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 تخصصي
 عدل، اکبری سروش، ضیائیان

 نمايندگان/

 همراهان اعضا

  -مغانلو )وزارت کشور( -ان برنامه و بودجه کشور(مسجدی، سرخوش، صفایی )سازم

زارع، جانباز، پالوج، سرافرازی، کریمی )وزارت جهاد  -محمدزاده، مردان )وزارت صمت(

حاج رسولیها، حبیبی، دهكردی، مصطفوی،  -بهلولوند )ریاست جمهوری( -کشاورزی( 

بدی، حب وطن، می -کاظمی ) فیلمساز ( -رضاپور )شرکت مدیریت منابع آب ایران( 

 نجاتی، طاهری ، زهرایی، احمدی زاده و ابراهیم زاده، )وزارت نیرو(

 دستور جلسه:

 نامه اجرایی محدودیت/ممنوعیت کشت برنج ارائه نسخه نهایی شیوه -0

برداری و انسداد  های آب فاقد پروانه بهره بندی درخصوص گزارشات مربوط به قانون تعیین تكلیف چاهجمع -2

 ز )مدیریت مشارکتی(چاههای غیرمجا

 خالصه مذاكرات:

جلسه فرمودند که در  های در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر عدل ضمن خوش آمد گویی و قرائت دستور کار   

ابتدا نسبت به ارائه شیوه نامه محدودیت برنج و سپس نسبت به ارائه جمع بندی گزارش تعیین تكلیف چاههای 

ان به حضور یكی از مستندسازان در جلسه ) آقای کاظمی( اشاره داشتند و غیرمجاز اقدام شود. همچنین ایش

ایشان برای ایجاد گفتمان ملی در موضوع بحران آب،  پیشنهاد کردند که دستگاه های عضو کارگروه از پیشنهاد

 بنحو مقتضی حمایت های الزم را بعمل آورند. 

ممنوعیت کشت برنج در استانهای ) به جز گیالن و  /دیتدر ادامه خانم زهرایی گزارش مربوط به شیوه نامه محدو

مازندران( را ارائه دادند. اعضای جلسه اصالحات جزیی در مورد شیوه نامه پیشنهاد کردند و مقرر شد این نظرات 

در نسخه نهایی که در کارگروه ملی ارائه خواهد شد، اعمال شود. کلیات شیوه نامه توسط اعضاء به تصویب رسید. 

، دستگاه های مربوطه بایستی میزان نیاز به 4-5ی محمدزاده از وزارت صمت بیان داشتند که در خصوص بند آقا

کنتور را اعالم نمایند. آقای دکتر پالوج ضمن اشاره به اینكه تغییر اقلیم مختص ایران نیست، پیشنهاد حذف 

ان خوزستان، فارس و گلستان به عنوان جمله مربوطه در مقدمه را داشتند. همچنین پیشنهاد کردند که سه است

 پایلوت برای اجرای شیوه نامه در نظر گرفته شوند. 

آقای دکتر عدل یادآوری نمودند که موضوع ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی توسط وزارت جهاد 
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وعات اقتصاد مقاومتی کشاورزی پیشنهاد  شده و در دستور کار قرار گرفته است.  ایشان بیان داشتند که در موض

که در سنوات قبل مطرح گردید،  مقرر بود که امسال، سومین سال برای اجرای ممنوعیت و محدودیت کشت 

 برنج باشد. اما تاکنون این مهم عملیاتی نشده است. 

ه در ادامه جلسه، دستور کار دوم و موضوع تعیین تكلیف چاه های فاقد پروانه توسط آقای مهندس مصطفوی ارائ

شد. ایشان در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی و همچنین راهكارهای برون رفت از وضع موجود و ساماندهی 

چاههای غیرمجاز، جمع بندی مباحث مطرح شده در جلسات قبل و پیشنهادی برای رفع موانع انسداد چاه های 

طروحه توسط ایشان، اصالح قانون تعیین غیرمجاز و اجرای قانون تعیین تكلیف ارائه کردند. از جمله پیشنهادات م

تكلیف چاه های غیر مجاز بود که در این خصوص آقای مسجدی اشاره داشتند که بنظر می رسد در شرایط 

فعلی، پیگیری اصالح قانون به صالح نباشد. آقای مهندس حبیبی با توجه به وظیفه خطیر قانون تعیین تكلیف و 

ی به نتایج مناسب در این خصوص  اشاره داشتند که ضرورت دارد قانون سختی انجام این مهم و عدم دستیاب

 مربوط اصالح شود و بایستی موانع مربوط به پیاده سازی این قانون رفع شود. 

