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 پیشگفتار

، مناسـبات  مختلـف  هـاي عرفـی و قـوانین در جوامـع     رویهاست که  متماديسالیان 
. بـه  انـد  قـرار داده مـورد توجـه    را تنظیم کـرده و  ،از جمله مدیریت منابع آب ،اجتماعی

شدن سـاختارهاي قـانونی،    عبارت دیگر، پیش از استقرار نظام فعلی مدیریت آب و حاکم
برداري کارآمد و حل تعارضـات بنـا نهـاده     هایی را براي بهره برداران منابع آب، نظام بهره

هاي متمادي میان مردم نهادینـه شـده بودنـد و هرگـاه      ها، در طول سده بودند. این نظام
نمود، مطابق بـا مالحظـات اجتمـاعی و شـرایط محلـی، در راسـتاي        ضرورت ایجاب می

گردیـد. اگرچـه    هـا ایجـاد مـی    برداري، تغییراتی در آن افزایش کارآمدي نظام عرفی بهره
برخی از این قواعـد عرفـی همچنـان بـر مناسـبات میـان بـازیگران و گـروداران محلـی          

تر شدن مناسـبات و   امع و پیچیدهفرماست، اما با توسعه جو برداري از منابع آب حکم بهره
اي از مقـررات و   یافتـه  هـاي تکامـل   تشکیل نهادهاي اجتماعی واسط، نیاز به وضع صورت

اي، تبلـور پیـدا کـرده     قوانین احساس شده و در قالب قوانین رسمی ملی و گـاه منطقـه  
 است.  

هجـري خورشـیدي    1361مصـوب سـال    "قانون توزیع عادالنـه آب "در حال حاضر 
کننـده مناسـبات    شوراي اسالمی، به عنوان قانون رایج بخش آب کشور و تنظـیم مجلس 

شود. این قانون با وجود برخورداري از مفادي  ربطان شناخته می آفرینان و ذي میان نقش
کننـده در اعمـال    هـاي تعیـین   کارآ، به دلیل عدم انعکـاس برخـی از مؤلفـه    مستحکم و 

، از جمله بحث مشـارکت گـروداران و توجـه    بدر جهت پایداري منابع آ حکمرانی خوب
به پیوستگی میان منابع آب سطحی و زیرزمینـی و مسـائل مترتـب بـر کیفیـت آب، از      

رسـد کـه ضـرورت دارد در کنـار      برد. همچنین به نظر می ها رنج می وجود برخی کاستی
اي هـ  گیـري از تکنولـوژي   ها و اعمال تحوالت حاکم بر بخش آب، بهره اصالح این کاستی

بـه نحـوي کـه اقتضـاي      -نوین از مرحله برداشت داده تا پایش وضعیت منابع و مصارف 
در این اصالحیه قـانون تبلـور یابـد. پـیش از ایـن و طـی        -یک قانون جامع و مانع باشد

هـایی بـه    ، مجموعـه تـالش  "قانون توزیـع عادالنـه آب  "سالیان متمادي پس از تصویب 
قـانون  «توان بـه   صورت گرفته است که از آن جمله میمنظور ارتقاء کارآمدي این قانون 



» الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـین 
و  27اصالح دستورالعمل اجرایی مـواد  «مجلس شوراي اسالمی و  12/04/1384مصوب 

اشـاره نمـود. در    وزارت نیرو) 16/04/1393(ابالغیه مورخ » قانون توزیع عادالنه آب 28
کـردن نـواقص قـانون توزیـع      ادامه و با هدف تدوین یک قانون جامع که ضـمن برطـرف  

هاي فعـاالن صـنعت آب    آموخته و درسجهانی کننده تحوالت  عادالنه آب بتواند منعکس
نویس بـا عنـوان قـانون جـامع      پیش 9مجموعاً  1393کشور در متن قانون باشد، تا سال 

 آب تهیه شده است.  

 ریـ در کنـار تـداوم اقـدامات معطـوف بـه توسـعه ز       ،در دولـت دوازدهـم   رویوزارت ن
 -هر هفتـه الـف   # شیو در قالب پو 1398سال  ياز ابتدا، صنعت آب و برق يها ساخت

اهتمـام   زیـ نصنعت  نیتوسعه ا يافزار نرم جنبهوکارها به عنوان  به موضوع ساز رانیا -ب
بـر   هـا  رساختیتوسعه ز یو اثربخش يور بهره شیافزا يبرا یو آن را ضرورت هداشت يدج

 کـه  اي مجدانـه  هاي پیگیري و ها تالش راستاي در و 1399 سال ابتداي ازشمرده است. 
 بـه  نیز نیرو وزارت ،بود گرفته صورت کشور در آب مقررات و قوانین جایگاه بهبود جهت

 از یکـی  عنـوان  بـه  را آب قـانون  پیشـنهادي  الیحه تدوین خود، حاکمیتی وظیفه فراخور
 و داده قـرار  توجـه  مـورد  کارهـا  و سـاز  ارتقاي بحث در آبفا و آب بخش گانه 16 اهداف
 اصـلی،  گـروداران  کلیـه  جمعـی  خـرد  و مشـارکتی  رویکـرد  از استفاده با تا نمود تالش
 بـراي  کارآمـدي  و مسـتحکم  چارچوب واجد که نماید تدوین را جدید قانون نویس پیش

 پیشـنهادي  حـه یال«. باشـد  آب بخش گران کنش قانونی اقتضائات و نیازها کردن  برآورده
(تصـویب قـانون توزیـع     1361که نخستین ویرایش قانون آب پـس از سـال    »قانون آب

 ياراقـدام سـازوک   نیتـر  يادیـ و بن تـرین  مهـم بـه عنـوان   تـوان   مـی  است راعادالنه آب) 
 در وزارت نیرو دانست. شده يگذار هدف

ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو (به عنـوان دبیرخانـه    دفتر برنامه، 1399در سال 
هاي صورت گرفتـه در   قانون آب) به منظور تسریع در به ثمر نشاندن تالش الیحهتدوین 

ها و مطالعات متعدد انجـام   گیري حداکثري از پژوهش ستاد وزارت نیرو و همچنین بهره
هـاي موجـود،    ئات این امـر مهـم و ظرفیـت   شده با محوریت قانون آب، متناسب با اقتضا



تـیم تـدوین   نویس قانون آب اقدام نمود.  نسبت به طراحی ساختار سازمانی تدوین پیش
 بایـد  تنهـا  نـه  آب قانون که کننده الیحه پیشنهادي قانون آب همیشه بر این باور بودند

 عملیـاتی  براي بستري و بوده آب فرابخشی مدیریت در مشارکتی رویکرد کننده منعکس
 رویکـرد  ایـن  بلکـه  گـردد  تمامی گروداران میان آبی مناسبات تنظیم در نگاه این کردن

 قـانون  تدوین فرآیند هرچهمسلماً . شود متبلور نیز قانون این تدوین مراحل طی در باید
 بیشـتر  نیـز  آن از حمایـت  و مقبولیـت  احتمـال  باشـد،  فراگیرتر و تر مشارکتی تر، شفاف
گیري از مشارکت گروداران و اسـتفاده از خـرد جمعـی از     در این راستا، بهره. بود خواهد

اندیشـی، برگـزاري جلسـات تخصصـی چنـد جانبـه،        هـاي هـم   طریق برگـزاري نشسـت  
هـاي دولتـی، و    ربطان در دستگاه ترین ذي گیري از کمیته راهبردي متشکل از اصلی بهره

وردهاي تیم کاري مطالعات، بخشی از ها و دستا گذاري نتایج تحلیل در نهایت به اشتراك
هـا و نظـرات    افزایـی میـان دیـدگاه    کـه بـراي دریافـت و ایجـاد هـم      بودندسازوکارهایی 

 کنندگان اصلی مدنظر قرار گرفت. مشارکت

و  1399مـاه   در نهم بهمـن  الیحه پیشنهادي قانون آبانتشار ویرایش نخست  پس از
اي تعریف شده براي تدوین این الیحـه، دریافـت نظـرات از      مرحله 10در راستاي برنامه 

گران مرتبط با مسایل بخش آب از طریق مجـاري رسـمی معرفـی     نظران و کنش صاحب
شده توسط دبیرخانه تدوین الیحه قانون آب و سایر مجاري در دسـترس ایـن دبیرخانـه    

ادامه یافت. در این بـازه زمـانی    1399اسفند  20روزه تا  40و طی یک بازه آغاز گردید 
شخصیت حقـوقی و حقیقـی دریافـت     76از نظر ثبت شده)  1685(نظر  1600بیش از 

سازي نظرات دریافتی به تفکیک مواد الیحه قانون، نظـرات   گردید. پس از ثبت و مستند
قابـل طـرح در   "دوین بـه دو دسـته   یادشده از طریق برگزاري جلسات کارشناسی تیم ت

  تفکیک شدند.   "نیازمند تبیین و پاسخگویی"و  "جلسه کمیته راهبري

قابـل طـرح در جلسـه کمیتـه     "نظـر   700نظـر دریـافتی، حـدود     1685از مجموع 
جلسه کمیته راهبري تدوین الیحه قـانون   14 برگزاريشناخته شدند و پس از  "راهبري

الیحـه  فنی و حقـوقی بـه نحـو مقتضـی در ویـرایش دوم      کارشناسی  و در قالب کارآب 
 انعکاس یافتند.  پیشنهادي قانون آب



مستندسازي مسیر طی شـده در تـدوین الیحـه پیشـنهادي      "این سند که با عنوان 
است. فصل  گردیدهپیوست تنظیم  هفتفصل و  ششدر قالب  ،منتشر شده " قانون آب

تـدوین الیحـه پیشـنهادي قـانون آب      و مسـیر طـی شـده    ارائـه فرآینـد   اول گزارش به
ترین مراحل تـدوین الیحـه پیشـنهادي     در فصول بعد برخی از مهم است. اختصاص یافته

 هاي کتابو در مستندات و  تري دارد قانون آب که نیاز به ارائه مستندات و جزئیات بیش
مستندسـازي  اسـت. در فصـل دوم، بـه     دهارائـه گردیـ   پیشین نیز بدان پرداختـه نشـده،  

پرداختــه ســازوکارهاي ارتبــاط بــا گــروداران در تــدوین الیحــه پیشــنهادي قــانون آب  
تحلیل آماري نظرات دریافتی بر ویرایش نخست الیحـه قـانون   "به  سوماست. فصل  شده

در اعمـال نظـرات دریـافتی    نحـوه   چهـارم پرداخته است. در فصـل   ")1399آب (بهمن 
 انجـام هـاي   ماحصـل بررسـی  مورد اشاره قرار گرفته اسـت و   شنهادي قانون آبالیحه پی

هاي  وجوه تمایز ویرایشبه صورت  "قابل طرح در جلسه کمیته راهبرينظرات "بر شده 
گذاري بـه   به جهت ارج پنجم. همچنین در فصل نخست و دوم الیحه برجسته شده است

الیحـه  گرانی که خود را متعهد به مشارکت در مسـیر تـدوین    نظران و کنش کلیه صاحب
مـدنظر   "نیازمند تبیین و پاسـخگویی "اند، پاسخ به نظرات  دانسته پیشنهادي قانون آب

، ، الیحـه پیشـنهادي قـانون آب (ویـرایش دوم    ششـم نهایتـا در فصـل   قرار گرفته است. 
بـا توجـه بـه    الزم بـه اشـاره اسـت کـه     است.  مورد بررسی قرار گرفته) تحویلی به دولت

مشابهت و قرابت بخش قابل توجهی از سواالت و به جهت جلـوگیري از طـوالنی شـدن    
پاسخ بـه اهـم نظـرات دریـافتی بـر ویـرایش       در فصل یادشده ها،  ها و پاسخ متن پرسش

و به و براي هر پاسخ کدي اختصاص یافته است نخست الیحه قانون آب مورد توجه بوده 
کلیه نظرات دریـافتی بـه   متن ، کنندگان و احترام به مشارکت مستندسازي فرآیندجهت 

 کتـاب در پیوسـت   ،و کد پاسخ یا اصالح اعمال شدهتفکیک ماده و با ذکر نام نظردهنده 
محتمل است که با وجود تالش مضاعفی کـه بـراي تبیـین رویکـرد و      منتشر شده است.

صورت گرفته است،  چهارمهاي ارائه شده به نظرات فصل  محتواي تدوین قانون در پاسخ
قابـل قبـول و یـا     ،کننـده نقـد یـا نظـر     هاي ارائه شده در این سند، از سوي مطرح پاسخ
ظـر خـود را وارد بدانـد. لـذا ضـمن      کننده دانسته نشود و امکان طرح مجدد نقد و ن قانع

ات کـه اقـدام  داریـم  امیـد   ،مندان حـوزه آب  استقبال از تداوم فضاي گفتگو میان دغدغه



بـراي  عزیـزان  پاسخ کوچکی باشـد بـه همـت بلنـد شـما       طرحاین  طول در انجام شده
بـرداري پایـدار از منـابع     اي موثر و کارآمد براي حفاظت و بهره مشارکت در تدوین الیحه

 ب سرزمین ایران.  آ

 از بـیش ، در طول انجام فرآیند تدوین الیحه پیشنهادي قـانون آب  ،شایان ذکر است
 خـارجی  و داخلـی  منبـع  30 از بـیش و  عرض هم قانون و نامه آئین باالدستی، سند 100

جلسـه کمیتـه    45. شـد  ترجمـه  منتخـب  کشور 6 آب قوانین و گردید مطالعهبررسی و 
نفرساعت کار کارشناسی صورت گرفت. در نهایت  3000از  راهبري تشکیل شده و بیش

صفحه مستندات حاصـل از انجـام ایـن فرآینـد تهیـه و       2000مجلد کتاب با بیش از  5
 تدوین گردید که کتاب حاضر پنجمین جلد از آنها است.

ظرفیـت قـانونی   قـرن پـانزدهم هجـري خورشـیدي،      آسـتانه  درامید است در پایان، 
 ،توزیع آب فاصـله گرفتـه و بـه حیطـه مـدیریت     صرف مدیریت منابع آبی کشور از مدار 

 قـانون  پیشنهادي حهیالکشور ورود نماید و  زیست محیطآب و  و پایداري منابع حفاظت
 پـس از تصـویب،   آب، بخـش  مندان دغدغه و گروداران يحداکثر تیحما پشتوانه به آب

 ایجاد نماید.این مرزوبوم  آب بخش در خوب یحکمران اعمال يبرا يبستر
 

 کله صدیقه ترابی پلت
 ریزي کالن آب و آبفا مدیرکل دفتر برنامه
 قانون آب) الیحه(دبیر تدوین 
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 مراحل و فرآیندهاي تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب: 1فصل  

 

 مقدمه -1-1

 هاي صورت هاي عرفی و قوانین در محدوده تأثیر جوامع، از سالیان دور به وضع رویه
 منابع مدیریت جمله از و اجتماعی مناسبات تنظیم براي سازوکاري عنوان به و مختلف

 تشکیل و مناسبات شدن تر پیچیده و جوامع توسعه با و بوده توجه مورد و مطرح آب
 معاصر تاریخ در. است کرده پیدا اي یافته تکامل هاي صورت واسطه اجتماعی نهادهاي

 مصوب مدنی قانون از موادي قالب در آب منابع به مربوط قوانین ترین قدیمی ایران کشور
 مصوب( "آن شدن ملی نحوه و آب قانون" آن از پس. است گردیده ارائه 1307 سال

 به نمود، اقدام خصوصی حالت از آب منابع مالکیت ساختن خارج به آنکه بر عالوه) 1347
 برداري بهره دهی سامان امر متکفل و اجتماع نماینده عنوان به را دولت آب، بودن ملی علت

 توزیع قانون" اسالمی، انقالب پیروزي از پس. نمود تعیین کشور مختلف هاي آب از
 و پرداخته آب مسأله به مشخصاً که بود قانونی نخستین) 1361 مصوب( "آب عادالنه
 به تا که است نموده وضع آب منابع از برداري بهره و مدیریت با ارتباط در را قوانینی

 .گردد می استناد بدان و شده محسوب آب منابع حوزه در قانون ترین جامع نیز امروز

 یک به همگان اختیار در و پایان بی منبعی از آب به نگاه تغییر و با گذشت زمان
 و متوازن توسعه در آب منابع نقش و جایگاه همچنین و صیانت نیازمند و محدود سرمایه
 جامع قانونی تدوین ضرورت زیست، محیط با تعامل در و کننده مصرف هاي بخش پایدار

 موثر ابزاري بتواند همچنین و باشد آب عادالنه توزیع قانون هاي کاستی کننده برطرف که
  .است شده نمایان پیش از بیش باشد، آب منابع بر کارآمد حاکمیت اعمال براي

 شد آغاز 80 دهه اوایل از "آب جامع قانون" تدوین براي هایی تالشدر همین راستا، 
 1393در سال  آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایشدر نهایت منجر به تدوین  و

در ادامه فرآیند قبلی و با توجه به وضعیت کنونی منابع آب کشور و لزوم بازنگري گردید. 
قوانین موجود، وزارت نیرو با تشکیل دبیرخانه تدوین الیحه قانون آب در دفتر 
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ریزي کالن آب و آبفا، تالش مجددي را جهت تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب  برنامه

نفعان) آغاز  ز خرد جمعی و مشارکت گروداران (ذيگیري ا مند و با بهره به شکلی نظام
 نمود. 

هاي راهبردي و راهبري،  پس از تبیین چارچوب و سازمان انجام کار و تشکیل کمیته
شناسی مورد توافق اعضاي تیم مطالعاتی تدوین الیحه پیشنهادي قانون  اساس روشبر

اي به شرح زیر طراحی  لهمرح 10آب، مراحل و فرآیندهاي انجام کار در قالب یک برنامه 
 و اجرا گردید:

 هاي اصلی انجام مطالعات   مند خطوط و چارچوب تبیین نظام )1

 بررسی منابع و مرور ادبیات  )2

شناسایی و استخراج دکترین، سیاست و رویکرد منتخـب جهـت تـدوین الیحـه      )3
 پیشنهادي قانون آب

تجـارب  استخراج اصول حاکم بر تدوین الیحـه پیشـنهادي قـانون آب براسـاس      )4
 جهانی و اسناد باالدستی

بررسی و تحلیـل تطبیقـی تجـارب جهـانی سـاختارهاي قـانونی مـدیریت آب و         )5
 ها و محورهاي تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب استخراج سرفصل

 گرودارانشناسایی و طراحی سازوکار ارتباط با  )6

 تهاي بخش آب از منظر قوانین و مقررا شناسی مسائل و چالش بررسی و آسیب )7
 عرض بررسی و تحلیل اسناد و قوانین باالدستی و هم 

 هاي مرتبط روندنگاري قوانین بخش آب و سایر بخش 

    ،تعیین چارچوب و الزامات تدوین الیحه پیشنهادي قانون با توجه بـه اهـداف
 ها انتظارات و وظایف متقابل بخش آب و سایر بخش

نظـران   ان و صـاحب دریافت مستمر نظرات و برگزاري جلسات تکمیلی با خبرگـ  )8
 فنی، حقوقی و...
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 تدوین و انتشار ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب  )9

دریافت نظرات، اعمال اصالحات و ارسـال الیحـه اصـالحی بـراي طـی مراحـل         )10
 قانونی تصویب.

شناسی قوانین موجود و لزوم شناسایی دقیق نقاط ضعف و  با توجه به اهمیت آسیب
هاي قوانین قبلی، تیم تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، دو  مزیتها و  قوت و کاستی

 اقدام زیر را در دستور کار قرار داد:

 قانون عنوان به) 1361 مصوب( آب عادالنه توزیع قانون بررسی و شناسی آسیب)  1
  آب بخش جاري

 نویس پیش آخرین عنوان به) 1393( آب جامع قانون نهم نویس پیش بررسی)  2
 .موجود

در همین راستا، تیم تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب پس از برگزاري جلسات اولیه 
نهاد  70کمیته راهبري و تبیین چارچوب انجام مطالعات، نسبت به شناسایی بیش از 

رسانی از طریق مجاري رسمی  نفعان اصلی بخش آب، اقدام نمود و با اطالع رسمی از ذي
روزرسانی قانون آب بر روي پورتال وزارت نیرو، نقدها و  و ایجاد سامانه اختصاصی طرح به

هاي قانون توزیع عادالنه آب و  ها و کاستی نفعان درخصوص مشکالت، چالش نظرات ذي
ریزي انجام شده،  نویس نهم قانون جامع آب را دریافت کرد. همچنین، مطابق برنامه پیش

اي و  هاي آب منطقه شرکت هاي اجرایی، اندیشی با نمایندگان دستگاه هاي هم نشست
نفعان در ارائه نظرات و  منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر ذي ها به ها و انجمن سمن

 پیشنهادهاي الزم جهت اصالح و تکمیل قوانین فعلی بخش آب برگزار شد. 

مرور ادبیات و بررسی تجارب جهانی، بخش دیگري از اقدامات تیم تدوین الیحه 
داد که به موازات دریافت نظرات و برگزاري  شکیل میپیشنهادي قانون آب را ت
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 شامل گام این در جهانی تجارب تطبیقی بررسیاندیشی پیگیري گردید.  هاي هم نشست

 با) سازگاري( مواجهه در دنیا کشورهاي کلی رویکردهاي و ها دکترین تحوالت شناسایی
 کلی هاي سیاست در درویکر تغییر چگونگی و دالیل آبی، هاي چالش و مسائل ترین مهم

 تجارب در آب گذاري قانون نحوه و فرآیند تحلیل همچنین و کشورها، این آب بخش
 و ایران با المللی بین تجارب تطبیقی مقایسه این، بر عالوه. است بوده منتخب جهانی
 و تغییر تاریخی سیر و کالن سطح در کشور آب هاي سیاست تحوالت بررسی و تحلیل
رسید. شناسایی و تعیین اصول و  انجام به مرحله این در ایران، آب قوانین تکامل

فرآیندهاي حاکم بر تدوین قوانین آب در کشورهاي مختلف دنیا و در نهایت بازخوانی 
جنوبی، چین،  دقیق و تفصیلی قوانین آب شش کشور منتخب (استرالیا، اسپانیا، آفریقاي

در بخش بررسی تجارب جهانی توسط تیم افغانستان و فلسطین اشغالی) اقداماتی بود که 
 تدوین الیحه قانون آب انجام شد.

 100یکی دیگر از اقدامات تیم تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، بررسی بیش از 
هاي  ترین اصول و شاخص عرض و تعیین مهم نامه و قانون هم سند باالدستی، آئین

عرض جاریه  سناد باالدستی و قوانین همالرعایه در تدوین الیحه پیشنهادي مطابق با ا الزم
 کشور بوده است.

نفعان، بررسی تجارب جهانی  در گام بعدي و پس از دریافت نظرات و پیشنهادهاي ذي
عرض، تیم تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب از  و مرور اسناد باالدستی و قوانین هم

، نسبت به تدوین هاي تخصصی ها جلسه کمیته راهبري و کارگاه طریق برگزاري ده
 1399ماه  در بهمن نخست ویرایش انتشار باویرایش نخست الیحه قانون آب اقدام نمود. 

 دریافت مجدداً الیحه، این تدوین براي شده تعریف اي مرحله 10 برنامه راستاي در و
 و رسمی مجاري طریق از آب بخش مسائل با مرتبط گران کنش و نظران صاحب از نظرات

 از بیش روزه، 40 دوره یک طی در و یافت ادامه تکمیلی، جلسات و ها نشست برگزاري
 بررسی و دریافت از پس. شد دریافت حقیقی و حقوقی شخصیت 76 از نظر 1600
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 انجام نخست ویرایش بر الزم اصالحات راهبري، کمیته جلسات قالب در دریافتی نظرات
 69 و فصل 9 قالب در آب قانون پیشنهادي الیحه نهایی ویرایش نهایت، در و پذیرفت

 طور رسمی انتشار یافت. به 1400ماه  و در فروردین گردید تدوین ماده

هاي  هاي یادشده به عنوان خطوط و چارچوب نمودار فرآیندي گام -1-1شکل  در 
 اصلی انجام مطالعات معرفی شده است.

الزم به ذکر است  شود. به تشریح هریک از مراحل فوق پرداخته می فصلدر ادامه این 
منتشر شده و در  در قالب چهار جلد کتاب پیشینکه خروجی برخی از این مراحل 

. همچنین برخی از مراحل دیگر فرآیند که از اهمیت است قرار گرفته گروداراندسترس 
اند. از  حاضر مورد بحث قرار گرفته کتاباند، در برخی از فصول  باالیی برخوردار بوده

ها و  توان به بررسی تحوالت دکترین قانون میالیحه هاي فرآیند تدوین  یترین خروج مهم
شناسی قانون توزیع  رویکردهاي حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان، آسیب

شناسی تحلیل گروداران در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب و  عادالنه آب، روش
انون آب اشاره کرد. همچنین هاي تدوین ق مروري بر فرآیندها، اصول و سرفصل

اند شامل  فرآیندهاي مهمی که در سند حاضر در فصول جداگانه مورد بحث قرار گرفته
تحلیل نظرات دریافتی بر روي ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب، مستندسازي 
سازوکارهاي مشارکت گروداران در تدوین الیحه قانون آب، نحوه مواجهه با نظرات 

بررسی الیحه  در ارتباط با ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب ودریافتی 
 پیشنهادي قانون آب (ویرایش دوم) است.



 
 

 

8 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 

 

-1-1 شکل هاي اجرایی تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب  نمودار فرآیندي گام 
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-2-1-1 هاي اصلی انجام مطالعات مند خطوط و چارچوب تبیین نظام 

انجام هاي اصلی  مند خطوط و چارچوب اول فرآیند، تبیین نظام  به عنوان گام
مطالعات مدنظر قرار گرفته است. بدین معنی که اقدامات اولیه (منابع نیازمند بررسی)، 

هاي میانی و خروجی اصلی  مسیر اقدامات و اندرکنش اجزاي مطالعه و همچنین خروجی
به نحوي در این چارچوب جانمایی شوند که بیشترین اثربخشی و کارآیی را در دستیابی 

 یند.به هدف طرح حاصل نما

شناسی قانون توزیع عادالنه آب،  ) بررسی و آسیب1اقدام اولیه شامل  4بدین ترتیب 
) بررسی تجارب کشورها در تدوین قانون 3عرض،  ) بررسی اسناد باالدستی و قوانین هم2

) مرور ادبیات موضوعی به عنوان منابع نیازمند بررسی، مدنظر تیم مطالعاتی 4آب و 
هاي یادشده به منظور دستیابی به  قانون آب قرار گرفت. بررسیتدوین الیحه پیشنهادي 

خروجی میانه شامل الف) دکترین و اصول مورد نظر، ب) شناسایی و طراحی سازوکار  3
ها و محورهاي تدوین قانون به عنوان گام دوم  و ج) استخراج سرفصل گرودارانارتباط با 

 .ریزي گردید برنامه

در ادامه فرآیند، بر اساس سه خروجی میانی حاصل شده و با فعال شدن سازوکارهاي 
، دو مؤلفه شامل اصالحات محتوایی قانون توزیع عادالنه و تدوین مواد گرودارانمشارکت 

گذاري شد. در مرحله بعد و به  قانونی جدید در موضوعات مغفول، در گام سوم هدف
ها، ایجاد یکپارچگی در اجزا و مواد قانون و کنترل  ناقضعنوان گام چهارم، تلفیق، رفع ت

هاي اساسی تعریف شده، در قالب برگزاري جلسات کمیته راهبري  تحقق اصول و اولویت
بینی گردید که پس از انتشار و دریافت نظرات بر ویرایش نخست الیحه پیشنهادي  پیش

ی مراحل قانونی تصویب قانون آب، سند حاضر تدوین گردید تا اقدامات بعدي جهت ط
 این الیحه و تبدیل شدن آن به قانون آب صورت گیرد. 
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-3-1-1 بررسی منابع و مرور ادبیات  

سند  100، در کنار بررسی دقیق بیش از به منظور مرور منابع و ادبیات موضوع
منبع داخلی و خارجی مطالعه شده و  30عرض، بیش از نامه و قانون هم باالدستی، آئین

توان به  شده می ترین اسناد باالدستی بررسی از مهم ور منتخب ترجمه شد.کش 6قوانین 
هاي کلی نظام  هاي توسعه کشور، سیاست قانون اساسی، قانون مدنی، احکام دائمی برنامه

المللی مربوط به آب و  هاي بین زیست و کشاورزي و کنوانسیون هاي آب، محیط در بخش
 زیست اشاره کرد. محیط

اسناد باالدستی، تطابق الیحه پیشنهادي قانون آب با این اسناد و هدف از بررسی 
همچنین، اصول مورد توجه در جلوگیري از ایجاد تضاد با اسناد باالدستی کشور بود. 

