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شركت 91 -90 زمان جلسه : - نیرووزارت  سالن جلساتمكان:  02/20/09شنبه سه تاريخ جلسه:

 كنندگان:

 شركت كنندگان:

اعضاي كميته 

 تخصصي
 عدل، سروش، ضیائیان

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

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

 -سرافرازي، زارع، عالئی، جانباز )وزارت جهاد کشاورزي( -ت صمت(محمدزاده، مردان )وزار

میرنظامی )دانشگاه  -نظري و سهرابی )شرکت احیاي آب کویر( -بهلولوند )ریاست جمهوري(

رسولیها، دهکردي، مصطفوي، همتی، مهاجري، رضاپور)شرکت حاج -صنعتی شریف(

،حب وطن، نجاتی، زهرایی و ابراهیم طاهري، ترابی، میبدي، آردم -مدیریت منابع آب ایران(

 زاده، )وزارت نیرو(

 دستور جلسه:

 انسداد و برداريبهره پروانه فاقد آب چاههاي تکلیف تعیین قانون درخصوص نیرو وزارت عملکرد گزارش ارائه .9

 (دوم جلسه) غیرمجاز چاههاي

 زیرزمینی آب منابع مشارکتی مدیریت زمینه در تجربیات برخی ارائه .0

 مذاكرات: خالصه

در ابتداي جلسه جناب آقاي دکتر عدل ضمن قرائت دستورکار جلسه فرمودند باتوجه به عدم حضور بعضی از 

اي از گزارش جلسه قبل را ارائه دهند و سپس خانم اعضا در جلسه قبل، آقاي مصطفوي خیلی کوتاه، خالصه

بندي تجربیات بین المللی در ر خصوص جمعدکتر زهرایی و آقاي دکتر میرنظامی، گزارشات خود را به ترتیب د

 ارتباط با منابع آب زیرزمینی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مشارکتی را ارائه نمایند.

پس از ارائه گزارشات فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات ارائه شده، حاضرین محترم در جلسه، 

 باشد:هم آنها به شرح زیر مینظرات خود را بیان فرمودند که ا

هاي نظام است و ضمن تشکر از ارائه دهندگان گزارشات، فرمودند موضوع جلسه در صدر اولویتدكتر سروش: 

هاي حکومتی است و براي اینکه بتوانیم از این مطالعات مسائل و مشکالتی که در گزارشات ارائه شد جزء چالش

ها را کم کنیم. همه چیز دست به دست هم داده که آب بیشتري صلهبه نتیجه مطلوب و عملی برسیم باید فا

سال گذشته نشان داده که به سمت توسعه کشاورزي رفتیم و علت آن نبود شغل بوده  02مصرف کنیم. روند 

 جامع نگري -0مشارکت  -9است.ما به دو محور نیاز داریم: 

شده فرمودند غیر از مطالعات خارجی، موارد داخلی خوب ارائه  از گزارشات ایشان نیز ضمن تشکرمهندس زارع: 
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خوبی هم داریم که موفق بودند. بحث اول ما مسائل اجتماعی و اقتصادي است و مسائل فنی در مرحله بعد است، 

ایم، استفاده کنیم و تا زمانی که صرفاً از دیدگاه فنی به باید از دستاوردهاي خوبی که در زمینه قنات داشته

شود )بدون توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادي( و هر دشت هم عالج بخشی کنیم مشکل حل نمی موضوع نگاه

 خاص خود را نیاز دارند.

هاي غیرمجاز طی مدت طوالنی بوجود آمده و نباید انتظار داشت که در مشکالت چاهمهندس سرافرازي: 

-جاز جلوگیري نشود بر آب قابل برنامههاي غیرممدت مشکل برطرف شود. اگر از برداشت آب توسط چاهکوتاه

میلیارد مترمکعب،  9هزار حلقه چاه غیرمجاز و برداشت حدود  002گذارد. باتوجه به اعالم حدود ریزي تأثیر می

حلقه چاه غیرمجاز  10222رسد برداشت غیرمجاز بیش از حجم اعالم شده باشد، سوال این است که از به نظر می

اند؟ در جلسه قبل درخواست داشتیم که مبناي آب قابل دچه تعداد دوباره حفر شدهانکه تاکنون مسدود شده

 ریزي توسط وزارت نیرو اعالم شود.برنامه

هاي مرتبط است. گرایی بین دستگاههدف تشکیل کارگروه ملی سازگاري با کم آبی، ایجاد یک هم دكتر عدل:

برداري هاي فاقد پروانه بهرهص قانون تعیین تکلیف چاهسئوال مشخص ما این بود که عملکرد وزارت نیرو درخصو