در ادامه جلسه، پیشنهاداتی به منظور پیاده سازی مدیریت مشارکتی آبخوان ها ارائه شد که حاضرین در جلسه 

ند. آقای مهندس حبیبی اشاره داشتند که مدیریت مشارکتی بخشی از راه حل است و در مورد آن اظهار نظر کرد

بایستی به این مهم توجه گردد. آقای مهندس مغانلو نیز اشاره داشتند که موضوع مدیریت مشارکتی همه راه حل 

یت مشارکتی در نیست و نباید تمام اقدامات منوط به این شیوه باشد. همچنین اشاره کردند که در زمینه مدیر

سایر زمینه ها نیزموفق نبوده ایم. پتانسیل موفقیت این روش بایستی به صورت منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

آقای مهندس سرافرازی در توضیحاتی بیان داشتند که موضوع مدیریت مشارکتی در حدود سه سال است که 

ست ولی در این خصوص بایستی طرح تعادل بخشی مطرح است و مورد توافق وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی ا

ها، نصب کنتور اشاره داشتند و بر اهمیت این موارد تأکید  مالک قرار گیرد. ایشان به مواردی نظیر تعدیل  پروانه

داشتند. آقای دکتر مسجدی در توضیحاتی اشاره داشتند که مقرر بود کمیته ای تشكیل شود تا موضوع مدیریت 

و جمع بندی این کمیته ارائه شود. همچنین ضروری است که در این خصوص سرمایه اجتماعی مشارکتی بررسی 

 یبدیم یآقارا افزایش دهیم. باید ببینیم قوانین موجود ظرفیت الزم برای انجام امور مربوط را دارند یا خیر. 

 بازهم ابدیموضوع اختصاص  نیبه ا زیموفق نبوده است و اگر تمام اعتبارات ن یاشاره داشتند که طرح تعادل بخش

 .میمطلوب داشته باش جهینت میتوان ینم تا زمانی که به رویكرد مدیریت مشارکتی توجه نشود،

آقای مهندس اکبری بیان داشتند که باید از کلی گویی پرهیز گردد و نسبت به ارائه راهكارهای عملیاتی اقدام 

شاره کردند که در این کارگروه نیز به مسائل کلی پرداخته شد نمود. ایشان به کارگروه مدیریت مصرف بهینه نیز ا

و نتیجه مطلوب حاصل نگردید. بایستی در خصوص وضعیت موجود، نسبت به ارائه آمار و اطالعات شفاف اقدام 

 شود و موضوع به درستی ترسیم شود. بایستی نسبت به شناسایی  و دسته بندی چاههای غیرمجاز اقدام شود. 

عدل بیان داشتند که به منظور ارائه گزارش جمع بندی مباحث مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز و  آقای دکتر

قانون تعیین تكلیف، بخشی مربوط به تبیین وضع موجود با ارائه آمار و اطالعات افزوده گردد. آقای دکتر عدل 

 موارد زیر را پیشنهاد دادند: 
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مشارکتی الزم است در کارگروهی کارشناسی و یا در  در خصوص نحوه اجرا و دستورالعمل مدیریت -0

 جلسات بعدی کمیته تخصصی موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. 

ضرورت دارد در ابتدا چاه های غیر مجاز تعیین تكلیف شوند و موارد انسداد، محدودیت و یا اقدامات  -2

 جبرانی و تشویقی مشخص و سپس مدیریت مشارکتی اجرایی شود. 

خصوص انفال بودن آب اطالع رسانی شده و توجه گردد که آب متعلق به آحاد ملت می باشد و بهره  در -8

برداری به  برداری دارند و مالک آب نیستند. همچنین نحوه واگذاری حق بهره برداران صرفاً حق بهره

ق گذاری آب، حقو دیگران و قوانین ومقررات به صورت روشن مشخص شوند. همچنین نحوه قیمت

 دولتی، هزینه مدیریت بهره برداری و نگهداری و هزینه سرمایه گذاری بطور مشخص تعیین شود. 

مسئولیت ما و اختیارات و ساختار و سازوکار مدیریت و بهره برداری دقیقاً بایستی مشخص گردد. جایگاه  -4

 و حدود و اختیارات و مسئولیت دولت تعیین شود. 