اسناد باالدستی استخراج شده و به عنوان راهنمایی براي تعیین اصول مورد استناد این 
د مورد استفاده قرار گرفت. از جمله طرح و نیز تدوین محتواي مواد در قانون جدی

توان به برتري حقوق عمومی بر حقوق فردي، احترام به حقوق  ترین این اصول می مهم
هم  زیستی و مدیریت به فردي مشروع، عدالت، پایداري اجتماعی، اقتصادي و محیط

 پیوسته اشاره کرد.

هاي این قوانین  یتعرض، استفاده از ظرف ترین هدف بررسی و مطالعه قوانین هم مهم
برخی از مسائل مربوط به آب از جمله نحوه  ها در تدوین قانون آب بود. نامه و آئین

است و   هاي اجرایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته نامه جلوگیري از آلودگی آب، در آئین
ي راستا، از ذکر موارد  پرداختن مجدد به آن، خارج از حوصله قانون خواهد بود. در همین

است، اجتناب شده و یا تنها بدان  عرض به خوبی پوشش داده شده  که در قوانین هم
عرض کفایت اهمیت موضوع را نداده یا قوانین  اشاره شده است. در مواردي که قوانین هم

است، با پرداختن به آن در قانون یا ارجاع   عرضی براي موضوع مورد نظر وجود نداشته هم
ترین  است. از جمله مهم ایی، این موضوعات مورد توجه قرار گرفته هاي اجر نامه به آئین
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نامه جلوگیري از  ها، آئین توان به قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب این قوانین می
نامه حریم مخازن، تاسیسات  زیست، آئین آلودگی آب، قانون حفاظت و بهسازي محیط

نامه جلوگیري از تخریب و  هکشی، آئینهاي عمومی آبرسانی، آبیاري و ز عمومی، کانال
انداز و برنامه راهبردي  ها، قانون هواي پاك، سند چشم آلودگی غیرقابل جبران تاالب

 وزارت نیرو، قانون مدیریت بحران و... اشاره کرد.

 هاي زیر اشاره کرد: توان به نمونه ترین اسناد و منابع خارجی مورد مطالعه می از مهم

): این کتاب به Delapenna & Gupta, 2008۱هاي آب ( یاستتکامل قوانین و س •
هــا و  هــاي آب در فرهنــگ گــذاري و سیاســت بررســی خالصــه تحــوالت قــانون

است. در این کتاب عالوه بر بررسی تاریخچه و سـیر   کشورهاي مختلف پرداخته 
تکامل قوانین آب در جهان، قوانین آب در آئین اسالم و یهود و همچنین، تکامل 

حوالت قوانین آب در کشـورهاي برزیـل، آفریقـاي جنـوبی، کنیـا، فلسـطین       و ت
اشغالی، هندوستان، روسیه، استرالیا، ایاالت متحـده و اروپـا مـورد بررسـی قـرار      

المللی شـرح داده   و در نهایت روندها و الگوهاي امروزي در قوانین آب بین  گرفته
 است. شده 

): در ایـن  2World Bank, 2006ب (هاي قانونی براي مدیریت منـابع آ  چارچوب •
هـاي قـانونی و    اسـت، ابتـدا چـارچوب    کتاب که توسط بانک جهانی منتشر شده 

کشور از جمله آفریقاي جنوبی، چین، ارمنستان، برزیل، فرانسـه،   16قوانین آب 
آلمان، مکزیک، اتحادیه اروپا و تعدادي از کشورهاي آفریقایی مورد بررسی قـرار  

هاي قانونی با یکدیگر مقایسه و یک چارچوب  امه این چارچوبگرفته است. در اد
هـا و محورهـاي    است که بر اساس آن سرفصل قانونی واحد از آن استخراج شده 

                                                            
1 Dellapenna, J.W. and Gupta, J., 2009. The evolution of the law and politics of water. Dordrecht: 
Springer. 
2 Salman, S. M. A., & Bradlow. D. (2006). Regulatory frameworks for water resources management. 
The World Bank, Washington, D.C 
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کلیدي یک قانون آب و موضوعاتی که در هر محور بایـد بـه آن پرداختـه شـود،     

 است. مشخص گردیده 

): در این کتاب به 1Tewari, 2009جنوبی ( تحلیل تاریخی حقوق آب در آفریقاي •
جنـوبی بـه عنـوان     بررسی سیر تاریخی تحوالت قوانین و حقوق آب در آفریقـاي 

 گذاري آب پرداخته است. یکی از کشورهاي متکامل در زمینه قانون

): این نوشتار به بررسـی رونـد   2Garido, 2003بررسی اصالح قانون آب اسپانیا ( •
 پرداخته است. 1999آن در سال  ایجاد قانون آب اسپانیا و آخرین تحوالت

): 3Costeja et al., 2002بررسی تحوالت و تکامل رژیم حقوقی آب در اسـپانیا (  •
گذاري آب و نحوه تکامل قـانون آب   این نوشتار به بررسی روند تحوالت در قانون

 است. پرداخته  1999تا  1866ساله از  130از  اسپانیا در طول دوره بیش

): در این نوشـتار  Alexandra et al., 2009٤و منابع آب ( دکترین امانت عمومی •
تـرین دکتـرین    به بررسی و معرفی دکترین امانت عمومی به عنوان تکامل یافتـه 

 است. مدیریت منابع آب پرداخته شده 

جنـوبی، اسـپانیا، چـین، اسـترالیا،      متن قوانین مرتبط با آب کشورهاي آفریقـاي  •
 اشغالی و افغانستان. فلسطین

لعه این اسناد و منابع در کنار منابع متعدد داخلی و خارجی دیگر، کمک شایانی مطا
هاي مختلف، نحوه تکامل  گیري قوانین آب در کشورها و فرهنگ به شناخت نحوه شکل

ها تا رسیدن به قوانین امروزي آب  ها و رویکردهاي حاکم بر آن گیري این قوانین و جهت
ین روندها، تحوالت و رویکردها، تدوین یک قانون آب شک بدون مطالعه ا بی است. کرده 

ترین رویکردهاي روز دنیا برخوردار باشد، امري  ترین و متکامل جامع و مانع که از نوین

                                                            
1 Tewari, D. D., 2009. A Brief Historical Analysis of Water Rights in South Africa. 
2 Garrido, A. and Llamas, R., 2010. Water Management in Spain: An Example of Changing 
Paradigms. 
3 Costeja, M. and Font, N., 2002. The Evolution of the National Water Regime in Spain 
4 Alexandra, B. Klass and Ling-Yee, H., 2009. Restoring the Trust: Water Resources and the Public 
Trust Doctrine, A Manual for Advocates. 
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هاي  مرور این مطالعات و تجربیات جهانی به تهیه خروجی نمود. دشوار و ناممکن می
اکم بر تدوین قوانین آب ها و رویکردهاي ح چون بررسی تحوالت دکترین ارزشمندي هم

هاي قانون آب و ترجمه قوانین  در ایران و جهان، مروري بر فرآیندها، اصول و سرفصل
 آب کشورهاي منتخب تجارب جهانی انجامید.

شناسایی و استخراج دکترین، سیاست و رویکـرد منتخـب جهـت      1-1-4-

 تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب

عنوان  هاي بنیادینی هستند که به ردها، مؤلفهها (رویکردها) و راهب ها، سیاست دکترین
عنوان  ها به کنند. دکترین آفرینی می زیربناي تدوین قوانین، از جمله قانون آب، نقش

کننده اصول بنیادین حرکت سیستم حکمرانی آب، نقش مؤثري در تعیین  ترسیم
وهاي کلی عنوان الگ ها به هاي کالن تدوین قانون آب خواهند داشت؛ سیاست گیري جهت
هاي مناسب براي استقرار قانون  گیري و اجراي قانون عمل کرده و راهبردها شاخص شکل

هایی براي پایش و نظارت بر قانون آب  دهند. همچنین، ضروري است شاخص را ارائه می
 و ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثربخشی آن در عرصه عمل، تعیین گردد.

کردهاي حاکم بر تدوین قوانین در تجارب کشورهاي ها و روی سیر تحوالت دکترین
، تري که دکترین مالکیت عمومی و پس از آن به شکل تکامل یافته دهد  منتخب نشان می

، تعیین کننده نگاه ترین دکترین ترین و مترقی دکترین امانت عمومی به عنوان جامع
گرفته است. در عین  حکمرانان به مالکیت آب بوده و از سوي کشورها مورد اقبال قرار

حال، کشورها متناسب با مقتضیات سیاسی، اجتماعی و اقلیمی خود رویکردهاي نسبتا 
ترین  اند و در جهت حل برجسته متفاوتی را در جهت تحقق این دکترین اتخاذ کرده

اي چون توسعه پایدار را در  هاي مشخصی از رویکردهاي شناخته شده مسایل خود، جنبه
 .اند صدر نشانده
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ها و  شمول تحول در دکترین بر اساس آنچه به عنوان مقایسه الگوهاي جهان

رویکردهاي حاکم بر قوانین در تجارب جهانی مدیریت آب در کشورهاي مختلف مورد 
شده براي تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب  بررسی قرار گرفته است، ساختار طراحی

 تدوین بر حاکم رویکردهاي و ها کتریند تحوالت بررسی "، معادل آنچه در کتاب کشور
در چارچوب ) منتشر گردید، 1399(ترابی و همکاران  "جهان  و ایران در آب قوانین

تصویري کالن و مبتنی بر ارکان اصلی آن شامل دکترین، سیاست و راهبرد به شرح زیر 
 ارائه شده است:

عنوان پیشروترین دکترین حـاکم   که به "امانت عمومی"دکترین  دکترین منتخب: .1

بر قوانین آب دنیا در بسیاري از کشورهاي جهان پذیرفتـه شـده اسـت، بـه عنـوان      
نـویس قـانون آب کشـور     دکترین منتخب براي تعیین اصول بنیادین تـدوین پـیش  

مدنظر قرار گرفته است. این دکترین، مالکیت عمومی را به رسمیت شناخته و آب را 
عنوان امانت در اختیـار دولـت (حاکمیـت) قـرار      کند که به قلمداد می ثروتی عمومی

 گیرد تا بر اساس مصالح عامه، حقوق بین نسلی و منافع ملی از آن استفاده شود. می

عنـوان الگـویی    کـه در حـال حاضـر بـه     "توسعه پایدار"رویکرد  سیاست منتخب: .2

اجتمـاع، اقتصـاد و    نگر براي ایجاد تعـادل و تـوازن میـان سـه عنصـر      مناسب و کل
گیرد، به عنوان سیاست منتخب جهـت طراحـی    زیست مورد استفاده قرار می محیط

الگوي کلی تدوین قانون و استخراج اصول حاکم برآن تعیین گردیده است. الزم بـه  
نسـبت بـه    پایـداري ذکر است که در طراحی الگو و استخراج اصول یادشده، مولفـه  

بـرداري   خواهد داشت. به عبارت دیگر ضرورت بهـره تري  سهم برجسته توسعهمولفه 
پایدار از منابع آب و توجه به توان اکولوژیک و ظرفیت برد محیط زیست، نسبت بـه  

 مولفه توسعه داراي اولویت و ارجحیت است.  

به عنـوان راهبـرد پیشـنهادي    " پیوسته منابع آب هم مدیریت به"راهبرد منتخب:  .3

هـاي اسـتقرار قـانون آب تعیـین      مند و استخراج شاخص جهت تعیین سازوکار نظام
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پیوسته منابع آب، در چارچوب قوانین آب متکـی   هم شده است. در واقع، مدیریت به
اي براي استقرار رویکرد توسعه پایدار در بخـش آب   بر دکترین امانت عمومی، مولفه

. دستیابی بـه پایـداري (توسـعه پایـدار) بـدون درنظـر گـرفتن        محسوب خواهد شد
پیوسته منابع آب بسـیار مشـکل اسـت. بنـابراین      هم مالحظات مربوط به مدیریت به

براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ضـروري اسـت راهبردهـاي اسـتقرار قـانون،      
هـاي   گی سـامانه پیوست هم پیوسته و با در نظرگرفتن به هم برمبناي اصول مدیریت به

هاي مشارکتی مدیریت منابع آب،  طبیعی و انسانی در مدیریت آب و همچنین جنبه
این بخش، ترسـیم   گرودارانچه در میان نهادهاي حاکمیت و چه در ارتباط با سایر 

 گردد. 

 
-2-1 شکل سازي تا پایش و نظارت الگوي پیشنهادي قانون آب از مرحله تدوین، اجرا و پیاده 

 

حاکم بر تـدوین الیحـه پیشـنهادي قـانون آب     استخراج اصول   1-1-5-

 براساس تجارب جهانی و اسناد باالدستی

هاي بنیادین حاکم بر تدوین قانون آب از بررسی و تحلیل  در استخراج اصول و مؤلفه
المللی مورد تعهد دولت جمهوري  هاي بین اسناد و قوانین باالدستی، بررسی کنوانسیون

و تحلیل تجارب جهانی با تمرکز بر قوانین آب شش  اسالمی ایران و همچنین، بررسی
مورد توافق  -3-1شکل  اصل بنیادین به شرح  14گیري شده و  کشور منتخب بهره

ایت در تدوین مواد قانون، قرار گرفت. همچنین اعضاي کمیته راهبري، جهت توجه و رع
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عنوان  ، به»عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع اسالم«عالوه بر اصول یاد شده، اصل کلی 

گانه مذکور، مورد توجه قرار 14یکی از الزامات تدوین قانون در سطحی فراتر از اصول 
  .)1400-1(ترابی و همکاران،  گرفته است

 
-3-1 شکل اي بنیادین حاکم بر تدوین قانون آبه اصول و مؤلفه 

بررسی و تحلیل تطبیقی تجـارب جهـانی سـاختارهاي قـانونی       1-1-6-

ها و محورهاي تدوین الیحه پیشنهادي قانون  مدیریت آب و استخراج سرفصل

 آب

هاي معرفی شده توسط بانک جهانی و تشریح نحوه  تر سرفصل به منظور تبیین روشن
ریک از این موضوعات، تحلیل تطبیقی تجارب جهانی مواجهه کشورهاي مورد مطالعه با ه

هاي پیشنهادي بانک  در تدوین قوانین و مقررات مدیریت آب در انطباق با سرفصل
جهانی صورت گرفت. در این مرحله، عالوه بر مطالعه بررسی انجام شده توسط بانک 
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ی شامل گانه، قوانین آب کشورهاي منتخب در تجارب جهان16جهانی بر روي کشورهاي 
جنوبی، افغانستان، فلسطین اشغالی، اسپانیا و استرالیا نیز در انطباق با  چین، آفریقاي
ها و اجزاي اصلی یک قانون آب، مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این امر  اصول، سرفصل

هاي  آن بود که میزان جامعیت اصول استخراج شده از اسناد باالدستی و سرفصل
براي تدوین قانون آب، در عرصه عمل مورد آزمایش قرار گرفته و  پیشنهادي بانک جهانی

هاي مذکور، کلیه ابعاد و مسائل موجود در قوانین  مشخص شود که آیا اصول و سرفصل
هاي صورت گرفته بر  دهد یا خیر. مطابق بررسی آب کشورهاي یاد شده را پوشش می

 ن آب عبارتند از:هاي اصلی پیشنهاد شده براي قانو تجارب یادشده، سرفصل

 مالکیت منابع آب )1

 هاي اساسی اصول و اولویت )2

 مقررات استفاده از آب )3

 حفاظت از منابع آب )4

 هاي آبی مقررات زیرساخت )5

 ترتیبات نهادي )6

 ترتیبات مالی )7

 مشارکت بخش خصوصی )8

 حق دسترسی به آب )9

 اجراي مقررات )10

 وفصل اختالفات حل )11

هاي پیشنهادي بانک جهانی با قوانین کشورهاي منتخب و  با تحلیل تطبیقی سرفصل
هاي پیشنهادي از مواد قوانین  همچنین قانون توزیع عادالنه آب، پوشش مناسب سرفصل

کشورهاي منتخب مورد تایید قرار گرفت. در عین حال نتایج حاصل از این مقایسه بیانگر 
از موضوعات محوري ذیل هر سرفصل قانون بود. به  اي نیاز به استخراج طیف گسترده
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بندي مفاد قانونی ذیل هر سرفصل در قالب محورهایی که موضوعات  عبارت دیگر تقسیم

ناپذیر شمرده شد. در نتیجه  محدودتري را نسبت به سرفصل اصلی دربرگیرند، اجتناب
هاي  به توصیه هاي انجام شده بر مواد قانونی شش کشور منتخب، توجه مجموعه بررسی

گانه  هاي یازده محور در ذیل سرفصل 57بانک جهانی و ساختار قانون توزیع عادالنه آب، 
 .)1400-1(ترابی و همکاران  پیشنهادي بانک جهانی استخراج گردید

-7-1-1 گرودارانشناسایی و طراحی سازوکار ارتباط با  

هرچه فرآیند تدوین با استناد به مرور ادبیات و تجارب کشورها در تدوین قانون آب، 
تر و فراگیرتر باشد، احتمال مقبولیت و حمایت از آن بیشتر  تر، مشارکتی قانون شفاف

خواهد بود. از این رو، در فرآیند تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب نیز تالش شد تا از 
ها و  رویکرد مشارکتی و خرد جمعی، استفاده حداکثري گردد و براي این منظور، گام

با استفاده از تجارب داخلی و  گرودارانارهاي شناسایی و جلب مشارکت سازوک
المللی تبیین گردید. براساس الگوي پیشنهادي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  بین

)OECD قابل تعریف است که باید در ساز و کار  گروداران)، شش سطح همکاري
ود. این شش سطح عبارتند از: در نظر گرفته ش گرودارانهاي مختلف  ارتباطی با گروه

-1(شکل  گیري و تولید مشترك ارتباط، مشاوره، مشارکت، نمایندگی، شراکت و تصمیم
4.( 

، در گام نخست فهرست حداکثري از گرودارانشناسی نحوه شناسایی  بر اساس روش
ی که به نوعی در فرآیند تدوین قانون آب تاثیرگذار هستند، تهیه گردید. گرودارانتمامی 

براي این منظور با استفاده از نظرات کارشناسان، بررسی اسناد و مدارك موجود و طوفان 
نهادهاي نفع شناسایی و در شش گروه شامل:  ذي 71اي متشکل از  فکري، فهرست اولیه

برداران  هاي مدنی، نمایندگان بهره ها، نهادهاي دولتی، سازمان خانه حاکمیتی، وزارت
بندي شدند. پس از تبادل نظر در  طبقه حقیقی و حقوقیعمومی و خصوصی و اشخاص 
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تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب، این  گرودارانجلسات کمیته راهبري و تهیه فهرست 
بندي شدند. در ادامه، ضمن مشخص نمودن تمامی  گروه دسته 6در  گروداران

رودار اصلی)، نحوه ها و دفاتر ذیل هر گ ها، معاونت هاي مرتبط (اعم از سازمان زیرمجموعه
 با موضوع تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب مشخص گردید. گرودارانارتباط 

 
-4-1 شکل )OECD,2015( گرودارانالگوي سطوح همکاري  

شده، در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب از ابزار و  با توجه به ساز و کار تعیین
 استفاده گردید: گرودارانهاي زیر جهت جلب مشارکت  روش

هاي اجرایی و  هاي تخصصی با دستگاه اندیشی و کارگاه هاي هم برگزاري نشست •
 ها ها و انجمن حاکمیتی، سمن

 برگزاري جلسات مستمر کمیته راهبري  •

 برگزاري جلسات کمیته راهبردي  •

 نظرخواهی مکتوب  •

 ایجاد پورتال اختصاصی قانون آب بر روي سایت وزارت نیرو •
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 هاي گروهی. مجازي و رسانهرسانی از طریق فضاي  اطالع •

کلیدي،  گروداران، به منظور شناسایی گرودارانپس از اخذ پرسشنامه جهت امتیازبندي 
 گروداراناصلی،  گرودارانتشکیل گردید. بر این اساس  گرودارانعالقه  -ماتریس قدرت

 بندي شدند. مطابق نتایج اثر مشخص و اولویت کم گرودارانثانویه و  گروداراناولیه، 
اصلی شامل مجلس شواي اسالمی (کمیسیون کشاورزي، آب،  گرودارانآمده،  دست به

هاي مجلس شوراي اسالمی)، وزارت نیرو  زیست، مرکز پژوهش منابع طبیعی و محیط
هاي مدیریت حوضه  / کمیسیون (شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، سازمان

اي و سازمان آب و  هاي آب منطقه تآبریز، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، شرک
هاي مرزي و منابع  برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، دفتر رودخانه

آب مشترك، مؤسسه تحقیقات آب، مرکز امور اجتماعی، منابع آب و انرژي)، سازمان 
زیست انسانی)،  زیست طبیعی، معاونت محیط حفاظت محیط زیست (معاونت محیط

جهاد کشاورزي (معاونت آب و خاك، معاونت زراعت، دفتر امور حقوقی، سازمان وزارت 
ها، مراتع و آبخیزداري کشور)، شوراي عالی آب و سازمان برنامه و بودجه کشور  جنگل

 باشد.  می

اولیه عبارتند از شوراي نگهبان، قوه قضائیه (معاونت  گرودارانفهرست همچنین 
قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور)، نهاد ریاست  اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم

هاي تحول  جمهوري، مرکز همکاري هاي استراتژیک ریاست  جمهوري ایران (مرکز بررسی
بات کشور)، وزارت و پیشرفت ریاست جمهوري)، مجلس شوراي اسالمی (دیوان محاس

ریزي و اقتصادي)، مجمع  نیرو (معاونت حقوقی، پشتیبانی و مجلس، معاونت برنامه
تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون زیربنایی و تولیدي دبیرخانه مجمع تشخیص 

ها)، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و  مصلحت نظام)، وزارت کشور (استانداري
ریزي  کشاورزي (دفتر امور حقوقی، معاونت برنامهزیست هیئت دولت، وزارت جهاد  محیط

و امور اقتصادي)، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و 
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هاي صنعتی ایران)، وزارت راه و شهرسازي  تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرك
ختمان) و (سازمان هواشناسی کشور، سازمان بنادر و دریانوردي، معاونت مسکن و سا

 بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي).

در چارچوب یادشده، نحوه ارتباط نهادهاي  گرودارانبندي  پس از تعیین و دسته
ابزارهاي ترین  مذکور با موضوع تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب طراحی گردید. مهم

است. از جمله  ح داده شدهدر فصل دوم گزارش حاضر شر گرودارانارتباط و مشارکت 
توان به تشکیل و برگزاري جلسات کمیته  می گرودارانترین سازوکارهاي ارتباط با  مهم

اندیشی،  هاي هم راهبري، تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبردي، برگزاري نشست
رسانی از  رسانی از طریق پورتال قانون آب و اطالع نظرخواهی مکتوب، نظرخواهی و اطالع

 ریق فضاي مجازي اشاره کرد.ط
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تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب گرودارانفهرست   -5-1 شکل
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هاي بخـش آب از منظـر    شناسی مسائل و چالش بررسی و آسیب  1-1-8-

 قوانین و مقررات

 یشناسـ  بیآسـ  د،یـ قـانون جد  نیقانون و تـدو  کیاصالح  يازهاین شیپ نیتر مهم از
بردن به نقـاط ضـعف و قـوت و شـناخت      یاست. در واقع بدون پ نیشیمرتبط پ نیقوان
 سـر یو کامـل و جـامع م   دیـ قـانون جد  کیـ  نیتدو ،یقبل نیقوان يها تیو مز ها یتکاس

ابتـدا   دیـ قـانون جد  نیتـدو  ایقانون و  یروزرسان هاصالح و ب ندیفرآ ن،ینخواهد بود. بنابرا
نقـاط   ییشناسا ،یفعل نیآغاز شود. هدف از مرور قوان یو مقررات فعل نیبا مرور قوان دیبا

 يمـوارد  چـه  درکـه   یمعن نیآن است؛ به ا ياجرا اربتج یضعف و قوت قانون و بررس
 لیبـه تسـه   وعموضـ  نیـ جواب نداده است. ا يموارد چه درجواب مناسب داده و  نیقوان
بـه آن پرداختـه شـود و     دیـ باقـانون   نیاصـالح و تـدو   درکـه   یمسائل ییشناسا ندیفرآ

 یقاعده مسـتثن  نیاز ا زین . قانون آبکند یدارد، کمک م لیبه تکم ازیکه ن ییها یکاست
شـود.   ییشناسـا  یفعل نیالزم است که نقاط ضعف و قوت قوان ياز هرکار شیو پ ستین

است که به  يا اندازهبه  دیقانون جد نیبخش آب در زمان تدو یفعل نیمرور قوان تیاهم
و  يگـذار  نقشه راه قانون هیته يپالتا برا گانه کنفرانس ماردل9 يها هیاز توص یکیعنوان 

 دیـ کنفـرانس تأک  نیـ نخسـت ا  هیاست. در توصـ  آب مورد توجه قرار گرفته یمل استیس
منابع  تیریمربوط به مد يها جنبه توان یم ،یو مقررات فعل نیاست که با مرور قوان شده

صـدور   رمجـاز، یغ هیتخل يها مجازات ،یاز آلودگ يریشگیمنابع آب، پ تیفیآب، حفظ ک
 .دیکرده و بهبود بخش تسهیل منابع آب را تیاستفاده از آب و مالک مجوزها،

 ، که در حال حاضر قانون رسمی و جاري در بخش آب است،قانون توزیع عادالنه آب
 45سی از اصول کلی حاکم بر بخش اقتصادي قانون اساسـی و بـا عنایـت بـه اصـل      ابا ت

تصـویب گردیـد. ایـن قـانون از      گـذار  توسط قانون 26/12/1361در تاریخ  ،قانون مذکور
جوانب مختلفی نظیر مالکیت آب، حقـوق جزایـی آب، حـریم رودخانـه و نهـر طبیعـی،       

 ،محیطـی و...  هـا، قـوانین زیسـت    النظاره ها، قوانین حق ها و قنات حفاظت و نگهداري چاه
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و موضوع آب و مدیریت آن را مورد بررسی قرار داده است. اما از دیدگاه برخی از مدیران 

جـاي بحـث و بررسـی     ،کارشناسان، کارآیی آن در ارتباط با مسائل کنونی مـدیریت آب 
ها بلکه اهداف مدیریت آب در شرایط کنونی نسـبت   بیشتري دارد؛ چراکه نه تنها اولویت

 شرایط تدوین و تصویب این قانون تغییر نموده است.

