه
ر درصد اجرایی نشود حتما مشکل دارد. براي این جور مسائل چند وجهی هنوز در کشو 09نشده است. قانونی که 

شود براي آن  ایم و بستر حل آن کار فرهنگی است و چون مسئله سختی است به راحتی نمی راه حلی پیدا نکرده
 نسخه داد. باید کار گروهی انجام شود و هماهنگی همه جانبه انجام شود.

قوانین شد،  زارع: نباید بخشی نگاه کنیم و باید دید ملی داشته باشیم. باید وضع موجود را که منجر به وضع این
ریشه یابی کنیم. از وقتی جامع نگري را کنار گذاشتیم و استانی فکر کردیم دچار مشکل شدیم. این معضل تنها 
فنی نیست و باید همه جانبه )اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ...( بررسی شود. در جلسات باید از اساتید علوم 

 اجتماعی و اقتصادي هم دعوت کنیم.
ها و آب در  یق آمار و اطالعات بسیار حائز اهمیت است. وزارت جهاد کشاورزي در خصوص آمار چاهپالوج: بحث تدق

اختیار ابهام دارد. باید از دانش جامعه شناسی بیشتر استفاده کنیم. باید بتوانیم مشخص کنیم چطور می توان 
ی با استفاده از تسهیالت وجوه منافع فردي، گروهی و ملی را هم راستا کرد.  نصب کنتور هوشمند حجمی بایست

اي یا درسی دارد یا عبرت و گزارش انسداد چاه به صورت عملی در استان فارس  اداره شد انجام شود. هر تجربه
 باید این تجربیات را منتقل کند.

بناي ریزي را ارائه نماید و همچنین م سرافرازي:  براي جلسه آینده وزارت نیرو، مبناي محاسبه آب قابل برنامه
هاي پایلوت انتخاب شده، تدقیق آمار نهایی شود و با  تدقیق آمار و اطالعات مورد بحث قرار گیرد. باید در دشت

هاي مردمی همزمان اقدامات را  مشارکت مردمی مشکل را حل کنیم و باید وزارت نیرو و جهاد کشاورزي و تشکل
 کنترل و رصد نمایند.

توانیم مشکل را حل کنیم. نحوه قانون  دانیم و تا مشخص نشود نمی ریز نمی سروش:  ما هنوز دالیل واقعی را به
گذاري، تعامالت حکومتی، کمبود اعتبار و سایر موارد از جمله مشکالت هستند که بعضی دالیل مشترک هستند و 

ا اهمیت داد فکره تر شد. باید به اتاق باید مشکالت براي هر دشت نیز به ریز مشخص شود. باید در مشکالت عمیق
 09ایم. بعضی مشکالت محلی هستند. موضوع ساده نیست و طی  ها اعالم کرده که تشکیل اتاق فکر را به استان

میلیارد متر  310شود. از  سال به وجود آمده با فوریت حل نمی 09سال به وجود آمده است و مشکلی که طی 
یر اقلیم است. باید تمام عوامل را به ریز مشخص میلیارد آن مربوط به تغی 20مکعب کسري مخزن تجمعی حدود 

 کنیم و مشکل تنها یک قانون یا بخشنامه نیست.
سال گذشته،  09میلیمتر افزایش تبخیر و تعرق طی  199میلیمتر کاهش بارندگی و  09ضیائیان: با توجه به 

ربوط به تغییر اقلیم است. در میلیارد کاهش حجم ذخیره آبخوان ها م 10الی  19برآورد ما بر این است که حدود 
بینیم که هر جا که شغل کم شده مردم با برداشت آب شغلی براي خود  می 09تا  79اسالید تحلیل قوانین از سال 

میلیارد برداشت غیرمجاز منجر به چقدر  9اند. نقشه حجم آب هم باید ارائه شود. باید مشخص شود  ایجاد کرده
 .تولیدات کشاورزي و شغل شده است

جلسه نیاز دارد. خیلی به اعداد و ارقام نپردازیم چون موضوع اصلی ما  1الی  2رسولیها: بررسی موضوع حداقل  حاج



 
 جمهوري اسالمي اريان

صصي  تخ
 ه ملي سازگاري با کم آبيکارگروکميته 

 دواز ویپست  05صفحه 

تر از  ها نباشد و موضوع فراتر و گسترده اعداد و ارقام نیست و اینکه متولی کیست؟ مسائل مالی هم محور بحث
قوه قضائیه داشتیم و با جلساتی که برگزار شد موضوع حل کمبود منابع مالی است. در دوره دوم تغییر در دیدگاه 

 ها هم نپردازیم. شد و در حال حاضر مشکل روز ما عدم همکاري قوه قضائیه نیست. به استنثنا

کند؟ آیا به دنبال زدن یک چاه  بردار آن چه می بندیم، بهره گرجی: بررسی شود وقتی که یک چاه غیرمجاز را می
کارها را باید  اي از راه هاي غیرمجاز به چه صورت است؟ مجموعه یا خیر. روند حفر چاه رود غیرمجاز دیگر می

 پیگیري کنیم. نباید به صورت صفر و یک به موضوع نگاه کنیم.

هاي خوبی مطرح شد. گزارش ارائه  مسجدي: جلسه بسیار خوبی بود و همه مطالب آموزنده و مفید بود و دیدگاه
توانست  ایم. وزارت نیرو موفق نبود ولی آیا می هاي غیرمجاز موفق نبوده براي بستن چاه شده حاکی از این است که

موفق باشد؟ احتماال در شرایط کلی حاکم بر کشور در سالهاي گذشته وزارت نیرو نمی توانست موفق بشود. با 
مسئله ما چیست؟  ورود تکنولوژي هم مشکل افزون شد چون فرهنگ و مقررات الزم ایجاد نشد. باید بدانیم

مان در این جهت  عملکردمان چه بوده؟ آسیب شناسی کنیم و راهکار بدهیم. همه عرق ملی داریم ولی منافع
کنیم به تولید بیشتر، دلیلی براي بستن چاه غیرمجاز ندارد. با روش دولتی به  نیست. وقتی کشاورز را تشویق می

 ریزي کنیم. توان با تشکیل کمیته مشترکی موضوع را برنامه می رسیم وباید کار را به مردم بسپاریم. نتیجه نمی

جمع بندي جلسه توسط آقاي دکتر تجریشی بدین صورت انجام شد که موضوع نیاز به بررسی بیشتري دارد و 
 کار باشیم.  بندي، زود است و نباید فوري به دنبال راه براي جمع

 مسئول پيگيري تصميمات

سنجان دعوت شود تا فرآیند طی شده و برنامه اقدامات پیشنهادي از بهره برداران دشت رف

 را ارائه نمایند. 
 دبیرخانه

گزارشی از تجربیات ملی و بین المللی آکادمیک در حوزه مدیریت مشارکتی منابع آب 

 زیرزمینی ارائه شود. 
 دبیرخانه

  