 ها مشخص شود.  شیوه تقسیم دشت -5

 ازوکار نظارت و کنترل تعیین شود. در صورت عدم موفقیت نحوه برخورد و اقدام روشن شود. س -1

های قانونی و مقررات موجود بررسی شود و پیشنهادات برای اصالح و یا تصویب قانون و یا  ظرفیت -9

 مقررات جدید با ذکر دقیق موارد و متن پیشنهادی ارائه شود. 

 ه صورت پایلوت و یا به صورت کشوری باید صورت گیرد. در خصوص اجرای طرح ب تصمیم گیری -3

سایر اقدامات مكمل ایجابی و یا سلبی و اجرایی مورد نیاز برای موفقیت مدیریت مشارکتی با ذکر موارد  -7

 مشخص تعیین شود. 

کتی آقای دکتر سروش با نظرات ارائه شده توسط آقای مسجدی موافق بودند و فرمودند که ما در زمینه کار مشار

تجربه زیادی نداریم و بایستی برای این موضوع دست بكار شد و کسب تجربه نمود. همانطور که در جلسات قبلی 

نیز به بیان نتایج پایلوت ها اشاره شد، نتایج نشان داد که زمان بسیار کمی است که این شیوه در کشور در 

ن شیوه در کشور فرصت داد. همچنین تاکید مقیاس محدود در حال پیاده سازی است وباید به پیاده سازی ای

کردند که به گزارش آقای مهندس مصطفوی برای طرح در کارگروه ملی، بخش تكمیلی مربوط به آمار و اطالعات 

اختصاص داده شود. آقای مهندس محمد زاده اشاره داشتند که نبایستی طوری اقدام نمود که دولت وظایف 

ید و نقش خود را نادیده گیرد. این موضوع می تواند تبعات نامناسبی در جوامع اصلی خود را به مردم واگذار نما

 محلی ایجاد نماید و مشكل ساز شود. 

در خاتمه آقای دکتر عدل بیان داشتند که الزم است موضوع آمار و اطالعات در حد کفایت در گزارشی تكمیلی 

دشت های مرند و رفسنجان نیز ارائه گردد.  مد نظر قرار گیرد.  همچنین به طور خالصه تجارب مربوط به

همچنین از توضیحات آقای مسجدی برای ارائه راهكارها استفاده گردد. همچنین به اصالح قانون تعیین تكلیف 

چاه های فاقد پروانه نیز در جلسه آتی اشاره نماییم. در  خصوص اصالح قوانین بایستی به صورت مشخص و 

 بوط تهیه و در جلسه ارائه گردند. شفاف راهكارها و قوانین مر

 زمان مسئول پيگيري تصميمات
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شیوه نامه اجرایی محدودیت/ممنوعیت کشت برنج مورد تایید  -0

قرار گرفت و مقرر گردید اصالحات اعالم شده در جلسه 

آبی  منظور گردد و در جلسه آتی کارگروه ملی سازگاری با کم

 ارائه شود. 

دبیرخانه کارگروه ملی 

 ری با کم آبیسازگا

در اسرع 

 وقت

گزارش ارائه شده در خصوص دستور کار دوم پس از انجام  -2

اصالحات الزم به شرح زیر در جلسه آتی کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی ارائه گردد:

  به گزارش ارائه شده در جلسه، بخش آمار و اطالعات در حد

 کفایت افزوده شود. 

 های مرند و رفسنجان  از تجارب مدیریت مشارکتی در دشت

 به تفكیک توضیحاتی ارائه شود. 

  در جلسه آتی کارگروه ملی گزارش اقدامات و الزامات ارائه

 شود و محورهایی که نیاز به کار بیشتر دارد اعالم شود. 

  در خصوص اصالح قوانین مربوطه از کارگروه ملی نظر خواهی

 گردد.

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

ر اسرع د

 وقت

جویی آب  در راستای ارتقاء فرهنگ مصرف آب و ترویج صرفه -8

آبی، دبیرخانه موظف شد پیشنهاد ارائه شده  و سازگاری با کم

توسط آقای کاظمی را برای دستگاه های عضو کارگروه ارسال 

نماید تا در صورت صالحدید بنحو مقتضی همكاری الزم را با 

من همیار آب هستم بعمل گروه مستندسازان آزاد و کمپین 

 آورند. 

دبیرخانه کارگروه ملی 

 سازگاری با کم آبی

در اسرع 

 وقت

 

 

 

 

 

 