جهـت تضـمین   بودن مساله آب و لزوم جلب رضایت و مشـارکت گـروداران    فرابخش
اجراي صحیح قانون و موفقیت آن در عرصه عمل، ضرورت بازنگري و اصـالح قـانون آب   

نماید. چرا که قانون توزیع عادالنه آب با گذشت قریب  ناپذیر می را در این مرحله اجتناب
دهه از تصویب آن، نشان داده است که نسبت بـه بسـیاري از رویکردهـا و مفـاهیم      4به 

ها ناشی از گذشت زمـان و   سخ مناسبی ندارد. برخی از این ناکارآمدينوین بخش آب، پا
هاي مرتبط با آن است که نه ایراد  تغییر و تحوالت پدیدآمده در بخش آب و سایر بخش

ذاتی قانون، بلکه نتیجه شرایط بیرونی و اثرات آن بر مسائل اصلی بخـش آب اسـت. امـا    
وزیـع عادالنـه آب نیـز ناشـی از اشـکاالت      هاي قانون ت بخش دیگري از ایرادات و کاستی

محتوایی و خالهایی است که این قانون از ابتداي امـر بـا آن مواجـه بـوده یـا در عمـل،       
 ها به اثبات رسیده است. ناکارآمدي آن

زیسـتی در   پیوندهاي مساله آب با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیط
ناپـذیر   قوانین و سـاختار مـدیریت آب را اجتنـاب    جوامع مختلف، لزوم بازنگري و اصالح

نموده است. از یک سو، قوانین جدید آب باید پاسخگوي نیازها و مسائل جامعـه بـوده و   
پیوسـتگی منـابع،    هـم  هـاي نامتعـارف، بـه    ابعاد و مفاهیم نوینی نظیر ظرفیـت بـرد، آب  

. را در محتـواي مـواد   بست آب و انرژي و غذا، حکمرانی خـوب و..  برداري پایدار، هم بهره
عنـوان بخشـی از    بـه بایـد  قانونی انعکاس دهند و از سوي دیگـر، سـاختار مـدیریت آب    

ساختار کالن حکمرانی، ساز و کارها و فرآیندهاي مناسـبی را بـراي اسـتقرار حکمرانـی     
خوب در سطوح عمودي و افقی فراهم نماید. این حکمرانی چندسطحی بایـد هـم ابـزار    

گذاران و متولیان امر قرار دهد (مـدیریت بـاال بـه     ا در اختیار سیاستمناسب حکمرانی ر
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ها و انتظارات گروداران و انعکاس  پایین) و هم بتواند رویکردي مناسب جهت اخذ دیدگاه
هاي بخش آب تبیین نماید. حکمرانی منابع مشترك بـا رویکـرد    آن در اصول و سیاست

هایی است که با هدف پر کـردن   ن نگرشخودحکمرانی نهادهاي محلی، یکی از جدیدتری
خال بین دولت (حاکمیت) و گروداران مطرح گردیده است. این نگرش بر لزوم مشـارکت  

هـا و   سـازي و پـایش و نظـارت طـرح     گروداران در تمامی مراحل طراحـی، اجـرا، پیـاده   
 نماید. کید میاهاي بخش آب ت برنامه

هایی که متوجه قانون توزیـع   با توجه به موارد گفته شده در رابطه با ایرادات و آسیب
ست و از طرفی عدم کفایت این قانون براي شرایط کنونی کشـور، بـازنگري   عادالنه آب ا

تـرین   روز و کارآمد بـراي بخـش آب کشـور، از ضـروري     این قانون و تدوین یک قانون به
آیـد.   ثر منـابع آب کشـور بـه شـمار مـی     ورو به منظور مدیریت بهینه و مـ  اقدامات پیش

ن عدم انطباق با تحـوالت راهبردهـاي   هاي این قانون در مواردي همچو ترین کاستی مهم
پیوسته منابع آب)، عدم پشتیبانی اصول و رویکردهاي  هم مدیریت منابع آب (مدیریت به

سـاخت طـی    مدیریت و حکمرانی بخش آب، عدم تطـابق بـا تحـوالت اقلیمـی و انسـان     
هـا،   هاي اخیر، ضعف در ترتیبات نهادي و عدم تناسب اختیارات و وظـایف دسـتگاه   دهه
 م توجه به مشارکت گروداران و... قابل مشاهده است.عد

هـاي قـانون توزیـع عادالنـه آب      ترین آسیب نظر از جزئیات به مهم اگر بخواهیم صرف
 :)1400-3کله و همکاران  (ترابی پلت خواهد بوداشاره کنیم، موارد زیر قابل ذکر 

 هاي اخیر ساخت دهه عدم انطباق با تحوالت اقلیمی و انسان •

 پیوسته هم عدم توجه به مدیریت به •

 عدم انطباق با اصول حاکم بر مدیریت منابع آب •

 ضعف در ترتیبات نهادي شامل: •

 تمرکزگرایی -

 عدم تناسب وظایف و اختیارات -
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 در سلسله مراتب ترتیبات نهاديپیوستگی  هم عدم به -

 در آب از يبـردار  بهره و تیریمد ت،یمالک حیصح طیشرا نییتب لزوم به توجه عدم •
 آب نیقوان

 هاي حکمرانی خوب فراهم نبودن زمینه •

 عدم توجه به حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و غیرمتعارف •

 ها شرایط آنهاي حقابه محلی و تبیین صحیح  عدم توجه به نظام •

 عدم توجه به مشارکت گرودران •

 شفافیت، پاسخگویی و دسترسی به اطالعات فقدان •

 عدم توجه به ارزش اقتصادي آب •

 عدم توجه به جنبه بازدارندگی قانون •

 رویه مشخص براي حل و فصل اختالفات فقدان •

 عدم توفیق در اجراي کارآمد قانون •

 الملل آب حقوق بینعدم توجه به دیپلماسی و  •

 پذیري نسبت به شرایط مختلف. عدم پویایی و انعطاف •

بررسی قانون توزیع عادالنه آب در مقایسه با قوانین کشورهاي مختلف و اسناد و  
دهد که اصالح این قانون براي افزودن مباحث و موضوعات  تجارب جهانی نشان می

(خشکسالی و سیالب)، تناسب جدیدي نظیر سازگاري با تغییر اقلیم و شرایط حدي 
، تامین امنیت غذایی در پیوند گرودارانها، مشارکت بخش خصوصی و  جرایم و مجازات

 ناپذیر است.  پیوسته، توسعه پایدار و... ضروري و اجتناب هم با امنیت آبی، مدیریت به
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دریافت مستمر نظرات و برگزاري جلسات تکمیلی بـا خبرگـان و     1-1-9-

 ...و نظران فنی، حقوقی صاحب

با توجه به نگرش و رویکرد تیم تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب و ضرورت جلب 
نظران و  هاي صاحب نفعان و گروداران اصلی و استفاده حداکثري از دیدگاه مشارکت ذي

منظور  هاي متعددي به خبرگان امر، در تمام مراحل تدوین الیحه، جلسات و نشست
ویژه قانون توزیع عادالنه آب، نقد و  ي بخش آب، بهشناسی قوانین و مقررات جار آسیب

نویس قانون جامع آب و همچنین، ارائه راهکارها و پیشنهادهاي  بررسی ویرایش نهم پیش
 فنی، حقوقی و... جهت افزایش کارآیی و اثربخشی قوانین بخش آب، برگزار شد.

اي،  منطقههاي آب  هاي اجرایی، شرکت اندیشی با نمایندگان دستگاه جلسات هم
هاي غیردولتی و خبرگان و اساتید دانشگاه در دو مرحله، پیش و پس از  ها و انجمن سمن

انتشار ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب برگزار شد و تالش گردید از طریق 
ها، انتقادات و پیشنهادهاي کلیه گروداران  هاي تکمیلی، دیدگاه برگزاري جلسات و کارگاه

هاي الزم، در متن الیحه پیشنهادي اعمال گردد و یا در  و پس از بررسی اصلی دریافت
سازي فرآیند طی شده و رفع برخی از ابهامات و  صورت لزوم، پاسخ الزم جهت شفاف

 هاي مختلف فنی و حقوقی و... ارائه شود. ها در حوزه پرسش

 پیشنهادي الیحه تدوین اجرایی رکن ترین مهم عنوان به راهبري کمیته همچنین،
 پیشنهادي الیحه تدوین محتواي و روش تصحیح و نظارت راهبري، هدف با آب قانون

 -نفر 2500 از بیش صرف و جلسه 32بیش از  برگزاري با کمیته این. گردید تشکیل
 یک طی را) نخست ویرایش( آب قانون پیشنهادي الیحه تدوین کارشناسی، کار ساعت
 از توان می را کمیته این جلسات از دوره این. رساند ثمر به روزي شبانه ماهه شش فرآیند

. الزم به ذکر کرد تقسیم به شرح زیر زمانی بازه سه به آنها در کنندگان مشارکت نظر
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هاي بعدي گزارش ارائه گردیده  است که جزئیات هریک از سه بازه یاد شده در بخش

 است.

باحثی نظیر شناسایی جلسه اول کمیته راهبري که به م 18بخش نخست: شامل  -1
هاي جلب مشارکت و سازوکارهاي ارتباط با  و تحلیل گروداران، تبیین روش

نفعان و گروداران، بررسی تجارب جهانی و مرور ادبیات، بررسی اسناد  ذي
شناسی قوانین و مقررات جاري بخش آب و  عرض، آسیب باالدستی و قوانین هم

افت. همچنین، ایجاد بسترهاي هاي مرتبط با آن و... اختصاص ی سایر بخش
اندازي سامانه اختصاصی طرح  از طریق راه گرودارانافت نظرات ینظر و در تبادل

هاي گروهی و فضاي مجازي،  رسانی از طریق رسانه در پورتال وزارت نیرو، اطالع
 ربط و... نیز در این مرحله انجام پذیرفت. هاي ذي نظرخواهی مکتوب از دستگاه

هاي تخصصی و  جلسه کمیته راهبري که به برگزاري کارگاه 9 بخش دوم: شامل -2
ها و تعارضات موجود با قوانین  تر قانون توزیع عادالنه آب، چالش بررسی دقیق

عرض، اصالح مواد قانون توزیع عادالنه و تدوین مواد جدید الیحه پیشنهادي  هم
 (ویرایش نخست) اختصاص یافت.

 دفتر مطالعاتی تیم حضور با که راهبري تهکمی پایانی جلسه 5بخش سوم: شامل  -3
 به و شد برگزار نیرو وزارت حقوقی دفتر نماینده و آبفا و آب کالن ریزي برنامه
 همه جلسات، این در. یافت اختصاص شده تدوین مواد کردن نهایی و تلفیق
 بر و گرفته قرار توجه مورد راهبري کمیته قبلی جلسات در شده ارائه نظرات
 شد تالش و گرفت قرار بررسی مورد بند به بند شده تدوین مواد تمام آن مبناي

 مواد این میان موجود پیوندهاي و شده بخشیده قانونی مواد به الزم روح که
 .شود برقرار
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و تالش بر این شد که مواد در همین راستا، ارتباطات میان مواد قانونی بررسی شده 
ر قرار گرفته و از هرگونه تناقض، تکرار و به بهترین شکل ممکن در ارتباط با یکدیگ

نقصان جلوگیري شود. ساختار ترتیبات نهادي در این جلسات مجددا مرور شده و از 
هاي هرکدام از اجزاي  تقسیم متناسب وظایف و اختیارات و جزئیات مربوط به فعالیت

 ساختار نهادي اطمینان حاصل شد.

اهبري و با همکاري عضو حقوقی این موضوع دیگري که در جلسات پایانی کمیته ر
هاي قضایی براي حل و فصل  کمیته به سرانجام رسید، طراحی ارکان حل اختالف و رویه

و مبتنی بر اصل  اختالفات بود که در آن از یک ساختار حل اختالف چندسطحی
قضازدایی استفاده شد. در ادامه پیوندهاي مناسب میان کلیه مباحث و موادي که مرتبط 

بندي  هاي قضایی و حل اختالف بود، برقرار شد. مورد دیگري که بحث و جمع رویه با
در  قانون توزیع عادالنه آب 45ماده  نهایی آن در این جلسات صورت گرفت، ماده معادل

ها بود. در این مورد نیز کلیه تخلفات در هریک از مواد قانون  خصوص جرایم و مجازات
ماده پوشش داده و این صل شد که همه تخلفات در استخراج گردیده و اطمینان حا

 .جرایم متناسبی براي آن در نظر گرفته شده باشد

هاي قانون، تلفیق و  پیوستگی مواد و سرفصل مه نتیجه این جلسات، توافق بر روي به
مند  تنیده و نظام بخشی به الیحه پیشنهادي قانون آب و استخراج یک ساختار در هم روح

از ارتباط میان مواد مختلف قانون با یکدیگر بود که خالصه آن در مورد ویرایش نخست 
ر که در این شکل طو قابل مشاهده است. همان 6-1شکل الیحه پیشنهادي قانون آب در 

اي کنار هم  شود، مواد الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) به گونه مالحظه می
ها کامال برقرار است. براي مثال، ساختار و  اند که ارتباطات منطقی میان آن قرار گرفته

است، تاثیر خود را بر سایر  ارکان ترتیبات نهادي که در فصل دوم این الیحه تبیین شده
دهد. همچنین ارتباط میان تخلفات و جرایم و  جزاء و مواد قانون به خوبی نشان میا

. این ساختار هاي قضایی با سایر مواد قانون کامال ملموس است همچنین رویه
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دهد، به طوري که در صورت نادیده  تنیده، پیوستگی باالي قانون را نشان می درهم

سرفصل ترتیبات نهادي، بسیاري از مواد دیگر  گرفتن یا حذف یکی از مواد آن به ویژه در
 نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

 
پیوستگی و ارتباط میان مواد الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش  میزان به هم  -6-1 شکل

 نخست)

ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب و فرآیندهاي دریافت   1-1-10-

 و اعمال نظرات بر آن

تبصره در  79ماده و  63فصل،  9انون آب در قالب ویرایش نخست الیحه پیشنهادي ق
منتشر گردید و مشابه مرحله قبل، از کلیه مسیرها و سازوکارهاي  1399ماه  بهمن

هاي تخصصی، دریافت نظرات  طراحی شده براي دریافت نظرات از جمله برگزاري نشست
گیري شد.  بهره از طریق پورتال رسمی و مکاتبات براي ثبت بازخوردهاي ارائه شده بر آن

شخصیت حقیقی و حقوقی در ارتباط با  76نظر از  1600 بیش از در نتیجه این فرآیند،
. بندي و ارزیابی گردید ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب دریافت، ثبت، طبقه
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حاضر به تحلیل آماري نظرات دریافتی روي ویرایش نخست اختصاص  کتابفصل سوم 
ها  چهارم و پنجم نحوه مواجهه با نظرات دریافتی و اعمال آن است و در فصول یافته

  است. ویرایش دوم الیحه پیشنهادي قانون آب تبیین شده ورسیدن به

-11-1-1 (ویرایش دوم) تدوین و انتشار الیحه پیشنهادي قانون آب 

ویرایش دوم الیحه پیشنهادي پس از انجام اصالحات الزم بر اساس نظرات دریافتی، 
. هدف از این الیحه قانونی، پایداري گردیدماده تدوین  69فصل و  9قالب قانون آب در 

منابع آب، تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از آن با رعایت منافع 
زیستی، اجتماعی  هاي آینده و نیز ارتقاي پایداري محیط ملی، مصالح عامه و حقوق نسل

غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه و اقتصادي و تأمین توامان امنیت آبی و 
است که این هدف با اتکا بر رویکردهاي توسعه پایدار (با تأکید بر مشارکت) و مدیریت 

 تحقق است. پیوسته منابع آب، قابل هم به

 گانه الیحه پیشنهادي قانون آب عبارتند از: فصول نه

 اهداف و تعاریف و مالکیت آب .1

 ترتیبات نهادي .2

 استفاده از آب مقررات .3

 حفاظت کمی و کیفی منابع آب .4

 ها و تأسیسات آبی مقررات زیرساخت .5

 ترتیبات مالی .6

 اجراي مقررات .7

 وفصل اختالفات حل .8



 
 

 

32 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبزي مستندسا 

 
 سایر .9

 4ماده و فصل  18(مقررات استفاده از آب) با  3بیشترین تعداد مواد مربوط به فصل 
 6مربوط به فصول ماده و کمترین تعداد مواد  12(حفاظت کمی و کیفی منابع آب) با 

باشد. بررسی مواد و فصول  ماده می 3و  4(سایر)، به ترتیب با  9(ترتیبات مالی) و 
درصد از کل مواد الیحه  64دهد که حدود  مختلف الیحه پیشنهادي قانون آب نشان می

مربوط به سه فصل مقررات استفاده از آب، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و ترتیبات 
این امر بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه مباحث مذکور در الیحه پیشنهادي  باشد. نهادي می

فصل ششم سند حاضر به بررسی الیحه پیشنهادي در همین راستا،  قانون آب است.
ها و وجوه افتراق  ها، برتري قانون آب، مقایسه آن با قانون توزیع عادالنه آب و بیان ویژگی

  است.  آن اختصاص یافته
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 مقدمه -2-1

تـرین فرآینـدهاي دنبـال شـده در      ها از مهـم  ارتباط با گروداران و مشارکت دادن آن
حاضـر و   در قالب فصلبه دلیل اهمیت آن، تدوین الیحه پیشنهادي قانون آب است که 

 سـازوکارهاي تر اشاره شـد،   طور که پیش همانبدان پرداخته خواهد شد.  مجزا به صورت
شـامل تشـکیل و برگـزاري    ، قـانون آب  پیشـنهادي  هدر تدوین الیحـ  ارتباط با گروداران

جلسـات   برگـزاري جلسات کمیته راهبردي، تشکیل و برگزاري جلسات کمیته راهبري، 
سامانه اختصاصی رسانی از طریق  ، نظرخواهی و اطالعاندیشی هاي هم نشست تخصصی و

ق رسـانی از طریـ   ، نظرخـواهی بـه صـورت مکتـوب و اطـالع     طرح در پورتال وزارت نیرو
است. در همین خصوص، در فصـل حاضـر هریـک از ایـن      بوده ها و فضاي مجازي رسانه

هــا ثبــت و مستندســازي  ســازوکارها تشــریح شــده و خالصــه نتــایج و بازخوردهــاي آن
 است. شده

 کمیته راهبردي -2-2

متشـکل از نماینــدگان  عنــوان کمیتـه راهبــردي   اي تحـت  در ایـن مطالعـات کمیتــه  
) زیسـت  سازمان حفاظـت محـیط   ووزارت جهاد کشاورزي  ،(وزارت نیروگروداران اصلی 

هاي رسمی آنـان خواهـد بـود. کمیتـه راهبـردي       به نوعی بیانگر دیدگاه که تشکیل شد
تأییـد فرآینـدها    تدوین الیحه قانون آب با هدف ایفاي نقش هماهنگی بـین سـازمانی و  

 تشکیل گردید.

هاي کمیته راهبردي تدوین الیحه قـانون آب شـامل مـوارد زیـر بـوده       اهم مأموریت
 است:

 قانون تیشمول و یکل چارچوب نیتدو •

 نیقوان مفاد یاثربخش و ییکارآ يارتقا يبرا تالش •
 نیقـوان  و یباالدسـت  اسـناد  با قانون مفاد ییافزا هم و ییهمسو حفظ بر اهتمام •
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 عرض هم

 .شده هیته يها یخروج و ها گزارش بیتصو •

شده توسط تیم تـدوین الیحـه    هاي تهیه ها و خروجی این امر از طریق بررسی گزارش
قانون آب و برگزاري جلسـات کمیتـه راهبـردي میسـر گردیـد. اعضـاي اصـلی کمیتـه         

 راهبردي تدوین الیحه قانون آب عبارتند از:

ـ  و آبفـا  و آب امـور  در روین ریوز(معاون  یخامس زاده یتق قاسم مهندس •  سیرئ
 )رانیا آب منابع تیریمد شرکت رعاملیمد و رهیمد ئتیه

 )يکشاورز جهاد ریوز یعال مشاور ومقام  (قائم کشاورز عباس مهندس •
 حفاظــت ســازمان یانســان ســتیز طیمحــ(معــاون  یشــیتجر مســعود دکتــر •

 )ستیز طیمح
 وزارت يآبفا و آب کالن يزیر برنامه دفتر رکلی(مد کله پلت یتراب قهیصد دکتر •

 ).تهیکم ریدب -روین

در وزارت نیرو برگـزار شـد. در    06/10/99نخستین جلسه کمیته راهبردي در مورخ 
شده  هاي تهیه ها و خروجی شده و گزارش این جلسه، عالوه بر بررسی روند اقدامات انجام

شده جهت برگـزاري   فرآیند ترسیمتوسط تیم، آخرین وضعیت تدوین الیحه قانون آب و 
هاي تخصصی تدوین الیحه مورد بررسـی قـرار گرفـت و نظـرات اعضـاي کمیتـه        کارگاه

 راهبردي در این ارتباط دریافت گردید.

 کمیته راهبري -2-3

 فـه یکـه وظ بـوده  قـانون آب   حـه یال نیتـدو  یـی اجرا ترین رکـن  مهم يراهبر تهیکم
را بـر عهـده داشـته    الیحه قـانون آب   نیتدوو محتواي روش  حینظارت و تصح ،يراهبر
 رسـاعت کـا   -نفر 3000 بیش از جلسه و صرف 40 بیش از يبرگزاراین کمیته با  .است

ماهــه  هشــت نــدیفرآ کیــ یطــ را قــانون آب پیشــنهادي حــهیال نیتــدو ی،کارشناســ
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 ي به ثمر رساند.روز شبانه

جلسات این ، 1399تا به ثمر رسیدن ویرایش نخست الیحه پیشنهادي در بهمن ماه 
 تقسیم کرد:  دستهکنندگان در آنها به سه  توان از نظر مشارکت کمیته را می

دبیرخانـه تـدوین    جلسه اول کمیته راهبري، جلسات با حضور تیم کارشناسی 18در 
تـرین   تشکیل شـد کـه مهـم    )زارت نیروریزي کالن آب و آبفاي و دفتر برنامه( قانون آب

 محورهاي مورد بحث در این جلسات به شرح ذیل بوده است:

   گروداران تحلیل و شناسایی •
 مکانیسـم  تعیـین  و جهانی تجارب در گروداران با ارتباط کارهاي و ساز بررسی •

   رسانی اطالع
 آنها با ارتباط سازوکارهاي تعیین و گروداران سطح سه تعیین •

 گروداران با ارتباط براي نیرو وزارت رسمی پورتال در نظر تبادل بستر ایجاد •

 به ایشان دعوت همچنین و گروداران سوم سطح هاي دستگاه از نظر درخواست •
 نظر تبادل و اندیشی هم جلسه

 معیارهـاي  تشـریح  جهـانی،  تجـارب  شناسـنامه  تهیـه : جهانی تجارب بحث در •
  آنها میان از گزینش

ــی • ــارب بررس ــانی تج ــه در جه ــور س ــرین) 1 مح ــاکم؛ دکت ــاختار) 2 ح  و س
 از( آب مسـایل  با مواجهه نحوه و قانون مواد) 3 و نظر مورد قانون هاي سرفصل

 مـردم،  مشـارکت  آب، کیفیت مسایل زیرزمینی، و سطحی آب اندرکنش جمله
   قانون مفاد در دکترین انعکاس نحوه بررسی و) ها مجازات و جرایم

 بـا  آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  و منتخـب  کشـورهاي  آب قـوانین  فصول انطباق •
 جهانی بانک پیشنهادي هاي سرفصل

 شناسـی  آسـیب  و جهـانی  تجـارب  اسـاس  بر قانون تدوین هاي سرفصل بررسی •
 عادالنه توزیع قانون ساختار
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 کـه  موضوع این بررسی و جهانی تجارب در خصوصی و عمومی مالکیت بررسی •

 یـا  اسـت  بـوده  عمـومی  مالکیـت  اجراي متولی دیگري نهاد آیا حکومت جز به
 خیر؟

 بـا  منطبـق  و موضـوعی  تفکیـک  بـه  عرضهم قوانین و باالدستی اسناد بررسی •
 جهانی تجربیات پیشنهادي هاي سرفصل

 اسـناد  از شـده  احصـا ) اصـول  از فراتـر ( کلـی  هـاي سیاست و راهبردها بررسی •
 جهانی تجارب و باالدستی

ـ  مدیریت و پایدار توسعه هاي مولفه لحاظ نحوه بررسی •  امانـت  و پیوسـته هـم  هب
 آب قانون الیحه تدوین در عمومی

) نهـم  ویـرایش ( آب قانون نویس پیش و آب عادالنه توزیع قانون شناسی آسیب •
 داخلی مطالعات و دریافتی نظرات براساس

 متعهـد  ایـران  که المللی بین معاهدات و ها کنوانسیون از برگرفته اصول بررسی •
 آن اصلی هاي مولفه و اصول استخراج و است آن الزام و رعایت به

  قبلی هايحقابه با مواجهه نحوه بررسی •
 تغییـرات  بـه  مربـوط  مشـابه  مـوارد  و بـران حقابه خسارت جبران نحوه بررسی •

   خصوصی مالکیت
 هـاي گـزارش  و سـیل  خطـرات  کـاهش  و رودخانـه  از حفاظـت  الیحـه  بررسی •

  آبی کم با سازگاري کارگروه
 شـامل  آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  مـواد  تفکیک به ارائه فایل و شناسنامه تهیه •

 بـا  مـرتبط  جهـانی  تجربیـات  و اصـالحی  پیشـنهادهاي  دریافتی، نظرات نقطه
 .موضوع
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 )دوره اول( ویرایش نخست -جلسات کمیته راهبری تدوین الیحه قانون آب -1-2شکل 

و  29/10/1399تاا    02/10/1399دومین دوره جلسات کمیته مذکور در بازه زمانی 

ای، دفتر حقاوقی وزارت  های آب منطقهنمایندگانی از شرکتجلسه با حضور  9در قالب 

نیرو، دفتر حقوقی شرکت مادیریت مناابآ آب ایارام، مو ساه تاقیقاات آب،  اازمام       

هاای ماردن ندااد و باه مییباانی تاین کارشنا ای دفتار         حفاظت مایط زیست، تشال  

ورت گرفتاه  های صا رییی کالم آب و آبفای وزارت نیرو تشلی  شد. عمده فعالیتبرنامه

 ا ت: در این دوره به شرح زیر

 شنا ای آ ایب  و دریاافتی  نظارات  برا اا   آب عادالناه  توزیاآ  قانوم برر ی 

  گرفته صورت

 توزیاآ  قاانوم  مااده  هار  در جیئای  صورت به موجود مسائ  و هاچالش برر ی 

   عرض هن قوانین با هاآم تالقی رفآ و آب عادالنه

 باه  موجاود  کمبودهاای  رفاآ  جدت دیدج مواد تدوین خصوص در پردازیایده 

 آب منابآ مدیریت منظور

 جدید مواد تدوین و آب عادالنه توزیآ قانوم مواد اصالح 

 شده اشاره -1-2جدول  در مدعو مختلف یهاد تگاه ندگامینما /ندهینما مشخصات

 .ا ت
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مشخصات نماینده/نمایندگان سازمان/ نهاد/ دستگاه اجرایی در کمیته راهبري  -1-2 جدول

 "ویرایش نخست-قانون آب الیحه تدوین"
 سمت خانوداگی نام و نام دستگاه/نهاد/ سازمان ردیف

1 
 اي منطقه آب شرکت

 تهران

 مدیره هیئت عضو فروغی آقاي جناب
 زیرزمینی آب مطالعات گروه رییس مختاري آقاي جناب 2
 تهران  سطحی هاي آب برداري بهره و حفاظت معاونت عابدي آقاي جناب 3