درصد.  5/0اند، یعنی حدود حلقه چاه تعیین تکلیف شده 0122هزار حلقه چاه فقط  920دقیقاً چه بوده است؟ از 

توان از ظرفیت این قانون براي حل هاي غیرمجاز گره خورده است و آیا میمعیشت قشر زیادي از مردم به چاه

هاي غیرمجاز را توانیم چاههاي تابعه این است که ما به زور نمیمک بگیریم؟ نظرات وزارت نیرو و شرکتمشکل ک

ببندیم، پس ما باید به سمت و سویی برویم که بتوانیم از پتانسیل این قانون استفاده کنیم و مشکل را حل کنیم. 

دار کردن کلیه مینی نبوده و به دنبال پروانههاي زیرزماده واحده قانون تعیین تکلیف به دنبال حل مشکل آب

هاي غیرمجاز در شرح این ماده واحده قانون نیست و جزء وظایف هاي کشاورزي بوده است و بحث انسداد چاهچاه

شود و در مسائل و هاي غیرمجاز اضافه میهزار پرونده چاه 02وزارت نیرو است. در اراضی ملی ساالنه حدود 

 باید تصمیمات قبلی را داشته باشیم.مشکالت اجتماعی ن

قانون تشکیل وزارت  99تجربیات خوبی در کشور داریم و مشکل ما نهادي است. براساس ماده  مهندس جانباز:

کشاورزي در خراسان شمالی، اتحاد خوبی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزي اتفاق افتاد و همکاري خیلی خوبی 

ها ان پایلوت انتخاب کردیم و در اولین قدم با مردم صحبت کردیم که این چاهبه عمل آمد، چهار دشت را به عنو

و آب، متعلق به شما و آیندگانتان است، این بود که مردم پذیرفتن که کنتور نصب کنند و اعتبار را استانداري داد 

تغذیه مصنوعی و هاي برقی( و پس از آن آبیاري تحت فشار احداث شد، شبکه فرعی و تجهیز و توسعه و )چاه

آبخیزداري انجام شد و همزمان آموزش و ترویج انجام گردید که باتوجه به کمبود آب، چه الگوي کشتی داشته 

هاي زیرزمینی وري بوجود آید که نتایج مطلوبی از نظر کاهش برداشت و افت سطح آبباشیم که بیشترین بهره

کنم ما گیر کرده است و پیشنهاد میشکل نهادي ما را زمینداشت. نتیجه اینکه ما تجربه کافی داریم و مدر پی

 ها باید اول بین خودمان وفاق ایجاد کنیم.دولتی

توان با پیشنهادات مطرح شده در گزارش مهندس مصطفوي، پیشنهادات خوبی است و می مهندس زارع:

شود. باید از دولت محوري به  بندي و به کمیته تخصصی و کارگروه ملی ارائهمشارکت و محوریت دانشگاه، جمع
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 مردم محوري برسیم و باید قانون جامع آب، تعیین تکلیف شود.

با تمامی مشکالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي موجود که داریم، تنها راه مدیریت منابع  مهندس حب وطن:

بردار، دو  هرهشناسی درست و برخورد مناسب با جامعه بآب زیرزمینی، مدیریت مشارکتی است به شرط روش

سال، یک سند خیلی خوبی را نهایی کرده است که باید ادامه پیدا کند. پروژه پایلوت دشت  5/9خانه طی  وزارت

 مرند به عنوان یک پروژه مدیریت مشارکتی در جلسه آینده ارائه شود.

م در جلسه هاي رفسنجان و مرند داشتی هاي خوبی که در مدیریت مشارکتی در دشت تجربه مهندس ميبدي:

هزار حکم دادگاه داریم ولی چون بستر آن  0الی  0هاي غیرمجاز حدود  بعد ارائه شود. در ارتباط با انسداد چاه

توانیم ببندیم. هر قانونی که به مجلس براي تصویب بردیم اوضاع را بدتر کرده است )مانند  آماده نیست، نمی

 ید نیست و تنها راه سپردن کار به دست مردم است.همین قانون تعیین تکلیف(، پس نیازي به قانون جد

برداري و هم در تبصره ذیل  هاي فاقد پروانه بهره هم در ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه مهندس محمدزاده:

قانون توزیع عادالنه آب، توضیحات الزم داده شده است، پس محدودیت قانونی نداریم و ما باید براي  0ماده 

هاي  شود. پیشنهاد بعدي اینکه، چاه ین چاره اندیشی کنیم و با ضرب قانون مشکل حل نمیمعیشت جایگز

شود، بخشی از آن به صنایع اختصاص داده شود چون صنعت، ارزش افزوده بیشتري ایجاد  غیرمجاز که بسته می

کنند تا براي معیشت  هاي عضو کارگروه ملی باید همکاري ها برگردد. همه دستگاه کند و مابقی هم به آبخوان می

 جایگزین، چاره اندیشی کنیم.