 آب کیفیت و زیست محیط دفتر زاده اسالم آقاي جناب 4
 حقوقی کارشناس زمانی آقاي جناب نیرو وزارت حقوقی دفتر 5
6 

 آب منابع مدیریت شرکت

 حقوقی دفتر کارشناس هاشمی آقاي جناب

 آهوئی آقاي جناب 7
 و تعرفه اقتصادي، هاي بررسی دفتر کل مدیر

 سازي خصوصی
 درآمد و تعرفه اقتصادي، هاي بررسی گروه رئیس فر مجیدي آقاي جناب 8
 حفاظت سازمان 9

 زیست محیط
 خاك و آب دفتر معاون فتحی آقاي جناب

 خاك و آب دفتر کارشناس پور حسین آقاي جناب 10
 آبریز حوضه مدیریت گروه مدیر زارعیان آقاي جناب آب تحقیقات موسسه 11
 هاي سمن ملی شبکه 12

 منابع و زیست محیط
 طبیعی

 انرژي و آب کارگروه عضو حجازي امیرزاده آقاي جناب

13 
 انرژي و آب کارگروه عضو رفیع آقاي جناب

 ها عضو شبکه ملی سمن سرکار خانم میترا ابراهیمی

 

بخشـی بـه    در نهایت سومین دوره جلسات کمیته راهبري با هدف تلفیق مـواد و روح 
 10تـا   8(جلسـات  جلسـه   5طی  1399بهمن  6تا ماه  دي 30اجزاي آن در بازه زمانی 

کـالن آب   يزیر برنامه دفتر( دبیرخانه تدوین قانون آب یمطالعات میبا حضور ت وساعته) 
 ییو نهـا  قیـ بـه تلف  . ایـن جلسـات  برگزار شد رویوزارت ن یدفتر حقوق ندهیو نما )و آبفا

ارائـه شـده در   جلسـات، همـه نظـرات     نیـ . در اافـت یشده اختصاص  نیکردن مواد تدو
 نیآن تمـام مـواد تـدو    يمورد توجه قرار گرفته و بر مبنـا  يراهبر تهیکم یجلسات قبل

 یقـرار گرفـت و تـالش شـد کـه روح الزم بـه مـواد قـانون         یشده بند به بند مورد بررس
 .مواد برقرار شود نیا انیموجود م يوندهایشده و پ دهیبخش
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جلسات کمیته راهبری تدوین قانون آب )دوره دوم( با حضور نمایندگان  -2-2شکل 

 هاسازمان/ نهاد/ دستگاه

شد که ماواد   نیشده و تالد بر ا یبرر  یمواد قانون امیرا تا، ارتباطات م نیهم در

قارار گرفتاه و از هرگوناه تنااقک، تلارار و       گریلدیارتباط با شل  مملن در  نیبه بدتر

جلساات مجاددا مارور شاده و از      نیدر ا ینداد باتیشود.  اختار ترت یرینقصام جلوگ

 یهرکادان از اجایا   یهاا تیمربوط به فعال اتیجیئ و اراتیو اخت فیمتنا ب وظا نیتقس

 د.اص  شح نامیاطم با دیدگاه فرابخش بودم حوزه آب، ی اختار نداد

پیش از تدوین ویرایش نخسات   ،یراهبر تهیکم یانیکه در جلسات پا یگرید موضوع

ارکاام  طراحای   د،یبه  رانجان ر  تهیکم نیا یعضو حقوق یبا هملار الیاه پیشندادی،

 ااختار   کیح  و فص  اختالفات بود که در آم از  یبرا ییقضا یهاهیح  اختالف و رو

 یونادها یا اتفاده شاد. در اداماه پ    ییر اص  قضازداب یو مبتن یح  اختالف چند طا
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و حـل اخـتالف بـود،     ییقضا يها هیکه مرتبط با رو يمباحث و مواد هیکل انیمناسب م

، صـورت گرفـت  جلسات  نیآن در ا یینها يبند که بحث و جمع يگریبرقرار شد. مورد د
 نیـ هـا بـود. در ا   و مجـازات  میدر خصوص جـرا قانون توزیع عادالنه آب  45ماده بررسی 
 شـد حاصـل   نانیو اطم دهیاز مواد قانون استخراج گرد کیتخلفات در هر هیکل زیمورد ن

 یمتناسـب  میپوشـش داده و جـرا   معادل آن در ویرایش نخستکه همه تخلفات در ماده 
   .ده باشدآن در نظر گرفته ش يبرا

و  قیـ قانون، تلف يها مواد و سرفصل یوستگیپ مه به يجلسات، توافق بر رو نیا جهینت
مند از ارتبـاط   و نظام دهیتن ساختار در هم کیقانون آب و استخراج  حهیبه ال یبخش روح

 .بود گریکدیمواد مختلف قانون با  انیم

چهارمین دوره جلسات کمیته راهبـري کـه پـس از دریافـت نظـرات      در ادامه و طی 
ویـرایش نخسـت الیحــه   نظــرات دریـافتی بـر   نظـران برگـزار شـد،     گـروداران و صـاحب  

قابل طـرح در  ". در این جلسات کلیه نظرات دریافتی و بررسی شدپیشنهادي قانون آب 
ریزي کالن آب و آبفاي وزارت  عاتی دفتر برنامهبا حضور تیم مطال "جلسه کمیته راهبري

نهـاد، سـازمان حفاظـت     هاي مـردم  نیرو و نمایندگانی از دفتر حقوقی وزارت نیرو، تشکل
هـا،   زیست و موسسه تحقیقات آب و یک جلسه حضـور نماینـده سـازمان جنگـل     محیط

ویـرایش   نیـاز بـر روي   مراتع و آبخیزداري کشور، به دقت بررسی شده و اصالحات مورد
 نخست صورت گرفت.

 بـه  راهبـري  کمیتـه  جلسات در شدهانجام مذاکرات به مربوط مستندات از يا خالصه
 حاضـر  سـند  پیوسـت  در آب، قـانون  الیحه نخست ویرایش مواد از هریک تدوین منظور

 .است شده ارائه

 نظرخواهی مکتوب -2-4

فراخوان اعالمی وزارت نیرو براي دریافـت نظـرات کـه در     6در این راستا و بر اساس 



  
 

43 

 مستندسازی سازوکارهای ارتباط با گروداران: 2فصل  

 

نظ   رر   110از  شیب  ارسال شد جمعاً  21/10/1399تا  09/07/1399حدفاصل زمانی 

 یشناس  بیرر خص و  سس    یم جع حقوق 24و  یقیم جع حق 30صفحه از  760قالب 

شد.  یو ب رس افتیسب ررجامع قانون  سینوشیپ وی ایش نهم عارالنه سب و عیقانون توز

 64. گ ری د  اف ت یمنتش  ش د  رر  بانینظ  مکتوب رر خصو  اسنار پشت 30 نیهمچن

هم ع ض م ورر   نیعارالنه سب و قوان عیقانون توز یشناسبیجهت سس ی نیزمطالعه راخل

   ق ار گ فت. یب رس

شد  از م اجع حقیقی و حقوقی رر خص و   توزیع ررصد نظ ات مکتوب ارسال 0رر 

کش ور رر قال ب    ن ویس ق انون ج امع سب   وی ایش نه م پ یش  قانون توزیع عارالنه سب و 

ه ای ح اکمیتی، سب   های رولتی و رستگا اشخا  حقیقی، موسسات سکارمیک، سازمان

 ارائه شد  است.   هاها و انجمنب رار بخش خصوصی و سمنها، نمایندگان به  ایمنطقه

 

 سینو شیعادالنه آب و پ عین توزاز گروداران در مورد قانو یافتیسهم نظرات در -3-2شکل 

 نهم قانون جامع آب )درصد(

 :استبه ق ار ذیل  زمینه نظ خواهی مکتوبفه ست م اجع حقوقی فعال رر 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معارن و کشاورزی ای ان 

 انجمن هیدرولیک ای ان 

38%

4%

22%

2%

29%

1%

4%

اشخا  حقیقی

موسسات سکارمیک

سازمان های رولتی

رستگا  های حاکمیتی

سب منطقه ای

ینمایندگان به   ب رار بخش خصوص

سمن ها و انجمن ها
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  استخدام کشوریسازمان 

 )سازمان بازرسی کل کشور )معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصاری 

 زیستسازمان حفاظت محیط  

 سازمان هواشناسی کشور 

 ستار احیای رریاچه ارومیه 

 ش کت سب و فاضالب کشور 

 سذربایجان غ بی، ای سذربایجان ش قیمنطقهسهامی سب هایش کت ،

م، بوشه ، ته ان، چهارمحال و بختیاری، ارربیل، اصفهان، الب ز، ایال

خ اسان جنوبی، خ اسان رضوی، خ اسان شمالی، زنجان، سمنان، 

سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، ک رستان، ک مان، ک مانشا ، 

کهگیلویه و بوی احمد، گلستان، گیالن، ل ستان، مازندران، م کزی، 

 ه مزگان، همدان و یزر

  سب و ب ق خوزستانسازمان ش کت سهامی 

   ب راری سب ش کت مدی یت منابع سب ای ان )رفت  حفاظت و به

 زی زمینی(

 )ش کت مدی یت منابع سب ای ان )رفت  حقوقی 

   های غی متعارف و ب راری از سبش کت مدی یت منابع سب ای ان )گ و  به

 (پساب

 حل(ها و سواش کت مدی یت منابع سب ای ان )رفت  مهندسی رورخانه 
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 کمیته ملی سبیاری و زهکشی ای ان 

 ای ان اسالمی جمهوری علوم ف هنگستان 

 های است اتژیک ریاست جمهوریم کز ب رسی 

 های تحول و پیش فت ریاست جمهوریم کز همکاری 

 معاونت اجتماعی پیشگی ی از وقوع ج م قو  قضاییه 

 موسسه تحقیقات سب 

 وزارت جهار کشاورزی 

 و تجارت وزارت صنعت، معدن 

 ب راری و حفاظت سب و سبفا(.های به  وزارت نی و )رفت  نظام 

ه ای  نظ ان ی از ش  کت  رر میان م اجع حقیق ی نظ رهن د  نی ز ع الو  ب   ص احب      

هایی از موسسات سکارمی ک نی ز   های مهندسین مشاور، شخصیتای و ش کتمنطقهسب

 اند.مشارکت راشته

شد  رر م ورر ق انون توزی ع عارالن ه سب و ی ا      با ب رسی کلیه نظ ات مکتوب رریافت

های مورر نیاز رر خص و  سنه ا   کشور، تفکیک نویس قانون جامع سبوی ایش نهم پیش

ه ای  شد  به تفکیک م وار ای ن اس نار، رر قال ب شناس نامه     صورت گ فته و نظ ات ارائه

 نیز مورر بحث ق ار گ فتند.    ها و جلسات کمیته راهب یشد  رر نشستارائه

ت وان ب     ت ین نقدهای وارر  ب  قانون توزیع عارالنه سب رر این نظ سنجی، میاز مهم

گذشت سالیان زیار از تصویب این قانون و پیدایش مفاهیم جدی د رر مبح ث م دی یت    

از  منابع سب اشار  نمور که رر قانون فعلی کشور مغفول بور  و بالعکس، اشار  به مواری

 باشند.قانون توزیع عارالنه سب که با توجه به ش ایط حال حاض  کشور عمال منسوخ می

ه ای حقیق ی و حق وقی    نظ ات ارسالی شخصیتها و نقطهبا توجه به ب رسی ریدگا 
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نظـرات و خطـوط    در این بخش بـه ذکـر کلیـاتی از ایـن    پیوست سند حاضر، مذکور در 

نـویس، بـا ذکـر     انتقادات وارد بر این پیشغالب فکري حاکم بر آنها پرداخته شده است. 
شود که چه نیازي به تعریف این قانون وجود داشته است؟ همچنین  این پرسش آغاز می

مستندات پشتیبان طراحی قانون شامل مبانی نظـري، دکتـرین و منطـق حـاکم بـر آن      
دیگـر  گیرنـد. از   مشخص نبوده و در برخی موارد این اجزا در تناقض با همدیگر قرار مـی 

تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره       نویس به اختصار می شده در خصوص این پیش موارد مطرح
 نمود:

 رویکردهـاي  لحـاظ  عـدم  و نـویس  پـیش  مفـاد  در محور عرضه رویکرد به توجه •
 تقاضا و مصرف مدیریت

 ماده نظیر ،آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش مواد از برخی بودن تکراري •
 ....و 117 با 113 ،53 با 36 ،48 با 11 ،45 با 5

 حفاظـت  سـازمان  نقـش  نظیـر  ها، دستگاه از برخی وظایف شرح به توجه عدم •
 جایگـاه  و آب کیفـی  مسـائل  بـا  مـرتبط  مـواد  مـورد  در باالخص زیست محیط

 و هــا مســیل هــا، رودخانــه الیروبــی و تنظیــف در هــا دهیــاري و هــا شــهرداري
 نیـاز  کلی، طور به و روستاها و شهرها قانونی هاي محدوده از عبوري هاي آبراهه

 فراخـور  بـه  نیرو وزارت جز دیگر نهادهاي و ها سازمان نمودن دخیل به نیاز به
 موضوع

 و زیرزمینـی  هـاي  آب مالکیـت  ویـژه  به آب، مالکیت خصوص در شفافیت عدم •
 1 مـاده  در که »است دولت برعهده نظارت و برداري بهره اجازه« جمله در ابهام

 است شده عنوان

 آن، مواد از برخی نامناسب جایگاه و نهم نویس پیش مواد مفاهیم در پراکندگی •
 منابع از برداري بهره و حفاظت فصل به مربوط که 5 و 4 ماده یا و 2 ماده نظیر
 است بوده آب
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 نظیـر  نهـم  نـویس  پیش مواد از برخی در توجه قابل افتراقات و اشتراکات وجود •

 ...   و) 44 و 7( ،)38 و 35 و 11( ،)50 و 41 و 4( مواد
 نیـاز،  مـورد  مـوارد  در قضـاوت  و فنـی  تشخیص جهت فنی ضابطه تدوین لزوم •

 مالکیت( نویس پیش 8 ماده در مجري و قنات چاه، حریم میزان تشخیص نظیر
 نوعی به خود که نیرو وزارت به صرف اتکاء عدم و) غیر ملک در مجري یا قنات

 است نفع ذي موضوعات این در

 آن اختیـارات  جـاي  به نیرو وزارت هايمسئولیت و وظایف ذکر چرایی بر انتقاد •
 ماده این بندهاي از برخی در پوشانی هم و تکرار و نهم نویس پیش 11 ماده در

 ضـرورت  نظیـر  نـویس،  پـیش  ایـن  در رفتـه  کـار  به هاي واژه از برخی در ابهام •
 ...و آب منابع از معقول استفاده آبی، منابع از غیرمستقیم استفاده اجتماعی،

 ،16 ،15 مـواد  همچـون  غیرضروري، یا و تکراري مواد از برخی حذف پیشنهاد •
 یـا  و دارنـد  کامـل  حـذف  یا و 11 ماده با ترکیب و تلفیق قابلیت که 22 و 17

 .باشد می هواشناسی سازمان وظایف از که 29 ماده
 .45 و 6 ،5 مواد از هایی قسمت با 17 ماده 1 بند تداخل •
 هـاي  دشـت  و منـاطق  بهینـه  کشت و مصرف الگوي سازي پیاده در قانونی خأل •

 کشاورزي جهاد وزارت توسط شده تهیه مختلف

 نهـم  ویـرایش  26 و 24 ،23 مـواد  نظیـر  مـواد  از برخـی  مـتن  بـودن  نامفهوم •
 کشور آب جامع قانون نویس پیش

 ماده »ي« بند با 29 ماده تداخل مانند عرض، هم قوانین با مواد از برخی تالقی •
 برنامـه  کشـور،  فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 17

 خشکسالی مدیریت اجرایی

 منـابع  از قبلی غیرقانونی هاي استفاده به بخشیدن مشروعیت از پرهیز بر تأکید •
 کـه  کنـد  مـی  ایجاد را شبهه این 32 ماده در "جریمه" واژه مثال، طور به( آب

 جریمـه  و کنـد  مصرف آب مجاز پروانه حجم از بیش تواند می آب پروانه دارنده
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 ).بپردازد را آن

 سازوکار در شفافیت عدم و آبی جرایم به رسیدگی رویه در تغییر لزوم بر تأکید •
 آب بخش با مرتبط دعاوي به رسیدگی

 حـق  ایجـاد  و تخلـف  نمـودن  مجاز و موارد اکثر اجرایی ضمانت بودن کمرنگ •
 نقدي جرایم وسیله به متخلف براي

 یـک  عنـوان  بـه ) آن از استفاده و مهار نه و( سیالب با مقابله سازي شفاف عدم •
 فرابخشی موضوع

قانون روزرسانی  بهرسانی از طریق پورتال  اخذ نظرات و اطالع -2-5

 آب

به منظور دسترسـی تمـامی گـروداران جهـت بارگـذاري نظـرات خـود در خصـوص         
نویس قانون جامع آب و الیحـه   شناسی قانون توزیع عادالنه آب، ویرایش نهم پیش آسیب

ــاهی  ــانون آب، درگـ ــه قـ ــرح بـ ــوان طـ ــا عنـ ــانی   بـ ــه نشـ ــانون آب بـ ــانی قـ روزرسـ
moe.gov.irhttps://iwa. کشـور عـالوه    قانون آبروزرسانی  طرح بهپورتال  شد. ایجاد

هاي جلسـات   رسانی در رابطه با مراحل تدوین الیحه قانون آب و انتشار خروجی بر اطالع
گیران و سایر گروداران تـدوین الیحـه    شده، درگاه ارتباطی میان تصمیم و گزارشات تهیه

خذ نظرات از طریـق ایـن درگـاه وجـود دارد. ایـن      شود و امکان ا قانون آب محسوب می
هـاي زیـر اسـت کـه تمـامی  افـراد (اعـم از حقـوقی و حقیقـی) و           شـامل بخـش   درگاه

 ها دسترسی دارند: نظران به این بخش صاحب

 بخـش  ایـن  در هـا  اطالعیـه  و طـرح  اخبار تمامی بارگذاري: ها اطالعیه و اخبار •
   رسانی اطالع جهت

 ملـی  نحـوه  و آب قـانون  آب، عادالنـه  توزیع قانون متن بارگذاري: قوانین متن •
 بخش این در) نهم ویرایش( آب قانون نویس پیش و آن شدن

https://iwa.moe.gov.ir/
https://iwa.moe.gov.ir/
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 عادالنـه  توزیع قانون مواد تفکیک به هایی فرم بارگذاري: مشارکت و نظرخواهی •

 افراد تمامی براي نظر ارائه امکان که) نهم ویرایش( آب قانون نویس پیش و آب
  خصـوص  در نظرخـواهی  امکـان  قسـمت  ایـن  در همچنـین . اسـت  شده ایجاد

 .است شده دیده نیز طرح هاي خروجی و ها گزارش
 بـه ( طـرح  هـاي  خروجـی  و هـا  گزارش تمامی بارگذاري: ها خروجی و ها گزارش •

  بخش این در) آب قانون الیحه نخست ویرایش همراه
  آب قانون تدوین هاي کارگاه خصوص در رسانی اطالع: تدوین هاي کارگاه •
 قـانون  تدوین فرآیند طول در مستندات تمامی بارگذاري: اجرایی کارگروه ویژه •

 آبفـاي  و آب کـالن  ریـزي  برنامـه  دفتـر ( آب قـانون  تدوین دبیرخانه توسط آب
 )نیرو وزارت

 
-4-2 شکل )iwa.moe.gov.irقانون آب ( روزرسانی طرح به پورتال صفحه نخست 

 

هاي آب  ها، شرکت دستگاه اندیشی با هاي هم نشستبرگزاري  -2-6

 ها ها و انجمن اي، سمن منطقه

ارتبـاط بـا گـروداران، برگـزاري      سازوکارهايتر اشاره شد، یکی از  طور که پیش همان
هـایی بـراي دریافـت نظـرات      در همین خصـوص، نشسـت  اندیشی است.  هاي هم نشست

اندیشـی،   هاي هـم  طی این نشستگروداران پیرامون قوانین بخش آب کشور برگزار شد. 
عالوه بر گروداران اصلی، نمایندگانی از گروداران اولیه و ثانویه نیـز حضـور داشـته و بـه     
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هاي مرتبط پرداختند. در همین راستا، در مرحله اول به  نظرات خود و سازمان بیان نقطه

نـویس قـانون جـامع آب     شناسی قوانین بخـش آب کشـور، بررسـی پـیش     منظور آسیب
نظر در این رابطه، سـه   ویرایش نهم) و دریافت نظرات متخصصین و کارشناسان صاحب(

،  بـا  20/07/1399هـا در مـورخ    اندیشـی مشـترك بـا نماینـدگان دسـتگاه      نشست هـم 
ــرکت  ــدگان ش ــه  نماین ــاي آب منطق ــورخ    ه ــتان در م ــرق خوزس ــازمان آب و ب اي و س

برگزار گردیـد   25/08/1399خ ها در مور ها و انجمن و با نمایندگان سمن 06/08/1399
ها در ادامه به صورت خالصه مطـرح   دست آمده از این نشست  اهم نظرات و نتایج بهکه 

شـده توسـط هریـک از حاضـرین در ایـن       مطـرح  هاي دیدگاهشده و مشروح مذاکرات و 
 است. ارائه شده سند حاضرها در پیوست  نشست

-1-6-2 هاي اجرایی   دستگاهاندیشی  نشست هم 

اندیشـی نقـد و بررسـی     هاي صورت گرفتـه، نخسـتین نشسـت هـم     مطابق هماهنگی
در محـل   20/07/99شنبه مـورخ   آب (ویرایش نهم) در روز یک جامع نویس قانون پیش

سالن جلسات وزارت نیرو از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه، ابتـدا خـانم   
 دبیرخانـه  آب و آبفـا وزارت نیـرو و دبیـر   ریزي کـالن   مدیرکل دفتر برنامه –دکتر ترابی 

ضمن خوشـامدگویی و ارائـه کلیـاتی درخصـوص رونـد انجـام        -قانون آب  الیحهتدوین 
نویس موجود تحت عنوان قانون جامع  مطالعات اظهار نمودند که علیرغم نامگذاري پیش

ود. ایشان در قانون آب یاد ش نویس جدید با نام آب، در حال حاضر بهتر است که از پیش
قـانون  هاي مدعو در مراحل مختلـف تـدوین    ها و سازمان ادامه از مشارکت کلیه دستگاه

ها، نقدها و پیشنهادهاي خود جهت دسـتیابی بـه نتـایج بهتـر و      آب، جهت ارائه دیدگاه
نیز پس از خیرمقدم تر در این مطالعات استقبال نمودند. در ادامه، مدیر مطالعات  مطلوب

هــا و  تــرین هــدف نشســت را دریافــت نظــرات دســتگاه بــه حاضــران در نشســت، مهــم
نـویس قـانون جـامع آب و همچنـین      پیشویرایش نهم هاي مختلف در خصوص  سازمان

هـاي مختلـف عنـوان     مدت جهت تعامـل بـین دیـدگاه    مدت و طوالنی ایجاد ارتباط میان
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گرفتـه در تهیـه ویـرایش نهـم      نمودند. ایشان در ادامه ضمن اشاره بـه زحمـات صـورت   

نویس با توجه  هاي گذشته، بر لزوم بازبینی این پیش آب در سال جامع نویس قانون پیش
المللی به مسئله آب، تغییرات محیطـی   شده در رویکردهاي ملی و بین به تغییرات حادث

هاي مختلف آب نظیر مدیریت بحران، خشکسـالی و...)،   ش(تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بخ
هاي فناوري و... تاکید نمودنـد. سـپس،    اقتصادي، پیشرفت -اجتماعی -تغییرات سیاسی

ویـرایش نهـم   کلیاتی درخصوص روند تحوالت قوانین آب در ایـران، شناسـنامه آمـاري    
 . گردیدی انجام این مطالعات ارائه شناس آب و رویکرد و روش جامع نویس قانون پیش

هــاي مختلــف مــدعو در  مشخصــات نماینــده/ نماینــدگان دســتگاه 2-2در جــدول 
ارائه  20/07/99، مورخ نویس قانون جامع آب پیشویرایش نهم اندیشی نقد و بررسی  هم

 شده است.  

-پیش نقد و بررسی" اندیشی هم نشست مدعو نماینده/نمایندگان مشخصات -2-2 جدول
 20/07/99مورخ  "آب (ویرایش نهم) قانون نویس

 سمت خانوادگی نام و نام دستگاه ردیف

1 
 از پیشگیري و اجتماعی معاونت

 قضائیه قوه جرم وقوع
 جرم وقوع از پیشگیري مدیرکل راد فرهادي آقاي جناب

2 
 آب مدیریت ايمنطقه مرکز

 شهري
 مرکز مدیر چاوشیان آقاي جناب

 و آب راهبردي مطالعات مرکز 3
 ایران اتاق کشاورزي

 مرکز ارشد کارشناس ملکیان خانم سرکار
 مرکز مشاور شفیعی آقاي جناب 4

5 

 جهادکشاورزي وزارت

 اکبري آقاي جناب
 خاك و آب امور در وزیر معاون

 کشاورزي
 خاك و آب دفتر مدیرکل سرافرازي آقاي جناب 6
 - طاهري آقاي جناب 7

 عالئی آقاي جناب 8
 هاي سامانه مجري و وزیر معاون مشاور

 آبیاري نوین

 پالوج آقاي جناب 9
 هاي پژوهش موسسه معاون

 توسعه و کشاورزي اقتصاد ریزي، برنامه
 روستایی

 و آب حفاظت و مدیریت دفتر مدیرکل مریدي آقاي جناب زیست محیط حفاظت سازمان 10
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 سمت خانوادگی نام و نام دستگاه ردیف

 خاك
 ها تاالب احیاء و حفاظت دفتر مدیرکل کریمی باقرزاده آقاي جناب 11

 فتحی آقاي جناب 12
 و آب امور کننده هماهنگ و مسئول
 و آب حفاظت و مدیریت دفتر فاضالب

 خاك

 بالی آقاي جناب 13
 امور و ها زیستگاه مدیریت دفتر معاون

 مناطق
 ها تاالب و دریایی محیط معاونت مشاور صبا آقاي جناب 14
 دریایی معاونت مشاور نیکوئیان آقاي جناب 15
16 

 استراتژیک هاي بررسی مرکز
 جمهوري ریاست

 مرکز مشاور آبادي میان آقاي جناب

 هرندي فصیحی آقاي جناب 17
 و يگذار استیس و یحکمران ریمد

 آب یپلماسید
 خانه وزارت نماینده زاده رمضان خانم سرکار دارایی و اقتصاد وزارت 18

19 
 صنعت زیربنایی، امور کمیسیون

 دولت هیئت زیست محیط و
 اداره رئیس صالحی آقاي جناب

20 
 تحقیقات مؤسسه

 پژوهشی معاون روزبهانی آقاي جناب

 زارعیان آقاي جناب 21
 منابع تحقیقات و مطالعات پژوهشکده

 آب
 فرهنگستان نماینده شاهدي آقاي جناب علوم فرهنگستان 22
 نیرو وزارت در محاسبات دیوان نماینده نژاد یوسف آقاي جناب کشور محاسبات دیوان 23

24 
 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 محمدزاده آقاي جناب
 صنایع سازمان فنی دفتر معاون
 ایران صنعتی هاي شهرك و کوچک

 مردان آقاي جناب 25
 صنایع سازمان فنی دفتر گروه رئیس

 ایران صنعتی هاي شهرك و کوچک

26 

 کشور وزارت

 قربانی آقاي جناب
 ریزيبرنامه و فنی دفتر مدیرکل

 عمرانی

 آذرگشت آقاي جناب 27
 ریزيبرنامه و فنی دفتر گروه رئیس

 عمرانی

 محمدي خانم سرکار 28
 ریزيبرنامه و فنی دفتر کارشناس

 عمرانی

29 
 کشور بودجه و برنامه سازمان

 مسجدي آقاي جناب
 و کشاورزي و آب امور دفتر رئیس

 زیست محیط
 و کشاورزي و آب امور دفتر معاون سبزي آقاي جناب 30
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 سمت خانوادگی نام و نام دستگاه ردیف

 زیست محیط
 آبفا و آب سربازرس شمس حبیبی آقاي جناب کشور کل بازرسی سازمان 31
32 

 هواشناسی سازمان
 هشدار و بینی پیش مدیرکل ضیائیان آقاي جناب

 سازمان رئیس مشاور عابدینی آقاي جناب 33

34 
 و تحول هاي همکاري مرکز

 جمهوري ریاست پیشرفت
 مرکز نماینده نظري آقاي جناب

35 
 مجلس هاي پژوهش مرکز

 اسالمی شوراي

 زیست محیط و آب مطالعات دفتر مدیر سامانی آقاي جناب

 میرنظامی آقاي جناب 36
 و آب مطالعات دفتر کارشناس

 زیست محیط

37 
 استخدامی و اداري سازمان

 کشور
 سازمانی ساختارهاي امور رئیس شاهپري آقاي جناب

 فاضالب و آب مهندسی شرکت 38
 کشور

 فنی هاي بررسی و مطالعات دفتر پورابراهیم آقاي جناب
 حقوقی دفتر مدیرکل نوروزي خانم سرکار 39
40 

 ایران آب منابع مدیریت شرکت

 حقوقی دفتر مدیرکل مدنیان آقاي جناب

 هاشمی آقاي جناب 41
 دفتر مستندسازي و امالك گروه رئیس

 حقوقی

 جهانی آقاي جناب 42
 و ها پساب از برداري بهره گروه رئیس

 غیرمتعارف هاي آب
 سواحل و هارودخانه دفتر مدیرکل جعفري خانم سرکار 43
 برداري بهره و حفاظت دفتر مدیرکل فاضلی آقاي جناب 44
 آب منابع پایه مطالعات دفتر مدیرکل مصطفوي آقاي جناب 45

46 
 دانشگاهیان جامعه

 مرید آقاي جناب
 تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو

 مدرس

 باقري آقاي جناب 47
 تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو

 مدرس
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-5-2 شکل مورخ ")نهم شیرای(و آب قانون سینوشیپ یبررس ونقد " یشیاند هم نشست 

20/07/99 

 اهم نظرات مطرح شده -2-6-1-1

هـاي اجرایـی مـورد بحـث قـرار       اندیشی با دستگاه موضوعات مختلفی در نشست هم
گرفت و هریک از گروداران حاضر در این نشست به بیان نقطه نظـرات خـود پرداختنـد.    

 است: شده در این نشست به تفکیک موضوع به شرح زیر ارائه شده  اهم مباحث مطرح

 کردیو رو اصول ن،یدکتر •

  قانون این روح بر اکمح دکترین نبودن مشخص -
  شفاف صورت به قانون کلی سیاست بیان عدم -
 نظام کلی هاي سیاست جمله از باالدستی اسناد با ارتباط عدم -

 همبست رویکرد نظیر آب منابع مدیریت نوین رویکردهاي از مندي بهره عدم -
)Nexus (سازگاري رویکرد و 

 ریزي برنامه و مدیریت به آن تقدم و گذاري سیاست مبحث به توجه عدم -

 محیط از حفاظت و پایدار توسعه رویکرد به آب محور -توزیع رویکرد از عبور عدم -
 زیست

 سرزمین آمایش به توجه عدم -
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 آب یو حکمران ينهاد باتیترت •

 براي دولت خود حتی و ها دستگاه تمام از فراتر و مطلق اختیارات گرفتن نظر در -
  نیرو وزارت

 یک صورت به نیرو وزارت منافع لحاظ صرفا و ها دستگاه سایر جایگاه به توجه عدم -
  جانبه

  عملکردي دهی گزارش هرگونه ارائه از نیرو وزارت شدن مستثنی -
 ... و اقتصاد شوراي آب، عالی شوراي هاي ظرفیت از گیري بهره به توجه عدم -

 از برخی تغییرات پی در قانون متن در ها سازمان و نهادها عناوین نمودن روز به -
 1393 از پس هاي سال در هاآن

 آب اقتصاد و يحسابدار •

  فاضالب و آب هاي شرکت اي بودجه و مالی ساختار نشدن دیده -
  آب حسابداري به توجه عدم -
 آن به یارانه که( عمومی کاالي عنوان به آب به نسبت قانون نگاه شفافیت عدم -

 )است ارزش داراي که( اقتصادي کاالي یا) گیرد می تعلق
 آب حسابداري با رابطه در توسعه برنامه قانون 27 ماده به توجه عدم -

 تیشفاف و مشارکت •

  برداران بهره حقوق گرفتن نادیده -
  مردم نقش همچنین و اجرایی هاي دستگاه سایر نقش به توجه عدم -
 در مشارکت میزان و نوع بودن مبهم و آن انواع و مشارکت مفهوم به توجه عدم -

 قانون

 اطالعات و ها داده انتشار و تولید شامل( عملکرد در شفافیت موضوع به توجه عدم -
 ...) و مجوزها تا پایه

 میاقل و يدرولوژیه •

  اقلیم تغییر بحث بودن مغفول -
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 این مدیریت جدید رویکردهاي و خشکسالی و سیل بحث به جدي توجه عدم -

 پدیده
 هیدرولوژیکی چرخه کل به توجه عدم -

  هیدرومتري و هواشناسی هاي ایستگاه اطالعات پایش لزوم -

 تیمالک •

  زهکشی و آبیاري هاي طرح مالکیت به توجه عدم -
 آب هاي چاه مالکیت با آن نسبت به و زیرزمینی آب منابع مالکیت تبدیل -

  زیرزمینی
  مشترکات یا آب منابع بودن انفال خصوص در اجماع -

 ریسا •

  نوین هاي تکنولوژي به کافی توجه عدم -
  سبز آب مانند مسائلی و تقاضا مدیریت مصرف، مدیریت به کافی توجه عدم -
  آب کننده مصرف بزرگترین عنوان به کشاورزي آب بخش به کافی توجه عدم  -
 مصارف غالب بخش عنوان به کشاورزي بخش با آب رابطه به توجه عدم -

 تخلفات از پیشگیري امر به توجه عدم و تخلفات جریمه بر تمرکز -
  ها آن قوت و ضعف نقاط استخراج و قبلی قوانین شناسی آسیب عدم -
  آب قانون تدوین هدف در شفافیت عدم -
  سیالب کنترل و مصنوعی تغذیه هاي پروژه تکمیل خصوص در شفافیت عدم -
  قانون ابتداي در مفاهیم تعریف عدم -
  مربوط موضوعات در منسوخ مقررات و قوانین مرور نیز و قوانین تنقیح به توجه -
  آب عادالنه توزیع قانون بر اصالحات اعمال -
  آن در روز مسائل لحاظ عدم و نویس پیش نسخه بودن قدیمی -
  آب دیپلماسی و فرامرزي هاي آب    مدیریت و گذاري سیاست بودنن مشخص -
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هـا در موضـوعات مختلـف،     بنـدي آن  نظرات دریـافتی و دسـته  با یک نگاه آماري به 

توان دریافت که بیشتر این نظرات در ارتباط با اختیارات مطلق و بیش حد و خارج از  می
) 1393نویس قانون جـامع آب کشـور (ویـرایش نهـم      در پیشحدود وظایف وزارت نیرو 

اندیشـی   نشسـت هـم  کنندگان در ایـن    است. موضوع مهم دیگري که بسیاري از شرکت
اند، ضعف مشارکت عمومی و همچنین ضعف در مشارکت گروداران اسـت.   بدان پرداخته

نویس قانون جامع آب در موضوعات مرتبط با اقتصاد آب و بازار  ضعف ویرایش نهم پیش
هـا بـود.    اندیشی دسـتگاه  نویس در نشست هم آب از دیگر ایرادات وارد شده بر این پیش

شناسی قـوانین پیشـین و    ت گروداران حاضر در این نشست، عدم آسیببنابر اظهار نظرا
هاي این قوانین از دیگر  عرض و استفاده از ظرفیت ضعف در برقراري ارتباط با قوانین هم

آید. از جمله  به حساب می نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیشهاي مغفول در  جنبه
هـاي   اندیشـی دسـتگاه   ه نسبت پرتکـرار مطـرح شـده در نشسـت هـم     سایر موضوعات ب

هـا، عـدم انسـجام مفـاهیم      توان به عدم استفاده از ظرفیت سمن حاکمیتی و اجرایی می
مرتبط با مدیریت منابع آب، عدم توجه به اسـناد باالدسـتی، ضـرورت اصـالح جایگـاه و      

کلی حـاکم بـر قـانون    شرح وظایف شوراي عالی آب و مشخص نبودن دکترین و رویکرد 
در اشاره کرد. اهم موضوعات مطرح شده در این نشست و میزان تکـرار هرکـدام از آنهـا    

 است. نشان داده شده -6-2شکل  
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-6-2 شکل و اجرایی هايدستگاه اندیشی همشده در نشست  نظرات پرتکرار مطرح 
 )1393نهم  یرایشقانون جامع آب کشور (و نویس یشدر خصوص پ حاکمیتی

و سـازمان آب و   يا آب منطقـه  يها شرکتبا اندیشی  نشست هم  2-6-2-

 برق خوزستان

 "کشـور نویس قانون جـامع آب   ویرایش نهم پیش"شناسی  منظور ارزیابی و آسیب به
اي و سـازمان آب و بـرق    هاي آب منطقه یشی با شرکتاند مقرر گردید تا یک نشست هم

هاي مربوطه اخذ گردد؛  خوزستان تشکیل شود و نظرات هر یک از متخصصین و سازمان
شـده در جلسـات مـذکور و در صـورت      بدین ترتیب با کمک مستندسازي مسائل مطرح

گامی در جهـت  ها، نظرات کتبی این نمایندگان، و ارزیابی و پایش آن امکان، دریافت نقطه
 کشور خواهد بود.آب قانون صالح شناسی و ا آسیب
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اندیشـی در خصـوص    هاي صورت گرفته، دومین جلسه نشست هـم  مطابق هماهنگی

در محـل   06/08/99شـنبه مـورخ    قانون جـامع آب در روز سـه   نویس پیش نهم ویرایش
اي و سازمان  هاي آب منطقه سالن جلسات وزارت نیرو از طریق ویدئو کنفرانس با شرکت

، خـانم  دبیـر تـدوین قـانون آب   آب و برق خوزستان برگزار شد. در این جلسه، در ابتـدا  
نـویس قـانون    ویرایش نهـم پـیش  ا در خصوص دکتر ترابی ضمن خوشامدگویی کلیاتی ر

نیـز پـس از خیرمقـدم بـه حاضـرین در       مطالعاتارائه دادند و در ادامه، مدیر جامع آب 
سال از تدوین قانون قبلی (قانون توزیع عادالنه آب) اشـاره   40نشست، به گذشت حدود 

رود کـه تـا حـدود     از تصویب قانون جامع آب انتظار مـی  نمودند و اظهار داشتند که پس
دهنـده حساسـیت موضـوع     سال آینده، قانون جدیدي وضع نگردد و این امـر نشـان   20

نمایـد.   هاي مختلف اجرایـی ضـروري مـی    مندي از همفکري دستگاه رو بهره ؛ از ایناست
تغییر نگرش جهانی به مسـأله   نویس قانون جامع آب را ناشی از بازبینی پیشایشان نیاز 

زیستی، تغییرات محیطی (تغییر اقلیم و تاثیر  آب و پیدایش مفاهیم توسعه پایدار محیط
 -هاي مختلف آب نظیر مدیریت بحران، خشکسـالی و...)، تغییـرات سیاسـی    آن بر بخش

اقتصادي، تغییرات تکنولوژي و... دانستند. دکتر عرب همچنین اهداف جلسـه   -اجتماعی
 جامع نویس قانون پیشویرایش نهم نظرات موجود در خصوص  مبتنی بر دریافت نقطه را

هـاي   مدت جهـت تعامـل بـین دیـدگاه     مدت و طوالنی آب و همچنین ایجاد ارتباط میان
اي و سازمان آب و بـرق   هاي آب منطقه مختلف عنوان نمودند. سپس، نمایندگان شرکت

 نـویس قـانون   پیشویرایش نهم د در خصوص خوزستان به ارائه نظرات و پیشنهادات خو
 آب کشور پرداختند.   جامع

 نشسـت  در حاضـر  يا منطقـه  آب يها شرکت ندگانینما مشخصات -3-2جدول   در
 .  است شده ارائه ")1393 نهم شیرایو( آب جامع قانون سینوشیپ یبررس" یشیاند هم
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 اندیشیهم نشست در حاضر یامنطقه آب یهاشرکت نمایندگان مشخصات-3-2 لودج

 "(1393 نهم ویرایش) آب جامع قانون نویسپیش بررسی"
 سمت نام نماینده استان دیفر

 برداری منابع آبمعاون حفاظت و بهره زادهجناب آقای جلیل آذربایجان شرقی 1

2 

 آذربایجان غربی

 دفتر حقوقی جناب آقای همراهی

 برداریمدیر دفتر حفاظت و بهره زادجناب آقای حسن 3

 دفتر رودخانه و سواحل پورجناب آقای عیسی 4

  زادهجناب آقای قلی 5

 ریزیعاون دفتر برنامهم ییارقجناب آقای  اردبیل 6

 مدیر دفتر حقوقی جناب آقای تقیان اصفهان 7

 مدیر دفتر حقوقی زادهسرکار خانم تقی البرز 8

 برداریمعاون حفاظت و بهره جناب آقای یارمحمدی ایالم 9

 ریزیکارشناس برنامه سرکار خانم محمدپور بوشهر 10

 مدیره شرکتعضو هیئت  جناب آقای فروغی تهران 11

 سرپرست شرکت جناب آقای صابرپور چهارمحال و بختیاری 12

   خراسان جنوبی 13

 مدیرعامل جناب آقای عالیی خراسان رضوی 14

 برداریمعاون حفاظت و بهره جناب آقای واسطه خراسان شمالی 15

 ریزیمعاونت برنامه جناب آقای بخشی خوزستان 16

 جناب آقای عباسی زنجان 17
مدیر مطالعات منابع آب و عضو کمیسیون رسیدگی به امور 

 آب زیرزمینی

 معاون طرح و توسعه جناب آقای عسگری سمنان 18

 معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی جناب آقای دهواری سیستان و بلوچستان 19
   فارس 20
21 

 قزوین
  جناب آقای رسولی

  آبادیسرکار خانم امان 22
 برداریمعاون حفاظت و بهره مددیجناب آقای علی قم 23
   کردستان 24

 عضو هیأت مدیره جناب آقای علیزاده کرمان 25

   کرمانشاه 26
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اي و سـازمان آب و بـرق    هاي آب منطقـه  اندیشی با شرکت همموضوعات مختلفی در 
نظـرات   ها به بیان نقطه گرفت و نمایندگان هریک از این شرکتخوزستان مورد بحث قرار

 شده در این نشست به تفکیک موضوع بـه شـرح زیـر     خود پرداختند. اهم مباحث مطرح
 است: 

 آب منابع تیمالک •

 45 ماده با مشترکات صورت به ها آب کلیه مالکیت تناقض): 1 ماده( ها آب مالکیت -
 )مرکزي( اساسی قانون

 و ها رودخانه دریاها، حریم تعیین نهادي مسئولیت خصوص در الزم شفافیت عدم -
  طبیعی انهار

 قبل مالکیت اسناد داراي که طبیعی انهار و ها رودخانه حریم مالکیت نبودن شفاف -
 .اند بوده 1347 سال از

 آب از استفاده مقررات •

   آب مصرف هاي اولویت در محیطی زیست نیاز به توجه لزوم -
  ISIC استاندارد براساس اهآن بندي اولویت و مصارف بندي دسته -
 به نسبت صنعت بخش سهم تعیین براي گیري جهت در قانون شفافیت عدم -

  آب اقتصادي ارزش ارتقاي براي کشاورزي
 تامجاز خصوص در قانونی شفافیت وجود عدم: حفاري هاي دستگاه توقیف -

 قانون وجود عدم همچنین و رمجازیبه صورت غ حفاري هاي دستگاه دارندگان
   آنها بر نظارت همچنین و خصوص این در جرم تکرر بازدارندگی

 ماده( کشاورزي جهاد توسط معقول مصرف پروانه صدور صورت در مشکل بروز -
 )آب عادالنه توزیع قانون 18

  سطحی آب و زیرزمینی آب منابع تلفیقی و پیوسته مدیریت به توجه لزوم -
  شکنی کف عمق تعیین با مرتبط قوانین وضع در موجود واقعیات به توجه -
  ها حوضه بین آب انتقال موضوع در المللی بین يها کنوانسیون رعایت به توجه -
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 آب منابع از حفاظت •

  قانون در پایش و گیري اندازه ابزار شدن دیده لزوم -
 سازمان و نیرو وزارت مابین آب منابع آلودگی از جلوگیري مسئولیت تداخل -

 زیست محیط

 و اقلیم تغییر براساس آن تغییر و العمر مادام برداري بهره پروانه صدور از پرهیز -
  آن لغو امکان حتی

  آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده مشمول هاي چاه تکلیف تعیین عدم -
  مرزها از سطحی مازاد هاي آب خروج از جلوگیري نحوه تکلیف تعیین عدم -
  پرآب محصوالت کشت ممنوعیت به توجه لزوم -
  شور و آلوده هاي چاه جابجایی ممنوعیت تکلیف تعیین عدم -
  آبخوان به وارده خسارت تعیین شدن دیده لزوم -

 یآب يها رساختیز مقررات •

 و آبی هاي تشکل جایگاه بودن رنگ کم و گروداران مشارکت به کافی توجه عدم -
 ها تعاونی

 خصوص در 1347 سال از قبل صادره احکام و مالکیت اسناد کلیه ابطال لزوم -
 ...  و ها رودخانه و انهار حریم و بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی

 ينهاد باتیترت •

 و ها تعرفه از برخی و ها نامه آئین تصویب جهت آب عالی شوراي ظرفیت از استفاده -
  ها جریمه

 باالبردن و سطحی آبهاي و زیرزمینی هاي آب تخصصی هاي کمیسیون شدن دیده -
 به رسیدگی و قضایی مراجع به رجوع از جلوگیري جهت آنها قانونی جایگاه

  امور پیشبرد و تسریع سایرامور
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 عنوان به اي منطقه آب هاي شرکت به صریح طور به وظایف از برخی سپردن -

  نیرو وزارت تابعه شرکت
 روح بخشیدن و آبی کم با سازگاري ملی کارگروه براي جایگاهی گرفتن نظر در -

 آن به قانونی

 یمال باتیترت •

 ها دادرسی هزینه پرداخت از اي منطقه آب هاي شرکت معافیت گرفتن نظر در لزوم -
  آب به مربوط دعواي براي

  زیرزمینی آب امور در النظاره حق دریافت شدن دیده -
 نویس پیش در 1399 سال بودجه برنامه در النظاره حق دریافت قانون شدن دیده -

  آب قانون

 مقررات ياجرا •

  آب منابع از برداري بهره و حفظ جهت آب پلیس ایجاد لزوم -
  بازدارنده قوانین و تخلفات با برخورد براي مناسب سازوکار تعیین -
 ضابط گزارش گرفتن درنظر خصوص در آب عادالنه توزیع قانون 30 ماده  اصالح -

  دادگستري در کارشناسی احکام عنوان به

 اختالفات فصل و حل •

 اختالف حل خصوص در آب عادالنه توزیع قانون 42 ماده  ظرفیت از استفاده -
 برداران بهره مشارکت براي  سفیدان ریش طریق از برداران بهره مابین فی

  اختالف و حل هاي پرونده ارجاع براي آب تخصصی دادگاهی شعبه ایجاد -
بـا بررسـی آمـاري نظـرات     اسـت،   نشـان داده شـده   -7-2شـکل   طـور کـه در    همان

اي و سـازمان آب و بـرق    هـاي آب منطقـه   شـرکت اندیشـی بـا    شده در نشست هم مطرح
توان دریافت که چند موضوع بیش از سایر موضوعات در این نشست تکرار  خوزستان، می

شـده در ایـن نشسـت عـدم      است. پرتکرارترین نظر مطـرح  شده و مورد تاکید قرار گرفته
ر در ایـن  هاي اقتصادي و بازار آب است. بر این اساس، اغلـب افـراد حاضـ    توجه به جنبه
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هاي جدي  نویس قانون جامع آب داراي ضعف نشست معتقد بودند که ویرایش نهم پیش

تـرین توجـه را بـه ایـن مسـائل       در زمینه موضوعات اقتصـادي و بـازار آب اسـت و کـم    
است. دسته موضوعی دیگري که بخش زیادي از نظـرات مطـرح شـده در نشسـت      داشته
هـاي   مربـوط بـه سـازوکارهاي صـدور پروانـه     شد،  اي را شامل می هاي آب منطقه شرکت

ها بود. بر اساس نظرات دریافتی در این نشست، عدم توجـه بـه    برداري و شرایط آن بهره
هاي اصلی ویرایش نهـم   ها از دیگر ضعف اصل بازدارندگی و عدم تناسب جرایم و مجازات

دي بنـ  بنـدي و فصـل   آیـد. ضـعف در عنـوان    نویس قانون جـامع آب بـه شـمار مـی     پیش
نویس و همچنین، تکراري بودن برخی مواد از دیگر نقاط ضعف ویـرایش   موضوعات پیش

نویس قانون جامع آب بیان شدند. بحث اختیارات مطلـق وزارت نیـرو در ایـن     نهم پیش
نویس قـانون جـامع آب    هاي اصلی ویرایش نهم پیش نشست نیز به عنوان یکی از آسیب
اي مـورد   هاي آب منطقه که در نشست شرکت نویس برشمرده شد. ضعف دیگر این پیش

اشاره قرار گرفت، غیرمشارکتی بودن مفاد قانون بود. از دیگر نقاط ضـعف ویـرایش نهـم    
تـوان بـه عـدم     نویس قانون جامع آب که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، مـی  پیش

خت هزینـه  اي از پردا هاي آب منطقه ها، عدم معافیت شرکت تنقیح قوانین و رفع تعارض
 ها اشاره کرد. ها و اختیارات دستگاه دادرسی و نیز عدم تناسب مسئولیت
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اي و  هاي آب منطقه اندیشی شرکت در نشست هم شده مطرحنظرات پرتکرار   -7-2 شکل

نویس قانون جامع آب کشور (ویرایش نهم  در خصوص پیش سازمان آب و برق خوزستان
1393( 

-3-6-2 نهاد  مردم يها سازمان ندگانیاندیشی با نما هم  نشست 

 قـانون  نـویس  پـیش  نهـم  ویـرایش  متن سیبا موضوع برر یشیاند جلسه هم نینخست
شبکه  يآب و انرژ یاعضاء کارگروه تخصص ،یاستان يها شبکه رانیحضور دب با آب جامع

و کارشناسان وزارت  رانینهاد، مد مردم يها و تشکل 1ها سمن و کارشناسان رانیمد ،یمل
دبیـر تـدوین قـانون آب و     ،یو سرکار خانم دکتر تراب بقانون آ نیتدواعضاء گروه  رو،ین

، 99آبـان   25 کشنبهیصبح روز  رو،یوزارت ن يکالن آب و آبفا يزیر دفتر برنامه رکلیمد
 .برگزار شد يبه صورت مجاز

 يهـا  بـر اظهـارنظر بخـش    یمبن رویجلسه که پس از انتشار فراخوان وزارت ن نیا در
 قـانون  نویس پیش نهم ویرایش خصوصاندرکاران و گروداران حوزه آب در  مختلف دست
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قـانون آب   نیضـرورت تـدو   انیـ بـه ب  دبیر تدوین قـانون آب برگزار شد، ابتدا  آب جامع

گفتگـو و   جـاد یاز ا ییبـه عنـوان الگـو    رانهـاد   مردم يها پرداخته و لزوم مشارکت تشکل
 .شد ادآوری ،یمباحثه مشارکت

 نیاولـ  نیـ قانون آب ا سینو شیپ نیاظهار نمودند که در ارتباط با موضوع تدو ایشان
در خصـوص   شـان ی. اسـت یدارم کـه جلسـه آخـر ن    نـان یاست اما اطم یشیاند جلسه هم

 هیـ ته 1393در سـال   سینـو  شیپ نینهم قانون آب عنوان نمودند که متن ا سینو شیپ
 يهـا  سینـو  شیبرگزار شده کـه منـتج بـه پـ     يگریشده است و بعد از آن هم جلسات د

نهـم از   سینـو  شیکننـده، پـ   هیـ شد و با توجه بـه اظهـارات افـراد ته    11و  10 ویرایش
نهم جهت اظهار نظـر در   سینو شیجهت پ نیبرخوردار است و به هم يتر شیب تیجامع
 رد سینـو  شیپـ  نیـ توجه داشت که ا دینکته با نیقرار داده شده است.  البته به ا اریاخت

افتاده است مطابقت ندارد  ریاخ يها که در سال یشده است و با اتفاقات هیته 1393سال 
 طینواقص و تطابق آن با شرا نیخصوص در تالش جهت رفع ا نیدارد که در ا یو نواقص

در سـطح دفتـر    یاظهار نمودند که مشـارکت خـوب   نیهمچن شانی. امیحال حاضر هست
قـانون   سینو شیپ نیجهت تدو رویرو و مشاور وزارت نیوزارت ن يبرنامه کالن آب و آبفا

در سـطح   يا مـذکور، جلسـه   سینـو  شیپـ  یآب شکل گرفتـه اسـت. بـه منظـور بررسـ     
جلسه  نیبرگزار شد. ا یدانشگاه دیو اسات يا آب منطقه يها شرکت ،ییاجرا يها دستگاه

 سینـو  شیپ نیتدو هدافاز ا یکیبرگزار شد. ها  تشکل و ها جهت اخذ نقطه نظرات سمن
مـدنظر قـرار    شـرو یپ يکشـورها  ریشده توسط سا مودهیپ ریاست که مس نیقانون آب، ا

 اریـ اخـذ نظـرات در اخت   يشده برا نیمتن تدو د،یجد سینو شیپ هی. لذا پس از تهردیگ
مشـارکت   ياسـت بـرا   ینقطه نظرات شروع نیگروداران قرار خواهد گرفت. اخذ ا یتمام

 .میکن دایقابل قبول دست پ سینو شیپ کیبه  میبتوان تاها  سمنفعال 

در جلسـه، بـا    نیبـه حاضـر   ییآمـدگو  ضـمن خـوش   ،مدیر مطالعـات بخش دوم،  در
هـا   هـا و انجمـن   از سمن یدر نظرخواه دبیرخانه تدوین قانون آب کردیرو نکهیا يادآوری
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مشـارکت ثمـربخش باشـد.     نیـ نمودند تـا ا  يدواریاظهار ام ست،بوده ا یمناسب کردیرو

هـا و   با تشـکل  رویو وزارت ن یدولت يها اظهار داشتند که تعامل سازمان شانیا نیهمچن
ها تعامل بـا وزارت   است. آنان درواقع دو زبان متفاوت دارند. تشکل فیضع اریها بس سمن

 یهـا تـوجه   بـه نظـرات آن   رویـ اعتقـاد دارنـد کـه وزارت ن    رایـ ز دانند؛ یم هودهیرا ب روین
ه اول . جلسـ میهسـت  داریعنوان نمودند ما به دنبال مشارکت پا شانیا نی. همچنکند ینم