با توجه به توضیحات ارائه شده، مشکل قانونی نداریم. توسعه فضاي سبز بدون توجه به اقلیم  - دكتر ضيائيان:

 در حال گسترش است و در این ارتباط پیشنهاد خوبی در گزارش ارائه شد.

ورزي، زمین است و اگر از کشاورز بپرسید به ازاي یک متر وري در وزارت جهاد کشا معیار بهرهمهندس نظري: 

وري  داند. باید فرهنگ مصرف صحیح آب را در کشور ترویج کنیم و معیار بهره مکعب آب چقدر تولید دارید، نمی

شود و نه تولید به ازاي یک  را آب بگذاریم و نه زمین و کشاورز نمونه هم براساس تولید در واحد سطح انتخاب می

برداشت  دهیم. علت اصلی اضافه دهیم ولی مسئولیت نمی بران را انجام می هاي آب تر مکعب آب. تشکیل تشکلم

 وري پایین است ها، بهره چاه

کنیم. آیا رویکرد  شویم و مسائل کالن را فراموش می ها ما وارد مسائل جزئی می بعضی وقتدكتر طاهري: 

 اجتماعی موضوع را فراهم کنیم. اي ما درست است؟ باید بستر سیاسی و توسعه

میلیارد دالر وام کم بهره از صندوق توسعه ملی براي ایجاد اشتغال بخش کشاورزي  5/9حدود دكتر عدل: 

هاي غیرمجاز  هاي اجرایی براي افرادي که چاه نامه توان با اصالح آئین روستائیان اختصاص داده شده است، می

اند مربوط به  هایی که مسدود شده تعریف کرد، البته خیلی از چاه کنند، شغل جایگزین خود را مسدود می

 شدند و این قبیل موارد را باید تفکیک کنیم. اند که اصال استفاده نمی هایی بوده چاه

اي از اقدامات را انجام دهیم )آبخیزداري، آبیاري تحت فشار، انسداد و ...(،  قرار بود در چند دشت پایلوت، مجموعه

تبار طرح تعادل بخشی و آبیاري تحت فشار و سایر اعتبارات را یکسان توزیع کنیم و تمرکز روي چند نباید اع
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تري برسیم. در جلسه آینده حدود یک ساعت براي ارائه گزارشات  دشت داشته باشیم که به نتایج مطلوب

آبیاري، قابل ارائه به هاي نوین  بندي این موضوع و همچنین اثربخشی روش مانده و یک ساعت براي جمع باقی

 کارگروه ملی داشته باشیم.

باشیم و آقاي مهندس مصطفوي گزارش  بندي داشته در جلسه آتی، حتماً براي این موضوع جمعدكتر سروش: 

صفحه و با چند پیشنهاد محوري مشخص جهت ارائه به کارگروه ملی آماده نمایند )با  95پاورپوینتی در حد 

گیري شود که وزراء جهاد کشاورزي و صمت با توجه به اهمیت موضوع در جلسه  پیهمکاري جهاد کشاورزي(. 

 آتی کارگروه ملی تشریف بیاورند.

 

 زمان مسئول پيگيري تصميمات

هاي رفسنجان و مرند در جلسه  تجربه مدیریت مشارکتی در دشت -9

 آتی کمیته تخصصی ارائه شود.

دبیرخانه کارگروه 

 ملی 
 یک هفته

کرد وزارت نیرو در ارتباط با قانون تعیین تکلیف بندي عمل جمع -0

هاي غیرمجاز و  بردار و انسداد چاه هاي فاقد پروانه بهره چاه

پیشنهادات محوري مشخص جهت ارائه به کارگروه ملی در جلسه 

 آتی کمیته تخصصی، تهیه و ارائه گردد.

وزارت نیرو با 

همکاري وزارت 

 جهاد کشاورزي

 یک هفته

هاي نوین آبیاري در کاهش  ابی اثربخشی روشبندي ارزی جمع -0

مصرف آب جهت ارائه به کارگروه ملی در جلسه آتی کمیته 

 تخصصی تهیه و ارائه گردد.

وزارت نیرو با 

همکاري وزارت 

 جهاد کشاورزي

 یک هفته

 

  