ورود  يبـرا  تیـ موقع کیـ است و  یجلسه گفتگو محور کارشناس کیدرواقع  یشیاند هم
 .است رویوزارت ن

اظهـار نمودنـد    نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور هاي مردم شبکه تشکل دبیر
بـا   یشیاند جلسه هم يجهت برگزار رویو درخواست وزارت ن رویپس از فراخوان وزارت ن

را  رویـ که انتظار درخواسـت مشـارکت وزارت ن   میصراحتا اعالم نمودها  تشکل و ها سمن
 ستیز طیمح زمانبا سا یها ارتباط خوب سمننمودند که  انیب نیچن هم شانی. امینداشت

 نیبرقرار نشده اسـت. طـرف   رویارتباط با وزارت ن نیاند اما متاسفانه تابحال ا برقرار نموده
صبور باشـند. درواقـع فراخـوان اخـذ      رو،یجهت تعامل سازنده و اثربخش با وزارت ن دیبا

 يهـا  بخـش  گریاز مشارکت است که د یقانون آب مصداق سینو شینظرات درخصوص پ
 استفاده کنند. ها نهیزم ریاز آن در سا دیبا زین رویوزارت ن

ي از اعضاي حاضر در این نشست مطرح شد، عـدم  یکی از انتقاداتی که توسط بسیار
بود. عالوه  )1393( نویس قانون جامع آب ها در ویرایش نهم پیش توجه به ظرفیت سمن

هـاي مغفـول در ایـن     بر این ضعف در مشارکت دادن مـردم و گـروداران از دیگـر جنبـه    
نهـم در  نـویس   نویس برشمرده شد. از دیگر ایرادات مطرح شده در رابطه بـا پـیش   پیش

توان به اختیارات مطلـق وزارت نیـرو، عـدم     نهاد می هاي مردم اندیشی سازمان نشست هم
شفافیت در مالکیت آب، عدم درج صحیح تعـاریف در قـانون، عـدم توجـه بـه پـایش و       
نظــارت، ضــرورت اصــالح جایگــاه و شــرح وظــایف شــوراري عــالی آب و جــامع نبــودن 

هـاي   هایی توسط نماینـدگان سـازمان   ه خواستهنویس اشاره کرد. در همین رابط پیش این
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 شد که اهم آن به شرح زیر است: نهاد مطرح مردم

 از حـداکثري  اسـتفاده  و دولتـی  نهادهـاي  جـویی  مشـارکت  و پـذیري  مشارکت •
 بـا  مـدنی  نهادهـاي  مشـارکت  و شـراکت  تحقـق  جهـت  دولت در که ظرفیتی
 بـوده  مواجـه  دولتی مسئوالن مقاومت با همواره و داشته وجود دولتی نهادهاي

 مبنی باالدستی اسناد سایر و اساسی قانون در قانونی تصریحات برخالف است؛
 خود سرگذشت و سرنوشت تعیین در مردم واقعی اثرگذاري بر

 تعارضات رفع و مرتبط قوانین تنقیح عدم و کشور موجود قوانین شناسی آسیب •
 قانونی

 مشارکت از مندي بهره و کشور آب قانون نهایی متن تدوین در تعجیل از پرهیز •

 وزارت بران، آب هاي تشکل کشاورزي، صنفی هاي تشکل ویژه به نفعان، ذي سایر

 ...و عشایري امور دانشگاه، نهاد اراضی، امور ها، جنگل سازمان کشاورزي، جهاد

 و پسـاب  بـراي  ریـزي  برنامـه  سـیالب،  مـدیریت  و کنترل نظیر مواردي تقویت •
 اخـتالف،  حـل  سـازوکارهاي  زیسـت،  محـیط  حقابـه  تکلیف تعیین آن، مدیریت

 . ...و آب بازار و اقتصادي موضوعات

-4-6-2 اندیشی همزمان هاي هم نشست 

 تـدوین  دبیرخانـه  دعـوت  بـا  کـه  فـوق  هاي نشست با همزمان که است اشاره به الزم
 توسـط  تخصصـی  هـاي  نشست دسته سه کم دست است، گرفته صورت آب قانون الیحه

 نظـرات  قالـب  در آنهـا  نتـایج  که گردید اجرا و طراحی آب بخش گران کنش و گروداران
 آب قـانون  الیحـه  تـدوین  مطالعاتی تیم به راهبري کمیته جلسات در طرح یا و مکتوب
 :از عبارتند مذکور تخصصی هاي نشست. گردید منتقل

 مجموعه جلسات برگزار شده توسط سازمان آب و برق خوزستان -2-6-4-1

 آب قـانون  محـور  11 بررسـی  جهـت  کـارگروه  چهار خوزستان برق و آب سازمان در
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...  و کشـورها  سـایر  آب قـوانین  تجربیـات  سـرزمین،  آمایش اقلیم، تغییر به توجه مانند

 بررسـی  مـورد  آب عادالنـه  توزیع قانون جمله از آب بخش قوانین تمامی و شده تشکیل
 تلفیـق  کـارگروه  یـک  هـا  کارگروه این جلسات نتایج آوري جمع از پس. است گرفته قرار

 بـه  و گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  شده ارائه نظرات و بندها تمامی مجدداً و شده تشکیل
 از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج . شـد  پرداختـه ) نهـم  ویـرایش ( آب قـانون  نویسپیش اصالح

 .گردید ارائه نیرو وزارت به کتبی صورت به ها کارگروه

 گروه مجازي سیجابهاي برگزار شده توسط  مجموعه نشست -2-6-4-2

 از بـیش  ،»کشـور  آب قانون بازنگري« پیرامون گفتگو براي 1سیجاب مجازي گروه در
 نیـرو  وزارت رسـمی  پورتـال  در و نمـوده  تهیـه  اي بیانیه آب اساتید و خبرگان از نفر 46

 موضـوع  بـا  جلسـه  10 همچنـین، . کردنـد  بارگذاري آب قانون تدوین در استفاده جهت
 .است شده برگزار سیجاب توسط آب قانون نویس پیش بررسی

 يها سمن یشبکه ملهاي برگزار شده توسط  مجموعه نشست -2-6-4-3

 یعیو منابع طب ستیز طیمح

 حضور با و مجازي جلسه 30 برگزاري طی ملی، شبکه انرژي و آب تخصصی کارگروه
 نماینـدگان  کشـاورزي،  صنف نمایندگان دولتی، مسئوالن دانشگاه، استادان کارشناسان،

 کشاورزي، جهاد ها، جنگل سازمان مانند نفع ذي هاي بخش سایر از کارشناسانی و صنایع

 قالـب  در چـه  و هـا  دستگاه از نمایندگی به چه  ...و محلی جوامع ایران، اتاق اراضی، امور
 تجربیـات،  بنیـادین،  اصـول  کارکردهـا،  مفـاهیم،  محورها، موضوعات، حقیقی، شخصیت

 .اند داده قرار نظر تبادل و بحث مورد را پیشنهادها و راهکارها موجود، خألهاي و ها ضعف

                                                            
 ایران آب جامع سایت ۱
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اندیشی برگزار شده پس از انتشار ویرایش نخست  هاي هم نشست  2-6-5-

 الیحه پیشنهادي قانون آب

هـاي   نامه شرکت در نشسـت  و بر اساس دعوت1399اسفندماه  7تا  2طی بازه زمانی 
تـدوین الیحـه قـانون بـا هـدف      اندیشی، سه نشست تخصصی با محوریت دبیرخانـه   هم

هـاي   بررسی الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) و با حضور نمایندگان دستگاه
هـاي مـرتبط بـا آب و     ها و انجمن اي و سمن هاي آب منطقه حاکمیتی و اجرایی، شرکت

زیست برگزار گردید که در فصل بعد به مستندات آن اشاره خواهـد شـد. الزم بـه     محیط
اندیشـی بـه    هاي بهداشـتی، جلسـات هـم    ست که با توجه به لزوم رعایت پروتکلاشاره ا

 حضوري و درقالب وبینار برگزار گردید. صورت نیمه

 اندیشی هاي هم بندي نشست جمع -2-7

نظـرات گـروداران در ارتبـاط بـا      نقطـه  افـت یمنظـور در  بهکه عنوان شد،  گونه همان
در اسـتفاده و   یکلـ  کـرد یشـدن رو  قانون جـامع آب و مشـخص   سینو شینهم پ شیرایو

هـا در   دسـتگاه  نـدگان یبـا نما  بیبه ترت یمشترک يها نشست س،ینو شیپ نیبرخورد با ا
و سـازمان آب و بـرق    يا آب منطقـه  يهـا  شـرکت  نـدگان یبـا نما  ،20/07/1399مورخ 

ــا نما 06/08/1399خوزســتان در مــورخ  مــورخ  هــا در هــا و انجمــن ســمن نــدگانیو ب
 .دیگردبرگزار  25/08/1399

 نیا ابتدا ،یافتیدر نظرات هیکل لیتحل امکان آوردن فراهم منظور به و راستا نیهم در
. در جـدول  دیـ ارائـه گرد  -4-2جـدول   شـده و در   يبند میتقس موضوع حسب بر نظرات

از موضوعات مورد اشاره به  کیهر رامونیپ یافتیتعداد تکرار نظرات در ن،یمذکور همچن
موضوعات مـورد   نیاز ا کیمجموع تکرار هر  نیبرگزارشده و همچن يها نشست کیتفک

 است. اشاره قرار گرفته
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 ها اندیشی و تعداد تکرار آن هاي هم شده در نشست اهم موضوعات مطرح -4-2 جدول

 شده مطرح انتقادات و شنهادهایپ نظرات، فیرد

 تکرار تعداد
 مجموع
 نشست تکرار

 ها دستگاه
 نشست

 ها سمن
 آب نشست
 ها يا منطقه

 25 8 7 10 نیرو وزارت اندازه از بیش و مطلق اختیارات 1
 21 7 8 6 ضعف در  مشارکت گروداران 2
 17 11 1 5 عدم توجه مناسب به موضوعات اقتصادي و بازار آب 3
 15   11 4 ها عدم توجه به ظرفیت سمن 4
 13 6 2 5 تنقیح قوانین و رفع تعارضات قانونی 5
 13 10 1 2 برداري هاي مصرف و بهره مسائل مربوط به پروانه 6
 12 9 1 2 عدم توجه به اصل بازدارندگی 7
 10 5 3 2 عدم درج صحیح تعاریف در قانون 8
 10 9 1   تکراري بودن برخی مواد 9
 10 6 2 2 ها و اختیارات عدم تناسب مسئولیت 10
 9 6 1 2 ادبیات صحیح قانونیعدم  به کارگیري  11
 9 1 1 7 ضعف مشارکت مردمی 12
 9 2 3 4 ضرورت اصالح جایگاه و شرح وظایف شوراي عالی آب 13
 9 7 1 1 نویس نهم نامناسب پیش بندي بندي و فصل عنوان 14
 8 1 2 5 عدم آسیب شناسی قوانین قبلی 15
 8 3 3 2 عدم شفافیت در مالکیت آب 16
 7 2 1 4 عدم انسجام مفاهیم مرتبط با مدیریت منابع آب 17
 6 4   2 عدم توجه به مصرف آب کشاورزي 18
 6 2 3 1 عدم توجه به پایش و نظارت 19
 6 4   2 نگري بی مورد جزئی 20
 6 4 2   ریزي براي پساب و مدیریت آن عدم برنامه 21
 6 4 2   عدم توجه به ضمانت اجراي مقررات 22

23 
اي از پرداخت  هاي آب منطقه عدم معافیت شرکت

 6 6     هزینه دادرسی

 6 4   2 عدم توجه به سازوکارهاي حل اختالف 24
 5 2   3 مبنا قراردادن قانون توزیع عادالنه و اصالح آن 25
 5 3   2 عدم شفافیت در سازوکار ارجاع به کمیسیون 26
 5 1   4مشخص نبودن دکترین و رویکرد حاکم بر روح این  27
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 شده مطرح انتقادات و شنهادهایپ نظرات، فیرد

 تکرار تعداد
 مجموع
 نشست تکرار

 ها دستگاه
 نشست

 ها سمن
 آب نشست
 ها يا منطقه

 قانون
 5 2 3   عدم جامعیت قانون 28
 4 1 1 2 عدم توجه به کنترل و مدیریت سیالب 29
 4 2   2 عدم توجه به شرایط اقلیمی 30
 4     4 هاي کلی نظام و اسناد یاالدستی عدم توجه به سیاست 31
 4 2   2 عدم توجه به آمایش سرزمین 32
 4 2   2 اي به مدیریت حوضهعدم توجه  33
 4 4     عدم استفاده از ظرفیت پلیس آب 34
 4 4     بها مشخص نبودن نحوه وصول آب 35
 3 2   1 فراهم نبودن سازوکارهاي قضازدایی 36
 3 1 1 1 مندي از تجارب دیگر کشورها بهره 37

38 
ناکارآمد بودن در زمینه رفع مسائل مربوط به 

 3 3     هاي حفاري پروانه

 3 3     و تمدید آن  مشخص نبودن شرایط صدور پروانه 39
 3 3     حریم دریاها و سواحل 40
 3 3     عدم توجه به سازگاري با کم آبی 41
 3 3     ها نامه تعدد آیین 42
 2     2 عدم وجود هدف 43
 2     2 مدیریت مصرف و تقاضاعدم توجه به  44
 2   1 1 سازي عدم توجه به آموزش و فرهنگ 45
 2     2 بست عدم توجه به رویکرد هم 46
 2 1   1 نادیده گرفتن دیپلماسی آب 47
 2   2   زیست غفلت از حقابه محیط 48
 2   2   ساختار نامناسب حکمرانی آب 49
 2 2     هاي مصرف آب تعیین اولویتعدم  50
 1     1 عدم توجه به فناوري هاي نوین 51
 1     1 نامشخص بودن مالکیت طرح هاي آبیاري و زهکشی 52
 1     1 فاضالبعدم توجه به ساختار مالی شرکت هاي آب و  53
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 شده مطرح انتقادات و شنهادهایپ نظرات، فیرد

 تکرار تعداد
 مجموع
 نشست تکرار

 ها دستگاه
 نشست

 ها سمن
 آب نشست
 ها يا منطقه

 1     1 عدم توجه امنیت آبی و غذایی 54
 1     1 عدم تبعیت از اصول حکمرانی خوب 55
 1   1   پذیري عدم پویایی و انعطاف 56
 1 1     ها تعیین تکلیف چاه 57

 

طور که از جدول فوق نیز قابل تشخیص اسـت، نظـرات عنـوان شـده پیرامـون       همان
اند که از این نظر قابل تفکیـک هسـتند. بـر اسـاس یـک       موضوعات مختلفی مطرح شده

است، این  هاي یک قانون آب صورت گرفته بندي کلی که عمدتا بر مبناي سرفصل تقسیم
هـا،   ، اجـراي مقـررات، اصـول و اولویـت    هاي ترتیبات نهـادي  توان در دسته نظرات را می

ترتیبات مالی، حفاظت از منابع آب، حل و فصل اختالفات، مالکیت منابع آب، مشـارکت  
عمومی و خصوصی و مقررات استفاده از آب جاي داد. روش کار و فرآیند تدوین ویرایش 

بنـدي کلـی آن،    نویس قانون جـامع آب و همچنـین، محتـوا، سـاختار و فصـل      نهم پیش
 .باشند میهاي جداگانه  موضوعات دیگري هستند که قابل تفکیک در دسته

نویس قانون  برانگیز اصلی در ویرایش نهم پیش به منظور پی بردن به موضوعات بحث
هاي موضوعی اشـاره شـده، در    جامع آب، تعداد تکرار نظرات دریافتی در هریک از دسته

طور که در ایـن شـکل قابـل تشـخیص اسـت،       است. همان نمایش داده شده -8-2شکل  
نویس قـانون جـامع آب وارد    بخش مهمی از اشکاالت اساسی که بر این ویرایش از پیش

بندي نامناسـب، عـدم    بندي آن است. فصل است، مربوط به محتوا، ساختار قانون و فصل
ترین ایـن اشـکاالت عنـوان     مهم پرداختن به برخی موضوعات مهم و ساختار نامناسب از

برانگیـز   نویس مـذکور از جملـه موضـوعات بحـث     اند. بخش ترتیبات نهادي در پیش شده
است که عمده مسائل آن در ارتباط با حکمرانی مطلق وزارت نیرو و عدم تناسب وظایف 

هاي اساسـی از طریـق غفلـت از     هاست. عدم توجه به اصول و اولویت و اختیارات دستگاه
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ئلی همچون امنیت غـذایی و آبـی، کنتـرل و مـدیریت سـیالب، آمـایش سـرزمین،        مسا

هـاي اسـتفاده و مصـرف     آبی، اولویت اي، حکمرانی خوب، سازگاري با کم مدیریت حوضه
آب و شرایط اقلیمی، از دیگر مسائلی است که در نظرات دریافتی بـه طـور مکـرر مـورد     

خـورد و   می  نویس مذکور کامال به چشم است. خالء دیگري که در پیش تاکید قرار گرفته
اسـت، عـدم توجـه بـه      اندیشـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      هاي هم به درستی در نشست

نویس مذکور است. همچنـین، وجـود    هاي مردمی و مشارکت گروداران در پیش مشارکت
توجهی به موضوعاتی همچون بازار آب و ترتیبات مالی، مقررات  ها و کم تناقضات، کاستی

برداري و نیز اجراي مقررات، از دیگـر   هاي بهره استفاده از آب به خصوص در بحث پروانه
 آیند. هاي مهم و پرتکرار در نظرات ارائه شده به شمار می جنبه

 
بندي  اندیشی بر اساس دسته هاي هم شده در نشست فراوانی نظرات مطرح  -8-2 شکل

 موضوعی

هـا را فـارغ از    شـده در نشسـت   نظرات پرتکرار ارائـه  -9-2شکل   نمودار ارائه شده در
دهـد.   هاي برگزار شده نشـان مـی   بندي موضوعی آن و به تفکیک هریک از نشست دسته

  19,5% 

  8,3% 

  11,5% 

  8,3% 

  2,4%   2,7% 

  7,7% 

  20,1% 

  2,7%   8,8% 

  8,3% 

 فراوانی موضوعی نظرات
 ترتیبات نهادي
 اجراي مقررات
 اصول و اولویت ها
 ترتیبات مالی
 حفاظت از منابع آب
 حل و فصل اختالفات
 روش کار
 محتوا، ساختار و فصل بندي
 مالکیت منابع آب
 مشارکت عمومی و خصوصی
 مقررات استفاده از آب
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 مستندسازي سازوکارهاي ارتباط با گروداران: 2فصل  

 
ت از انـدازه وزار   طور که در این شکل قابل تشخیص است، اختیارات مطلق و بیش همان

دهـد،   نویس به عنوان متولی بالمعارض منابع آب نشان مـی  نیرو که خود را در این پیش
نویس قانون جامع آب اسـت.   پرتکرارترین نظر و نقد دریافتی پیرامون ویرایش نهم پیش

بــرداران از دیگــر نظــرات پرتکــرار پیرامــون ایــن  ضــعف در مشــارکت گــروداران و بهــره
اسـت. موضـوع    برگزار شده مورد اشاره قرار گرفته  تنویس است که در هر سه نشس پیش

پرتکــرار دیگــر، ضــعف در مباحــث اقتصــادي و بــازار آب اســت کــه عمــدتا در نشســت 
اسـت. یکـی از ایـرادات پرتکـرار دیگـر       اي مورد اشاره قـرار گرفتـه   منطقه هاي آب شرکت

م توجـه  ها است که با وجود عـد  نویس مذکور، عدم توجه به ظرفیت سمن پیرامون پیش
هـا   اي، یکی از نظرات پرکاربرد در نشسـت سـمن   منطقه هاي آب به آن در نشست شرکت

است. عدم تنقیح قوانین مـرتبط و   ها نیز مورد توجه قرار گرفته بوده و در نشست دستگاه
اندیشی به طـور مکـرر    هاي هم رفع تعارضات قانونی، موضوع دیگري است که در نشست

برداري، از دیگـر   هاي بهره االت موجود در مفاد مرتبط با پروانهاست. اشک بدان اشاره شده
اي اسـت. از   منطقـه  هـاي آب  ها به خصوص در نشست شـرکت  نظرات پرتکرار در نشست

توان به عدم توجـه بـه اصـل بازدارنـدگی، عـدم درج       شده می دیگر نظرات پرتکرار مطرح
اسب وظایف و اختیارات، عدم صحیح تعاریف در قانون، تکراري بودن برخی مواد، عدم تن

بکارگیري ادبیات صحیح قانونی، ضـعف در مشـارکت مردمـی، اصـالح جایگـاه و شـرح       
شناسـی   بندي نامناسب، عدم آسـیب  بندي و فصل وظایف قانونی شوراي عالی آب، عنوان

قوانین قبلی، عدم شفافیت در مالکیت منابع آب، عدم انسجام مفاهیم مرتبط با مدیریت 
عــدم توجــه بــه مصــرف آب کشــاورزي، عــدم توجــه بــه پــایش و نظــارت،   منــابع آب،

ریزي بـراي پسـاب و مـدیریت آن، عـدم توجـه بـه        مورد، عدم برنامه هاي بی نگري جزئی
اي و  هاي آب منطقه هاي دادرسی شرکت هاي اجراي مقررات، نپرداختن به هزینه ضمانت

 عدم توجه به سازوکارهاي حل اختالف اشاره کرد.
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 
ها اي منطقه ها و آب ها، سمن هاي دستگاه نظرات، انتقادات و پیشنهادهاي پرتکرار مطرح شده در نشست  -9-2 شکل
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 تحلیل آماري نظرات دریافتی بر ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب: 3فصل  

 

 63فصـل،   9در قالب  1399ماه  قانون آب در بهمنپیشنهادي ویرایش نخست الیحه 
 الیحه پیشـنهادي قـانون آب  گانه این ویرایش از  فصول نه تبصره انتشار یافت. 79ماده و 

 عبارتند از:

 آباهداف و تعاریف و مالکیت  .1
 ترتیبات نهادي .2
 مقررات استفاده از آب .3
 حفاظت کمی و کیفی منابع آب .4
 آبی تأسیساتو  ها مقررات زیرساخت .5
 ترتیبات مالی .6
 اجراي مقررات .7
 وفصل اختالفات حل .8
 سایر .9

 4ماده و فصل  17(مقررات استفاده از آب) با  3بیشترین تعداد مواد مربوط به فصل 
 6ماده و کمترین تعداد مواد مربوط بـه فصـول    12(حفاظت کمی و کیفی منابع آب) با 

درصـد از کـل مـواد     62باشد. همچنین  ماده می 2(سایر)، هریک با  9(ترتیبات مالی) و 
استفاده از آب، حفاظـت کمـی و کیفـی منـابع آب و      الیحه مربوط به سه فصل مقررات

الیحـه  ترتیبات نهادي بوده است. این امر بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه مباحث مذکور در 
 است.  پیشنهادي قانون آب

، نظرخواهی در رابطه با الیحه پیشنهادي قانون آبهمزمان با انتشار ویرایش نخست 
روزرسانی قانون آب آغاز  و از طریق پورتال طرح بهمفاد این الیحه نیز به صورت مکتوب 

نظـرات   هـا و همچنـین   و خبرگـزاري  کلیه نظرات منتشر شده در نشریات ،شد. به عالوه
 دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفت.   ارسال شده خارج از پورتال نیز

 



 
 

 

80 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
نامـه   تو بـر اسـاس دعـو   1399اسفندماه  7تا  2در بخشی از این فرآیند طی بازه زمانی 

اندیشی، سه نشست تخصصـی بـا محوریـت دبیرخانـه تـدوین       هاي هم شرکت در نشست
(ویـرایش نخسـت) و بـا حضـور      الیحه پیشنهادي قانون آبالیحه قانون با هدف بررسی 

هـا و   اي و سـمن  هـاي آب منطقـه   هاي حـاکمیتی و اجرایـی، شـرکت    نمایندگان دستگاه
ار گردید. الزم به اشاره است که با توجه بـه  زیست برگز هاي مرتبط با آب و محیط انجمن

حضوري و درقالـب   اندیشی به صورت نیمه هاي بهداشتی، جلسات هم لزوم رعایت پروتکل
 . گردیدوبینار برگزار 

شخصیت حقیقی  45شخصیت حقوقی و  31نظر از  1685در مجموع طی این مدت 
هـاي مختلـف الیحـه     دریافت و کلیه نظرات دریافت شده بـه تفکیـک مـاده و سرفصـل    

  بندي گردید. دسته

نظـر   160است، طی این مدت حـدود    نشان داده شده -1-3شکل   درطور که  همان
 2است. در میان مواد الیحـه قـانون، مـاده     در ارتباط با کلیت قانون دریافت و ثبت شده 

است. عـالوه    که مربوط به تعاریف است، بیشترین تعداد نظرات را به خود اختصاص داده
ـ  برداري، تخصـیص و اجـازه بهـره    بهره  بر این، صدور پروانه رداري از منـابع آب، تعیـین   ب

انـد.   ها و مالکیت بستر و حریم مشمول بیشترین تعداد نظرات دریافتی بوده تکلیف حقابه
هـاي حـل    از طرفی، کمترین تعداد نظرات مربوط به تعیین مسیر یا طرز انشـعاب، رویـه  

 هاي منابع آب بوده است. هزینه تأمیناختالف، رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و 
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 تحلیل آماري نظرات دریافتی بر ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب: 3فصل  

 

 
(ویرایش  الیحه پیشنهادي قانون آبفراوانی نظرات مطرح شده مرتبط با مواد   -1-3 شکل

 نخست)

هـاي   درصد توزیـع نظـرات دریـافتی میـان سرفصـل      -2-3شکل   دراز سوي دیگر و 
طـور   (ویرایش نخست) نشان داده شده است. همـان  الیحه پیشنهادي قانون آبمختلف 

، بیشترین تعداد نظـرات دریـافتی در ارتبـاط بـا سرفصـل مقـررات       گردد مشاهده میکه 
ها و تخصـیص   ها، حقابه استفاده از آب بوده است که در آنها به موضوعاتی از قبیل پروانه
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 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
هاي ترتیبات نهادي و حفاظت کمـی و کیفـی    است. عالوه بر این، سرفصل پرداخته شده 

قرار دارند. در نهایت اینکه دو سرفصل  منابع آب در رتبه بعدي بیشترین نظرات دریافتی
هاي آبی کمترین تعداد نظرات دریافتی را بـه خـود اختصـاص     سایر و مقررات زیرساخت

 اند.   داده

 
-2-3 شکل الیحه پیشنهادي قانون آباز  شده در هر سرفصل درصد نظرات دریافت 

 (ویرایش نخست)

ثبت شـده و بـا    ،آوري و دریافت در همین راستا کلیه نظرات مطرح شده پس از جمع
بنـدي و   توجه به نوع نظر، ماده مورد توجه نظردهنده، مشخصات فردي و سازمانی دسته

نظرات دریافتی در سه دسته کلی  با انجام یک کار کارشناسی اولیه، سپسمرتب گردید. 
 :بندي شد تقسیم

 انجامید، قانون مواد اصالح به که است نظراتی شامل نخست دسته •

یـا   قـانون  مـتن  نبـودن  گویـا  نتیجـه  در کـه  یردگ برمی در را نظراتی دوم دسته •
برداشت متفاوت خواننده از متن نسبت به مفهـوم مـورد نظـر تـدوین کننـدگان      

   ،ه استشد ارائه آن پاسخ و شده مطرح
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 تحلیل آماري نظرات دریافتی بر ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب: 3فصل  

 

 کلیات به نسبتاي خاص،  بدون تاکید بر ماده که است نظراتی شامل سوم دسته •
 تـدوین  مواردي در و مواد برخی در اصالحاتی به منجر بعضا و شده مطرح قانون
 .ه استشد جدید مواد

 درصد از نظرات دریافتی به اصالح مواد قـانون  23پیداست،  -3-3شکل  از  طور که همان
درصد از نظرات دریافت شده داراي پاسخ  69انجامید.  مطابق با فصل دوم گزارش حاضر

درصد  8نین گزارش تدوین شد. همچهاي متناسب با آن در فصل سوم این  پاسخبوده و 
ها  از نظرات دریافتی مربوط به کلیات قانون بوده که مورد توجه قرار گرفته و برخی از آن

کلیـه  الزم به ذکر است کـه  الیحه پیشنهادي قانون آب منتج شد. به اصالحاتی در مفاد 
دهی بـه آنهـا در پیوسـت     آنها و نحوه پاسخبررسی نظرات دریافتی، نوع اصالح حاصل از 

 اند. دهی شده آدرس رحاضسند 

 
-3-3 شکل هاتفکیک نظرات دریافتی از نظر نوع و نحوه مواجهه با آن 

 

69% 

23% 

8% 

 نوع نظرات دریافتی

 کلیات اصالح پاسخ
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 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
چهارمین دوره جلسات کمیته راهبـري کـه پـس از دریافـت نظـرات      در ادامه و طی 
الیحه پیشنهادي ویرایش نخست نظرات دریافتی بر نظران برگزار شد،  گروداران و صاحب

قابـل طـرح در جلسـه    ". در این جلسات کلیـه نظـرات دریـافتی و    بررسی شد قانون آب
ریزي کالن آب و آبفاي وزارت نیرو و  با حضور تیم مطالعاتی دفتر برنامه "کمیته راهبري

نهــاد، ســازمان حفاظــت  هــاي مــردم نماینــدگانی از دفتــر حقــوقی وزارت نیــرو، تشــکل
هـا،   نماینـده سـازمان جنگـل    زیست و موسسه تحقیقات آب و یک جلسه حضـور  محیط

نیـاز بـر روي ویـرایش     به دقت بررسی شده و اصالحات مـورد  ،مراتع و آبخیزداري کشور
 نخست صورت گرفت.  

کارشناسـی اولیـه، نظـرات     انجـام یـک کـار   تر اشاره شد، پـس از   طور که پیش همان
و کلیـات  داراي پاسـخ   ،دسته نیازمند اصالح سهها به  دریافتی از نظر نحوه مواجهه با آن

بندي شدند. به منظور اجتناب از سردرگمی خواننـده، نظـم بخشـیدن بـه بررسـی       دسته
ها، نظرات نیازمند اصالح و نظرات داراي پاسخ نظرات و تفکیک میان نحوه مواجهه با آن

اي از گزارش حاضر ارائه شدند. در همین راستا، فصل دوم این گزارش  در فصول جداگانه
الیحـه پیشـنهادي   ندسازي اصالحات انجام شده بر روي مـواد ویـرایش نخسـت    به مست

است. بـراي مثـال،    در نتیجه دریافت نظرات بر روي این الیحه اختصاص یافته قانون آب
) 1تعریف تاالب در ویرایش نخست اصالح گردیده و بر اساس تعریف ارائه شده در ماده (

المللـی)   هـاي مهـم بـین    ط به حفاظت از تاالبقانون کنوانسیون رامسر (کنوانسیون مربو
 جایگزین گردید.

و مفاد قـانون  آنها ناشی از گویا نبودن  اغلبدر این میان برخی از نظرات دریافتی که 
بودند، توسط تیم یا برداشت متفاوت خواننده نسبت به مفهوم مورد نظر تدوین کنندگان 

کمیته راهبـري پاسـخ داده شـد. شـایان ذکـر      فنی و حقوقی تدوین الیحه قانون آب در 
هـاي الزم در جهـت    پاسخگونه نظرات منتج به اصالح مواد قانون نگردیده و  است که این

ارائه شد. بـه دلیـل کثـرت     حاضر چهارم سندرفع ابهام و شفافیت بیشتر الیحه در فصل 
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 تحلیل آماري نظرات دریافتی بر ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب: 3فصل  

 

اهم نظرات نیازمنـد پاسـخ در   نظرات دریافتی و مشابهت تعداد زیادي از آنها،  قابل توجه
اند و سایر نظراتی که داراي پاسخ مشابه هستند با درج نظر  پاسخ داده شده چهارمفصل 

و ذکر مشخصات نظردهنده به پیوست منتقـل شـده و پاسـخ متناسـب بـا آن از طریـق       
 است، قابل ردیابی خواهد بود. براي هر پاسخ ثبت شده چهارمکدهایی که در فصل 

و بررسی نظرات دریافتی، موادي  کمیته راهبري جلساتنتیجه برگزاري همچنین در 
اضافه شد. حاصل برگزاري ایـن جلسـات    الیحه پیشنهادي قانون آبنیز به ویرایش دوم 
الیحـه پیشـنهادي   ساعت انجامیـد، تـدوین ویـرایش دوم     -نفر 400که به صرف حدود 

 بود. قانون آب
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 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 

  

  

  

الیحه  اندیشی بررسی ویرایش نخست هاي هم جلسات کمیته راهبري و نشست  -4-3 شکل
 پیشنهادي
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 قانون آبپیشنهادي الیحه  اعمال اصالحات بر روي ویرایش نخست: 4فصل  

 

 مقدمه -4-1

 الیحـه پیشـنهادي قـانون آب   طور که در فصل قبل اشاره شد، پـس از انتشـار    همان
مرجـع   76نظـر از   1685و تا پیش از تدوین ویرایش دوم این الیحـه،   نخست)(ویرایش 

منجـر بـه    بخشی از این نظراتو بررسی گردید.  ، ثبتمختلف حقیقی و حقوقی دریافت
که نتیجه آن در فصـل   (ویرایش نخست) گردید الیحه پیشنهادي قانون آباصالح مواد 

الیحـه  مفـاد  ترین اصـالحات صـورت گرفتـه بـر      از جمله مهم حاضر قابل مشاهده است.
 :زیر اشاره کرد محورهايتوان به  (ویرایش نخست) می پیشنهادي قانون آب

تغییر سازوکار انتخاب اعضاي غیردولتی ترتیبـات نهـادي از حالـت انتصـابی بـه       -1
 انتخابی

 درصد اعضاء 30اعضاي غیردولتی از تعداد ثابت به  تعدادتغییر در  -2

 هاي دولتی اي به سازمان هاي آب منطقه ایجاد ظرفیت قانونی براي تبدیل شرکت -3

هــاي  تقویــت ســازوکار واگــذاري مســئولیت و اختیــارات وزارت نیــرو بــه تشــکل -4
 ها هاي مطالعاتی و دشت حدودهغیردولتی در م

 ارکان اصلی ساختار مدیریت آبزي تصمیمات سا تقویت سازوکارهاي شفاف -5

 تقویت ارتباط کارکردي و اصالح تقدم و تاخر زمانی اسناد مطرح در الیحه -6

 استفاده و برداشت آب از دریاهاهاي  تصریح مالحظات و محدودیت -7

 ران پیشینب برداري به حقابه تصریح اعطاي پروانه دائمی بهره -8

 تا زمان تصویب اسناد مطرح در الیحهتعیین تکلیف دوره گذار  -9

 و متمایز ساختن آن با الیروبی و جابجایی چاه شکنی تصریح ممنوعیت کف -10

زیست و وزارت نیـرو در اعمـال    سازمان حفاظت محیطتفکیک و تقسیم وظایف  -11
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 حاکمیت در مسائل کیفیت آب

 ها نامه آیینتعیین مهلت زمانی براي تصویب  -12

 اي   هبه اقدامات غیرساز دهی اولویت -13

 ها در مدیریت جامع سیالب و خشکسالی حفظ منظر و وضعیت طبیعی رودخانه -14

هـا، مراتـع و    ها توسـط وزارت نیـرو و سـازمان جنگـل     اخذ اسناد بستر رودخانه -15
 ها آبخیزداري کشور بسته به درجه رودخانه

 اصالح مهلت تهیه برخی اسناد و تجمیع آنها -16

اسناد صـادر شـده    غیرقابل تملک خصوصی بودن و غیرقابل فروش و وقف بودن -17
 ها، مراتع و آبخیزداري کشور به نام وزارت نیرو و سازمان جنگل

اقـدامات  هاي دولتی و اشـخاص حقـوقی بـه پاسـخگویی در برابـر       الزام سازمان -18
 آالینده

آنها توسط دادستان محل بـه  کنندگان و اعمال قانون  صدور دستور تعقیب آلوده -19
 زیست درخواست سازمان حفاظت محیط

الزام وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به تهیه و انتشار اطلـس   -20
 هاي تاریخی و باستانی کشور و حریم آنها محوطه

میـراث   ییـد وزارت أرو بـه رعایـت حـریم آثـار باسـتانی و اخـذ ت      الزام وزارت نی -21
 واقع در حریم این آثارهاي  فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی براي اجراي طرح

 سیس صندوق ملی آب در جهت کمک به پایدارسازي منابع آبأت -22

 هاي موضوع قانون اعتبار طرح تأمینو ایجاد ظرفیت قانونی براي  تأکید -23

هاي توسعه منـابع   طرح زیست در نتیجه اجراي توجه به خسارت وارده بر محیط -24
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 آب

 هاي توسعه به اخذ مجوزهاي الزم الزام طرح -25

 هاي اجرایی لزوم رسیدگی به تخلفات دستگاه -26

 شعب قضایی تخصصی آبزیست در  حضور قضات آگاه به حقوق آب و محیط -27

 سایر -28

مقایسه تغییرات اعمال شده در مواد مختلف براسـاس نظـرات دریـافتی بـر ویـرایش      
در فصـل   الیحـه پیشـنهادي قـانون آب   هاي نخست و دوم  نخست و وجوه تمایز ویرایش

ارائه شده است. الزم به ذکر است که عالوه بر اصالحات انجـام شـده، در ویـرایش     حاضر
صـندوق  "، "استفاده از آب دریاها"ماده جدید شامل  6 آبالیحه پیشنهادي قانون دوم 

هـاي   زیسـت در نتیجـه اجـراي طـرح     خسارت بر محیط"، "اعتبار تأمین"، "پایداري آب
نیز بـه مـواد    "دوره گذار"و  "هاي توسعه به اخذ مجوزها الزام طرح"، "توسعه منابع آب

 قبلی اضافه شده است.

و در مـواردي   جدول پیوست این گزارشدر  در پایان ذکر این نکته ضروري است که
که منجر به اصالح بر اساس نظر دریافتی شده است در مقابل ردیف مذکور عدد متناظر 

و  752الذکر آورده شده است. به عنوان مثال در نظر ثبت شده در ردیـف   محورهاي فوق
ر و مـوارد  درج شده است به این معنی که براي تامین این نظـ  8عدد  19مرتبط با ماده 
ـ  بـرداري بـه حقابـه    تصریح اعطاي پروانه دائمی بهره " 19مشابه در ماده   "ران پیشـین ب

 .صورت گرفته است
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مقایسه تغییرات ویرایش نخست و دوم الیحه پیشنهادي قانون  -4-2

 آب

 مالحظات

(ویرایش نخست) که به رنگ قرمز نشان داده  الیحه پیشنهادي قانون آبهایی از متن مواد  بخش •
 باشد. متن می حذفیاتشده، شامل 

(ویرایش دوم) که به رنگ سبز نشان داده  الیحه پیشنهادي قانون آبهایی از متن مواد  بخش •
 باشد. متن می اضافاتشده، شامل 

 

 اهداف، تعاریف و مالکیت آب -فصل اول

 : هدف قانون1ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) قانون آبالیحه پیشنهادي 

 : هدف قانون1ماده 

هدف از این قانون، تضمین حق دسترسی عموم به آب 
و استفاده بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح 

هاي آینده و نیز ارتقاي پایداري  عامه و حقوق نسل
توامان  تأمینزیستی، اجتماعی و اقتصادي و  محیط

امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد 
 جامعه است.

 : هدف قانون1ماده 

و تضمین ایجاد پایداري منابع آب هدف از این قانون، 
حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از آن با 

هاي  رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل
زیستی، اجتماعی و  آینده و نیز ارتقاي پایداري محیط

توأمان امنیت آبی و غذایی کشور با  تأمیناقتصادي و 
 استفاده از مشارکت آحاد جامعه است. 

 : تعاریف2ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

هاي غیرمتعارف آن دسته از  آب :رمتعارفیغ يها آب
به عنوان محصوالت جانبی هستند که منابع آبی 

زدایی، تولید شده یا براي  هاي خاص مانند نمک فعالیت
هاي  استفاده نیازمند تصفیه هستند یا نیازمند فناوري

آوري و استفاده هستند. از  خاصی جهت استخراج، جمع

هاي غیرمتعارف آن دسته از  آب :رمتعارفیغ يها آب
هاي شیرین  که از منابعی غیر از آبهستند هایی  آب

شوند و منابعی همچون  سطحی و زیرزمینی حاصل می
شور، آب دریا (با یا بدون  هاي شور و لب آب
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
هاي حاصل  توان به آب جمله منابع آب غیرمتعارف می

 اشاره کرد. زدایی، پساب و رطوبت هوا از نمک

مواد محلول یا معلق یا تغییر تغییر  :آب یآلودگ
خواص فیزیکی و شیمیایی و  درجه حرارت و دیگر

بیولوژیکی آب در حدي که آن را براي مصرفی که 
 سازد. مضر یا غیرمفیدبراي آن مقرر است 

روابط میان عبارت است از تنظیم  :نیسرزم شیآما
مندي  انگیزه بهره عوامل انسانی، اقتصادي و محیطی با

از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از توان 
 انسانی و طبیعی.

: امنیت آبی عبارت است از اطمینان از یآب تیامن
وجود آب مورد نیاز براي بهداشت، معیشت و تولید، با 

 کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابل قبول.

سی امنیت غذایی عبارت است از دستر :ییغذا تیامن
فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي کافی و مطمئن همه 
افراد یک جامعه در همه ادوار عمر به غذاي کافی و 

 سالم براي داشتن زندگی سالم و فعال.

انتقال فیزیکی آب از یک  :يا حوضه نیب آب انتقال
حوضه به حوضه دیگر است که در این جابجایی یک 

آبریز به عنوان حوضه مبدأ، آب را از دست داده  حوضه
آبریز دیگر به عنوان حوضه مقصد، آب را به  و حوضه

تواند منابع آب  منابع آب مورد نظر میآورد.  دست می
ف هاي غیرمتعار سطحی، منابع آب زیرزمینی و یا آب

هاي  از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است حوضه باشد.
مبدأ و مقصد در یک استان یا بیش از یک استان قرار 

 گیرند.

 رودخانه، نهر، مسیل یا آبراههآن قسمت از  :بستر
است که در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي و 

 شوند. زدایی)، پساب و رطوبت هوا را شامل می نمک

تغییر در خواص فیزیکی،  هرگونه :آب یآلودگ
آب در حدي که  رادیولوژیکیشیمیایی، بیولوژیکی و 

 نامناسبآن را براي مصرفی که براي آن مقرر است 
 سازد.

رابطه میان عبارت است از تنظیم  :نیسرزم شیآما
هاي انسان در سرزمین به  انسان، سرزمین و فعالیت

ات برداري درخور و پایدار از جمیع امکان منظور بهره
انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت 

 مادي و معنوي اجتماع در طول زمان.

امنیت آبی عبارت است از اطمینان از  :یآب تیامن
، بهداشت، معیشت و شربوجود آب مورد نیاز براي 

 تولید، با کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابل قبول.

تمام دسترسی پایدار همه مردم در  : ییغذا تیامن
اوقات به غذاي سالم و کافی مبتنی بر فرهنگ صحیح 

 اي. تغذیه

انتقال فیزیکی آب از یک  :يا حوضه نیب آب انتقال
حوضه به حوضه دیگر است که در این جابجایی یک 

آبریز به عنوان حوضه مبدأ، آب را از دست داده  حوضه
آبریز دیگر به عنوان حوضه مقصد، آب را به  و حوضه

د. از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است آور دست می
هاي مبدأ و مقصد در یک استان یا بیش از یک  حوضه

 استان قرار گیرند.

است که در هر محل،  پیکره آبیآن قسمت از  :بستر
با توجه به آمار هیدرولوژي و داغاب و حداکثر طغیان 

 شود. با دوره بازگشت مشخص تعیین می

نوانسیون مربوط ) قانون ک1بر اساس ماده ( :تاالب
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت مشخص 
 شود. تعیین می

بندان  تاالب، اعم از اراضی مرداب، باتالق یا آب :تاالب
طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج 

 هکتار کمتر نباشد.

زارها،  زار مردابی، آبگیرها و تورب تاالب به مناطق علف
شور یا  دائم یا موقت با آب ساکن یا جاري، شیرین، لب

 هاي دریایی که عمق شور و مشتمل بر آن دسته از آب
ترین حد جزر از شش مترتجاوز نکند،  آب در پایین

 شود. اطالق می

کند که  هایی اشاره می به تشکل :نهاد مردم تشکل
محسوب  دولت مستقیماً به عنوان بخشی از ساختار

شوند اما به عنوان واسط میان مردم و قواي حاکم  نمی
ایفا  جامعه، نقش بسیار مهمی و حتی میان خود

 کنند. می

هایی که مستقیماً به استفاده از آب  هزینه :بآ تعرفه
 شود.  هاي آب مربوط می و زیرساخت تأسیساتو 

تغییرات طوالنی مدت در الگوهاي  :میاقل رییتغ
اي و جهانی را گویند که اغلب اشاره به  اقلیمی منطقه

افزایش دماي زمین و تغییر الگوهاي بارش از نیمه قرن 
 بیستم دارد.

مجراي زیرزمینی براي تخلیه آب از سفره آب  :قنات
زیرزمینی است که به صورت ثقلی تا سطح زمین ادامه 
یافته و شیب آن کمتر از شیب سفره آب زیرزمینی و 

 سطح زمین است.

کلیه منابع آب سطحی و  :ریدپذیتجد آب منابع
زیرزمینی که در مقیاس ساالنه، بدون توجه به ظرفیت 

هاي  المللی به ویژه تاالب هاي مهم بین به تاالب
مصوب  -زیستگاه پرندگان آبزي (کنوانسیون رامسر) 

زارها یا  ها و لجن ها، باتالق ، شامل مرداب-1352
هاي طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت  آب

هاي شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت  است که آب
شود، از آن جمله است  یافت می راکد یا جاري

ترین نقطه جزر  ها در پایین هاي دریا که عمق آن آب
 از شش متر تجاوز نکند.

نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی  :نهاد مردم تشکل
بوده که با رویکردي اجتماعی توسط جمعی از 
اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد 

، در 1395مصوب نهاد  هاي مردم نامه تشکل آیین
موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به 

 رسد. ثبت می

و  تأمینبه هایی است که مستقیماً  هزینه :آب تعرفه
هاي آب مربوط  و زیرساخت تأسیساتاستفاده از آب، 

تواند با توجه به شرایط مختلف  و دولت میشود  می
 نماید.تمام یا بخشی از آن را به عنوان تعرفه پیشنهاد 

هرگونه تغییر در وضعیت اقلیم که  :میاقل رییتغ
تواند با تغییر در میانگین و یا متغیرهاي اقلیمی  می

شناسایی شود و براي مدت طوالنی (به طور معمول 
چند دهه یا بیشتر) ادامه یابد. تغییر اقلیم ممکن 
است به دلیل فرآیندهاي داخلی یا خارجی طبیعی یا 

ساخت در ترکیب جو یا کاربري  نتغییرات مداوم انسا
 اراضی باشد.

سازمان ملی مدیریت منابع آب  :آب یمل سازمان
 ایران 

سازمان مدیریت منابع آب آب استان:  سازمان
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
  شود. د میبرداشت و مصرف، تجدی

 

 

 استان

مجراي زیرزمینی براي تخلیه آب از سفره آب  :قنات
زیرزمینی است که به صورت ثقلی تا سطح زمین ادامه 
یافته و شیب آن کمتر از شیب سفره آب زیرزمینی و 

و از تعدادي میله چاه، یک کانال سطح زمین است 
 افقی، مادر چاه و مظهر تشکیل شده است.

مقدار آبی است که تحت شرایط زمان  :نهیبه مصرف
و مکان با رعایت الگوي مصرف بهینه آب براي 

هاي مختلف مصرف و با توجه به احتیاجات  بخش
کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات  فمصر

 تعیین خواهد شد.
 

مقدار آبی است که حوضه  : ریدپذیآب تجد منابع
آبریز طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را 

 دارد.
زیست: جریان یا حجم آب مورد نیاز بر نیاز آبی محیط

اساس رژیم تاریخی و کیفیت طبیعی پیکره آبی 
پایداري جریان، کارکرد اکولوژیکی و جهت حفظ 
 هاي وابسته زیستی اکوسیستم پایداري محیط

 

 :اند تعاریف زیر حذف شده •

، مرداب، گـروداران و  2شور، آب شور، حوضه آبریز درجه  آبخوان، آب شیرین، آب لب
 مصالح عامه

 : مالکیت عمومی و ملی منابع آب3ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : مالکیت منابع آب3ماده 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  45بر اساس اصل 

 منابع آب عمومی و ملی: مالکیت 3ماده 

قانون اساسی جمهوري اسالمی  45بر اساس اصل 
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هاي جاري در رودها و انهار طبیعی  هاي دریاها و آب آب

ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از  ها و آبراهه و دره
ها و  ها و فاضالب سطحی و زیرزمینی و نیز سیالب

ها  ها و مرداب بندان ها و آب ها و دریاچه آب ها و زه پساب
سارها  ها و چشمه هاي طبیعی و چشمه ها و برکه و تاالب

هاي  هاي زیرزمینی و آب هاي معدنی و منابع آب و آب
عنوان ثروت عمومی  غیرمتعارف از مشترکات بوده و به

در اختیار حکومت جمهوري اسالمی ایران است تا در 
راستاي مصالح عامه و با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت 

یت الزامات این قانون از آنها پیوسته و رعا هم به
برداري شود. مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر  بهره

 شود. برداري از آنها به دولت محول می بهره 

هاي جاري در رودها و انهار  هاي دریاها و آب ایران، آب
ها و هر مسیر طبیعی دیگر  ها و آبراهه طبیعی و دره

ها  ها و فاضالب اعم از سطحی و زیرزمینی و نیز سیالب
ها و  بندان ها و آب ها و دریاچه آب ها و زه و پساب

ها و  هاي طبیعی و چشمه ها و برکه ها و تاالب مرداب
هاي  هاي معدنی و منابع آب سارها و آب چشمه

هاي غیرمتعارف از مشترکات بوده و  زیرزمینی و آب
عنوان ثروت عمومی در اختیار حکومت جمهوري  به

اسالمی ایران است تا در راستاي مصالح عامه و با 
یت پیوسته و رعا هم رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به

برداري شود. مسئولیت  الزامات این قانون از آنها بهره
برداري از آنها به دولت  بهره حفظ، اجازه و نظارت بر 

 شود. محول می

 هاي آبریز : پایدارسازي حوضه4ماده

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب 

 آبریزهاي  : پایدارسازي حوضه4ماده

منظور ایجاد شرایط پایدار در  دولت موظف است به
هم پیوستگی کمی و کیفی  هاي آبریز با رعایت به حوضه

هم پیوستگی  منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به
زیستی و  منابع آب سطحی و زیرزمینی و پایداري محیط

ها و  با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تدوین سیاست
نمودن منابع و  نسبت به متعادل   هاي کالن، برنامه

ها،  ها و تاالب مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخانه
و در  ها آبخوانتوقف بیالن منفی و جبران کسري مخزن 

هاي  گیري تغییر نوع مصرف در حوضه صورت لزوم جهت
 نیازهاي اساسی، اقدام نماید.  تأمینآبریز با هدف 

اهداف این  دولت موظف است در راستاي تحقق -تبصره
را با  غذایی کشور -سند راهبردي امنیت آبیقانون، 

زیستی تهیه نماید. سند مذکور  رعایت پایداري محیط
سال پس از تصویب این قانون  حداکثر ظرف مدت یک

توسط وزارتین نیرو و جهادکشاورزي و سازمان حفاظت 
-زیست تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می محیط

 هاي آبریز ایدارسازي حوضه: پ4ماده

منظور ایجاد شرایط پایدار در  دولت موظف است به
هم پیوستگی کمی و  هاي آبریز با رعایت به حوضه

هم  کیفی منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به
پیوستگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و پایداري 

زیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تدوین  محیط
نمودن  به متعادل نسبت   هاي کالن، ها و برنامه سیاست

ها و  منابع و مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخانه
ها، توقف بیالن منفی و جبران کسري مخازن   تاالب

گیري تغییر  هاي زیرزمینی و در صورت لزوم جهت آب
نیازهاي  تأمینهاي آبریز با هدف  نوع مصرف در حوضه

دولت موظف است در راستاي اساسی، اقدام نماید. 
 -این ماده، سند راهبردي امنیت آبی تحقق اهداف

هاي آبریز را  غذایی کشور و اسناد پایداري حوضه
 تدوین نماید.

 -نامه تدوین سند راهبردي امنیت آبی نظام -1تبصره 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب 
  رسد.

 

هاي آبریز حداکثر  غذایی کشور و اسناد پایداري حوضه
پس از تصویب این قانون،  توسط  ماه 6ظرف مدت 

تصویب هیئت وزیران شوراي عالی آب تهیه و به 
 رسد. می

غذایی حداکثر  -سند راهبردي امنیت آبی -2تبصره 
نامه موضوع  سال پس از تصویب نظام ظرف مدت یک

هاي نیرو و  این ماده، توسط وزارتخانه 1تبصره 
جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

هاي برنامه و بودجه کشور و حفاظت  سازمان
شود و به تصویب هیئت وزیران  میزیست تهیه  محیط

ساله  هاي توسعه پنج رسد و همزمان با تدوین برنامهمی
 باشد. کشور قابل بازنگري می

آبریز حداکثر ظرف  سند پایداري هر حوضه -3تبصره 
 1نامه موضوع تبصره  مدت دو سال پس از تصویب نظام

آبریز مربوطه تهیه   حوضه  این ماده، توسط کمیسیون
رسد و هر  و به تصویب شوراي عالی آب میشود  می

  باشد. بار قابل بازنگري می پنج سال یک
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 ترتیبات نهادي -فصل دوم

 سازي نهادي : ظرفیت5ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 سازي نهادي : ظرفیت5ماده 

اهداف این قانون و دولت موظف است به منظور تحقق 
پیوسته در کل چرخه آب و  هم عملیاتی کردن مدیریت به

آبریز، ساختار مدیریت آب کشور  واحدهاي طبیعی حوضه
کننده و فرابخشی و  را با تقویت نهادهاي هماهنگ

آبریز،  مشارکت مردمی در قالب سطوح ملی، حوضه
 نماید. سازمان استانی و محلی، تجدید

 نهادي سازي : ظرفیت5ماده 

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون و 
پیوسته در کل چرخه آب و  هم عملیاتی کردن مدیریت به

آبریز، ساختار مدیریت آب کشور را  واحدهاي طبیعی حوضه
کننده و فرابخشی و مشارکت  با تقویت نهادهاي هماهنگ

آبریز، استانی و محلی،  مردمی در قالب سطوح ملی، حوضه
 نماید. سازمان تجدید

 : ارکان اصلی ساختار مدیریت آب6ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : ارکان ساختار مدیریت آب 6ماده 

 اند از: ارکان ساختار مدیریت آب عبارت

هاي نیرو،  خانه الف) سطح ملی: شوراي عالی آب و وزارت
عنوان  بهزیست  جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط

 ارکان اصلی مدیریت آب کشور.

آبریز (اصلی  هاي حوضه آبریز: کمیسیون ب) سطح حوضه
عنوان دبیرخانه  بهآبریز  هاي حوضه و فرعی) و سازمان

 آبریز. هاي حوضه کمیسیون

هاي  شرکتهاي استانی آب،  تانی: کارگروهج) سطح اس
 هاي آب و فاضالب استان. و شرکت اي منطقه آب

 تأمینهاي اجرایی و شوراهاي کلیه دستگاه -تبصره
استان، شهرستان و بخش موظف به همکاري و مساعدت 
الزم جهت اجراي تصمیمات و مصوبات شوراي عالی آب، 

اي استانی آب ه هاي آبریز و کارگروه هاي حوضه کمیسیون

 ساختار مدیریت آب  اصلی: ارکان 6ماده 

 اند از: ساختار مدیریت آب عبارت اصلیارکان 

هاي نیرو،  خانه الف) سطح ملی: شوراي عالی آب و وزارت
 زیست. جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط

آبریز (اصلی و  هاي حوضه آبریز: کمیسیون ب) سطح حوضه
 آبریز. هاي حوضه سازمانفرعی) و 

هاي آب  سازمانهاي استانی آب،   ج) سطح استانی: کارگروه
 .ها هاي آب و فاضالب استان و شرکت ها استان

ریزي و  شوراي برنامههاي اجرایی، کلیه دستگاه -1تبصره 
استان، شهرستان و بخش  تأمینو شوراهاي  توسعه استان

اي تصمیمات موظف به همکاري و مساعدت الزم جهت اجر
هاي آبریز  هاي حوضه و مصوبات شوراي عالی آب، کمیسیون

 .باشند هاي استانی آب می و کارگروه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
کلیه ارکان مدیریت آب کشور موضوع این ماده  -2تبصره  باشند. می

مشمول کلیه مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
 باشند. ) می1387اطالعات (مصوب 

 : شوراي عالی آب7ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) نهادي قانون آبالیحه پیش

 : شوراي عالی آب7ماده 

گذاري، تحقق رویکرد توسعه  منظور هماهنگی سیاست به
پیوسته در سطح  هم پایدار و عملیاتی کردن مدیریت به

از متشکل هاي آبریز، شوراي عالی آب   ملی و حوضه
کشاورزي، صنعت،  وزراي نیرو (دبیر شورا)، کشور، جهاد

معدن و تجارت، راه و شهرسازي و رؤساي سازمان برنامه 
و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، دادستان 

هاي  عنوان ناظر، دو نفر از رؤساي کمیسیون کل کشور به
مرتبط مجلس شوراي اسالمی با انتخاب هیئت رئیسه 

نظران مسائل آب  وان ناظر، دو نفر از صاحبعن مجلس به
نفر یک جمهور،  به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس

به پیشنهاد وزیر جهاد برداران  هاي بهره نماینده تشکل
نفر نماینده یک و جمهور  کشاورزي و با حکم رئیس

مرتبط به پیشنهاد رئیس سازمان نهاد  هاي مردم تشکل
  تشکیل جمهور م رئیسزیست و با حک حفاظت محیط

ریاست این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول  .گردد می
تصمیمات این شورا با تصویب  رئیس جمهور خواهد بود.
مذکور در اصل یکصد و سی و   هیئت وزیران یا کمیسیون

هاي  ) قانون اساسی براي کلیه دستگاه138هشتم (
ی این ماده و نامه  اجرای باشد. آیین االجرا می اجرایی الزم

نامه تدوین سند پایداري  و نظام 12و  10، 8مواد 
ماه پس از تصویب  ، حداکثر ظرف مدت ششآبریز حوضه

این قانون، توسط شوراي عالی آب تهیه شده و به تصویب 
 رسد. هیئت وزیران می

(دبیر) برحسب تشخیص وزیر نیرو در موارد لزوم  -تبصره

 : شوراي عالی آب7ماده 

تحقق رویکرد توسعه گذاري،  منظور هماهنگی سیاست به
پیوسته در سطح ملی  هم پایدار و عملیاتی کردن مدیریت به

مرکب از رئیس جمهور هاي آبریز، شوراي عالی آب    و حوضه
، وزراي نیرو (دبیر یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)

کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و  شورا)، کشور، جهاد
برنامه و بودجه کشور و سازمان شهرسازي و رؤساي سازمان 

عنوان ناظر، دو  زیست، دادستان کل کشور بهحفاظت محیط
هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی  نفر از رؤساي کمیسیون

عنوان ناظر، دو نفر از  با انتخاب هیئت رئیسه مجلس به
نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم  صاحب
 دوبرداران و  هاي بهره تشکل نفر نماینده دوجمهور،  رئیس

  تشکیل زیستی محیطنهاد  هاي مردم نفر نماینده تشکل
تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا  .گردد می

) 138مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (  کمیسیون
االجرا  هاي اجرایی الزم قانون اساسی براي کلیه دستگاه

، 12و  10، 8ده و مواد نامه اجرایی این ما باشد. آیین می
ماه پس از تصویب این قانون،  حداکثر ظرف مدت شش

توسط شوراي عالی آب تهیه شده و به تصویب هیئت 
 رسد. وزیران می

هاي  برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
زیستی از طریق ساز و کار انتخاباتی  نهاد محیط مردم

هاد شده و عضویت آنها با نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشن
 یابد. ساله رسمیت می 2جمهور براي یک دوره  حکم رئیس
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) نهادي قانون آبالیحه پیش

، از رئیس جمهور جمهور یا معاون اولرئیس تصویب و 
هاي اجرایی براي حضور در  سایر وزرا یا رؤساي دستگاه

وزرا و آید.  جلسات شوراي عالی آب دعوت به عمل می
هاي اجرایی که بدین جلسات دعوت  رؤساي دستگاه

 گیري شورا حق رأي خواهند داشت. شوند، در تصمیم می

رئیس   تأییددبیر و    به پیشنهاددر موارد لزوم   -2تبصره 
هاي اجرایی براي حضور  ، از سایر وزرا یا رؤساي دستگاهشورا

  آید. در جلسات شوراي عالی آب دعوت به عمل می

این قانون، وزیر نیرو به عنوان از تاریخ تصویب  -3تبصره 
زیست تعیین و به ترکیب شوراي  عضو شوراي عالی محیط

 شود. مذکور اضافه می

 آبریز : کمیسیون حوضه8ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب 

 آبریز : کمیسیون حوضه8ماده 

هاي آبریز متشکل از معاون اول  هاي حوضه کمیسیون
 به انتخاب(رئیس کمیسیون) وزیر نیرو جمهور یا  رئیس
آبریز (دبیر  جمهور، رئیس سازمان حوضه رئیس

ربط، نمایندگان  کمیسیون)، استانداران ذي
هاي نیرو، جهادکشاورزي، صنعت، معدن و  خانه وزارت

زیست و  طهاي حفاظت محی تجارت، کشور و سازمان
نظران مسائل آب به  هواشناسی کشور و دو نفر از صاحب

دو نفر پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس کمیسیون، 
به پیشنهاد وزیر جهاد برداران  هاي بهره تشکلنماینده 

دو نفر نماینده و کشاورزي و با حکم رئیس کمیسیون 
مرتبط به پیشنهاد سازمان حفاظت نهاد  هاي مردم تشکل

با وظایف زیر زیست و با حکم رئیس کمیسیون  طمحی
 شود: تشکیل می

 آبریز الف) تدوین و نظارت بر اجراي سند پایداري حوضه
اي  توسعه هاي بندي و تصویب برنامه ب) بررسی اولویت

 تأثیرگذار بر منابع آب
تحویل ساالنه،  گیري در خصوص آب قابل ج) تصمیم

 ها گذاري منابع مالی و سرمایه
هاي عمومی و تخصصی و توانمندسازي  زایش آگاهید) اف
 گرودارانکلیه 

 آبریز  ه) حل اختالفات بین استانی و محلی در حوضه
 و) ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي عالی آب

 آبریز : کمیسیون حوضه8ماده 

هاي آبریز متشکل از معاون اول  هاي حوضه کمیسیون
 با حکم(رئیس کمیسیون)  فرد منتخب ويجمهور یا  رئیس
آبریز (دبیر کمیسیون)،  جمهور، رئیس سازمان حوضه رئیس

هاي نیرو،  خانه ربط، نمایندگان وزارت استانداران ذي
جهادکشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و 

برنامه و بودجه کشور، زیست،  هاي حفاظت محیط سازمان
و هواشناسی کشور،  ها، مراتع و آبخیزداري کشور جنگل

و دو نفر از  دادستانی کل کشورسازمان ملی آب و 
نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم  صاحب

به برداران  هاي بهره تشکل نمایندگانرئیس کمیسیون، 
 نمایندگانو  درصد کل اعضاي کمیسیون 15میزان 

درصد کل  15به میزان  زیستی محیطنهاد  هاي مردم تشکل
قانون و وظایف  مندرج در اینبا وظایف  اعضاي کمیسیون

 شود:  زیر تشکیل می خاص
 آبریز الف) تدوین و نظارت بر اجراي سند پایداري حوضه

  طرحبرنامه یا  هرگونهبندي و تصویب  اولویت ،ب) بررسی
 اي تأثیرگذار بر منابع آب توسعه

تحویل ساالنه، منابع  گیري در خصوص آب قابل ج) تصمیم
 ها گذاري مالی و سرمایه

هاي عمومی و تخصصی و توانمندسازي  د) افزایش آگاهی
 نفعان ذيکلیه  

 آبریز  ه) حل اختالفات بین استانی و محلی در حوضه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب 
 ز) سایر امور محوله شوراي عالی آب.

آبریز حداکثر طی دو سال  سند پایداري حوضه - 1تبصره 
آبریز   حوضه  ، توسط کمیسیونپس از تصویب این قانون

رسد و هر پنج  تهیه و به تصویب شوراي عالی آب می
 بار قابل بازنگري خواهد بود.  سال یک

تواند در صورت لزوم  آبریز می کمیسیون حوضه -2تبصره 
هاي  هاي فرعی را در سطح حوضه و به تناسب، کمیسیون
ها تشکیل  هاي مطالعاتی یا دشت آبریز فرعی، محدوده

به پیشنهاد رئیس کمیسیون فرعی و اعضاي آن دهد. 
آبریز  آبریز و با تأیید کمیسیون حوضه حوضه سازمان
 شود. میانتخاب 
آبریز در راستاي اجراي سند  کمیسیون حوضه -3تبصره 

آبریز و سایر وظایف محوله، موظف است  پایداري حوضه
ساز و کارهاي پشتیبانی فنی و مالی را تهیه و پس از 

 تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران برساند.

 و) ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي عالی آب
 ز) سایر امور محوله شوراي عالی آب.

هاي  برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
زیستی از طریق ساز و کار انتخاباتی  طنهاد محی مردم

نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با 
ساله رسمیت  2حکم رئیس کمیسیون براي یک دوره 

 یابد. می
تواند در صورت لزوم و  آبریز می کمیسیون حوضه -2تبصره 

هاي آبریز  هاي فرعی را در سطح حوضه به تناسب، کمیسیون
داده و ها تشکیل  هاي مطالعاتی یا دشت هفرعی، محدود

نسبت به تفویض بخشی از وظایف خود در سطوح یاد شده 
رئیس کمیسیون فرعی  هاي مذکور اقدام نماید. به کمیسیون

متناسب با مأموریت تشکیل کمیسیون آن  دولتیو اعضاي 
اعضاي شود.  می تعیینآبریز  کمیسیون حوضه فرعی، توسط

این  1شده در تبصره  بینی و کار پیشغیردولتی مشابه ساز 
 شوند. ماده، تعیین می

آبریز در راستاي اجراي سند  کمیسیون حوضه -3تبصره 
آبریز و سایر وظایف محوله، موظف است ساز  پایداري حوضه

و پس از تأیید  نمایدو کارهاي پشتیبانی فنی و مالی را تهیه 
 شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران برساند.

 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

آبریز نسبت به  موظف است در هر حوضهوزارت نیرو 
عنوان دبیرخانه کمیسیون  آبریز به سازمان حوضهاستقرار 

 نماید.اقدام  8آبریز موضوع ماده  حوضه

 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

متناسب با آبریز  موظف است در هر حوضه دولت
سازمان  ایجاد تشکیالتنسبت به  آبریز هاي حوضه کمیسیون

به عنوان  ذیل وزارت نیرو (سازمان ملی آب)،آبریز  حوضه
با وظایف  8آبریز موضوع ماده  دبیرخانه کمیسیون حوضه

عملکرد تصمیمات کمیسیون پایش، نظارت و ارائه گزارش 
 اقدام نماید.  حوضه آبریز و سایر وظایف مندرج در این قانون
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 : کارگروه استانی آب10ماده 

 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : کارگروه استانی آب10ماده 

هاي استانی آب در هر استان متشکل از استاندار  کارگروه
اي (دبیر  منطقه مدیرعامل شرکت آب(رئیس کارگروه)، 

ریزي،  ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهکارگروه)
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزي، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

مدیرکل هواشناسی،  زیست، مدیرکل حفاظت محیط
رئیس کل دادگستري، دادستان مرکز استان، فرمانده 

نظران مسائل  نیروي انتظامی استان، یک نفر از صاحب
برداران و یک نفر  هاي بهره آب، یک نفر نماینده تشکل

مرتبط، هر سه به انتخاب نهاد  هاي مردم نماینده تشکل
 گردد.  رئیس کارگروه، تشکیل می

در موارد لزوم برحسب تشخیص رئیس کارگروه  -تبصره
یا پیشنهاد دبیر کارگروه، از مدیران یا رؤساي سایر 

هاي اجرایی استان یا سایر متخصصین و  دستگاه
نظران مسائل آب براي حضور در جلسات کارگروه  صاحب

 آید. عمل می دعوت بهبدون حق رأي عنوان عضو مدعو  به

 ی آب: کارگروه استان10ماده 

هاي استانی آب در هر استان متشکل از استاندار  کارگروه
(دبیر کارگروه)،  آب استان  رئیس سازمان(رئیس کارگروه)،  

ریزي استان، مدیرعامل  رئیس سازمان مدیریت و برنامه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شرکت توزیع نیروي برق، 

مدیرکل منابع ، رئیس سازمان جهاد کشاورزي، استان
، هاي صنعتی طبیعی و آبخیزداري، مدیرعامل شرکت شهرك

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل حفاظت 
زیست، مدیرکل هواشناسی، رئیس کل دادگستري،  محیط

دادستان مرکز استان، فرمانده نیروي انتظامی استان، 
یک نفر از  ها، نماینده استان در شوراي عالی استان

به انتخاب و با حکم رئیس  نظران مسائل آب صاحب
برداران و یک نفر  هاي بهره ، یک نفر نماینده تشکلکارگروه

رئیس  زیستی، با حکم محیطنهاد  هاي مردم نماینده تشکل
هاي عملیاتی تصمیمات  به منظور تدوین برنامهکارگروه، 
آبریز در سطح استان و سایر وظایف  هاي حوضه کمیسیون

 گردد.  میتشکیل  مندرج در این قانون

هاي  برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
زیستی از طریق ساز و کار انتخاباتی  نهاد محیط مردم

نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با 
 یابد. ساله رسمیت می 2حکم رئیس کارگروه براي یک دوره 

کارگروه یا در موارد لزوم برحسب تشخیص رئیس  -2تبصره 
پیشنهاد دبیر کارگروه، از مدیران یا رؤساي سایر 

هاي اجرایی استان یا سایر متخصصین و  دستگاه
نظران مسائل آب براي حضور در جلسات کارگروه  صاحب

 آید. عمل می عنوان عضو مدعو دعوت به به
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 ها آب استان  : تشکیل سازمان ملی آب و سازمان11ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) قانون آبالیحه پیشنهادي 

هاي  ها و شرکت: تشکیل سازمان11ماده 
 اي منطقه آب

اي  منطقه هاي آبها و شرکتتواند سازمان وزارت نیرو می
هاي بازرگانی، را براي اجراي این قانون به صورت شرکت

شرکت  یاهاي دیگر دولتی رأساً یا با مشارکت سازمان
اند، ایجاد کند.  هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده

ها به پیشنهاد وزارت ها و شرکتاساسنامه این سازمان
ها و رسد. سازمان نیرو به تصویب هیئت وزیران می

مذکور و موجود از پرداخت  اي  منطقه هاي آبشرکت
الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند  هرگونه حق

تواند از این اختیارات براي تغییر وضع  وزارت نیرو می بود. 
ها و مؤسسات موجود خود استفاده  ها و سازمان شرکت

هاي  ها و شرکت کند. وزارت نیرو حوزه عمل سازمان
 نماید. اي را تعیین می منطقه آب

آب   : تشکیل سازمان ملی آب و سازمان11ماده 
 ها استان

آب کشور با این قانون،  به منظور انطباق تشکیالت مدیریت
شود از تاریخ تصویب این قانون،  به وزارت نیرو اجازه داده می

نسبت به تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب 
ملی مدیریت منابع آب ایران در سطح ملی   ایران به سازمان
اي و شرکت سازمان آب و  هاي آب منطقه و تبدیل شرکت

هاي  دیریت منابع آب استانهاي م برق خوزستان به سازمان
و » سازمان ملی آب«ربط که به ترتیب در این قانون  ذي

شود با انتقال کلیه  ها نامیده می »سازمان آب استان«
ها، بودجه، تعهدات و نیروي  ها، دارایی وظایف، مأموریت

هاي مندرج در این قانون و سایر  انسانی و نیز با مأموریت
واگذاري بخشی از وظایف قوانین و مقررات مربوطه و 

حاکمیتی وزارت نیرو، از طریق تحویل کلیه امکانات و منابع 
ها، بدون گسترش  هاي مذکور به این سازمان انسانی شرکت

 تشکیالت و ایجاد بار اضافی، اقدام نمایند. 

سازمان ملی آب داراي شخصیت حقوقی مستقل  -1تبصره 
باشد و  نیرو می و مدت نامحدود بوده و رئیس آن معاون وزیر

 مرکز آن در تهران قرار دارد.

رئیس سازمان، باالترین مقام اجرایی سازمان ملی  -2تبصره 
هاي  ها و شرکت آب و مسئول اداره کلیه امور سازمان

باشد و با  زیرمجموعه و نماینده سازمان در کلیه مراجع می
هاي آب  شود. رؤساي سازمان حکم وزیر نیرو منصوب می

، باالترین مقام اجرایی سازمان در استان و نماینده ها استان
باشند و توسط رئیس سازمان ملی  آن در کلیه مراجع می

 گردند. آب منصوب می

ها، عالوه بر  هاي آب استان منابع مالی سازمان -3تبصره 
تخصیص ساالنه بودجه، از محل درآمدهاي حاصل از 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) قانون آبالیحه پیشنهادي 

رایم و این قانون و وصول ج 50هاي موضوع ماده  تعرفه
گردد. منابع  می تأمیناین قانون  59خسارات موضوع ماده 

مالی سازمان ملی آب، عالوه بر تخصیص ساالنه بودجه، از 
هاي آب  درصد از درآمدهاي سازمان 5طریق دریافت تا 

 شود. می تأمینها  استان

هاي  ساختار و وظایف سازمان ملی آب و سازمان -4تبصره 
شود و بعد از طی  نیرو طراحی میها توسط وزارت  آب استان

مراحل قانونی، به تایید سازمان اداري و استخدامی کشور 
 رسد. می

ها از  هاي آب استان سازمان ملی آب و سازمان -5تبصره 
 الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف هستند. هرگونه حق

شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، کماکان با  -6تبصره 
ظایف پیشین و ذیل سازمان ملی آب به تشکیالت و و

فعالیت ادامه خواهد داد. اساسنامه شرکت مذکور حداکثر 
ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بنا به 
پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان برنامه بودجه کشور 

 رسد. شود و به تصویب هیئت وزیران می اصالح می

اختیارات این ماده براي  تواند از وزارت نیرو می -7تبصره 
ها و مؤسسات خود  ها، سازمان تغییر وضع یا تأسیس شرکت

 و تعیین حوزه عملکرد آنها استفاده کند.

 : مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی12ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

و مشارکت بخش  : مدیریت مشارکتی12ماده 
 خصوصی

منظور تقویت مشارکت  به تواند میآبریز  کمیسیون حوضه
مردمی و در راستاي تحقق اهداف سند پایداري 

در  گرودارانآبریز، ضمن استفاده از مشارکت  حوضه
هاي آبریز فرعی،  در سطوح حوضه وتدوین سند مذکور 

: مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش 12ماده 
 خصوصی

ویت مشارکت منظور تق به مجاز استآبریز  کمیسیون حوضه
آبریز،  مردمی و در راستاي تحقق اهداف سند پایداري حوضه

 ،در تدوین سند مذکور نفعان ذيضمن استفاده از مشارکت 
برداري و حفاظت از منابع  در خصوص واگذاري مدیریت بهره
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
واگذاري  نسبت بهها،  هاي مطالعاتی یا دشت محدوده

 دربرداري و حفاظت از منابع آب  مدیریت بهره
هاي قانونی  ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت محدوده

آبریز و از محل  برداران آب، با نظارت سازمان حوضه بهره
این  49هاي موضوع ماده  بخشی از درآمد حاصل از تعرفه

 آبریز کمیسیون حوضههمچنین قانون اقدام نماید. 
گذاري  از مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه تواند می

شده در سند  بینی ها یا اقدامات پیش اجراي طرح جهت
برداري و نگهداري از   آبریز یا بهره پایداري حوضه

 هاي آبی استفاده نماید. و سازه تأسیسات

هاي  ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت آب در محدوده
هاي آبریز فرعی،  در سطوح حوضه برداران آب قانونی بهره

گیري نماید.  ها، تصمیم هاي مطالعاتی یا دشت محدوده
وزارت نیرو موظف است مطابق تصمیمات کمیسیون 

آبریز و از محل بخشی  آبریز و با نظارت سازمان حوضه حوضه
این قانون،  50هاي موضوع ماده  از درآمد حاصل از تعرفه

رداري و حفاظت از منابع ب نسبت به واگذاري مدیریت بهره
هاي  ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت آب در محدوده

هاي آبریز فرعی،  برداران آب در سطوح حوضه قانونی بهره
ها، اقدام نماید. همچنین  هاي مطالعاتی یا دشت محدوده

تواند از مشارکت بخش غیردولتی در  می وزارت نیرو
ها،  اي طرحاجر در اقداماتی از قبیلگذاري  سرمایه

هاي آبی یا سایر  و سازه تأسیساتبرداري و نگهداري از   بهره
آبریز استفاده  شده در سند پایداري حوضه بینی موارد پیش

 نماید. 

 الملل آب : دیپلماسی و حقوق بین13ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 الملل آب دیپلماسی و حقوق بین: 13ماده 

منظور حفظ  دولت موظف است با همکاري سایر قوا و به
اصل حسن  ارتقايحاکمیت، امنیت و منافع ملی و 

همجواري، اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي 
برداري از منابع آب  معاهدات مربوط به حفاظت و بهره

غیرمتعارف، مرزي و مشترك، اعم از سطحی، زیرزمینی و 
 المللی دیگر معمول نماید. هاي بین ها و سازمان با دولت

نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین امور  آیین -تبصره
خارجه و نیرو تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب 

 رسد. به تصویب هیئت وزیران می

 الملل آب : دیپلماسی و حقوق بین13ماده 

منظور حفظ  سایر قوا و بهدولت موظف است با همکاري 
اصل حسن  رعایتحاکمیت، امنیت و منافع ملی و 

همجواري، اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي معاهدات 
برداري از منابع آب مرزي و  مربوط به حفاظت و بهره

ها  مشترك، اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، با دولت
 نماید. المللی دیگر معمول هاي بین و سازمان

نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین امور  آیین -تبصره
زیست حداکثر ظرف  و سازمان حفاظت محیطخارجه و نیرو 

تهیه شده و پس از  مدت شش ماه پس از تصویب این قانون
 رسد. تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می
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 : شفافیت و دسترسی به اطالعات14ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) پیشنهادي قانون آبالیحه 

 : دسترسی به اطالعات 14ماده 

، ایجاد تسهیل دسترسی آزادمنظور   دولت موظف است به
ها و اطالعات آب و  گذاري داده نظام کارآمد و به اشتراك

و انتشار دقیق، پایدار و  تأمینو در راستاي  هواشناسی
هاي مختلف کشور  نیاز بخش روز آمار و اطالعات مورد به

 آب و هواشناسیدر زمینه آب، مرکز ملی داده و اطالعات 
 را ذیل شوراي عالی آب ایجاد نماید. 

شده و اطالعات  بندي ها و اطالعات طبقه داده -1تبصره 
مربوط به حریم خصوصی اشخاص از شمول این ماده 

 خارج است.

نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك  آیین -2تبصره 
جهاد کشاورزي و سازمان هواشناسی وزارت وزارت نیرو، 

کشور ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون 
تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب 

 رسد. هیئت وزیران می

، موظف 6اده کلیه ارکان بخش آب موضوع م -3تبصره 
به همکاري با مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی 

این ماده  2نامه اجرایی تبصره  در چارچوب آیین
 باشند. می

 دسترسی به اطالعات شفافیت و : 14ماده 

هاي  هاي حوضه هاي شوراي عالی آب، کمیسیون دبیرخانه
هاي استانی آب موظفند به منظور افزایش  آبریز و کارگروه

شفافیت و تسهیل دسترسی آزاد به اطالعات، مصوبات خود 
دولت  را جهت دسترسی عموم منتشر نمایند. همچنین،

منظور ایجاد نظام کارآمد و به   موظف است به
آب و در  مرتبط با بخشها و اطالعات  گذاري داده اشتراك
روز آمار و اطالعات  و انتشار دقیق، پایدار و به تأمینراستاي 

حداکثر هاي مختلف کشور در زمینه آب،  از بخشنی مورد
مرکز ملی  ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون،

شوراي عالی آب ایجاد  دبیرخانهرا ذیل  آبداده و اطالعات 
هاي اجرایی موظفند اطالعات  کلیه دستگاهنماید. 

درخواستی مرکز ملی داده و اطالعات آب را در اختیار این 
 مرکز قرار دهند.

شده و اطالعات  بندي ها و اطالعات طبقه داده -1تبصره 
مربوط به حریم خصوصی اشخاص از شمول این ماده خارج 

 است.

نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك  آیین -2تبصره 
راه و شهرسازي هاي نیرو، جهاد کشاورزي،  خانه وزارت

زیست  و سازمان حفاظت محیط )سازمان هواشناسی کشور(
شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه  مدتظرف  اکثرحد
شود و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت  می

 رسد. وزیران می

 

  



 
 

 

107 

 قانون آبپیشنهادي الیحه  اعمال اصالحات بر روي ویرایش نخست: 4فصل  

 

 مقررات استفاده از آب -فصل سوم

 هاي عمومی و مصارف آب بندي استفاده : اولویت15ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي عمومی بندي استفاده : اولویت15ماده 

در مختلف رف مصااي برآب منابع داري از بر هبهر
ظ با لحاهاي آبریز، در راستاي اهداف این قانون،  حوضه

زیست و شرب و بهداشت، انجام  اولویت یکسان محیط
شود. اولویت سایر مصارف با رعایت الزامات آمایش  می

آبریز، توسط  اساس سند پایداري حوضهسرزمین و بر 
 گردد. آبریز تعیین می کمیسیون حوضه

و مصارف  هاي عمومی بندي استفاده : اولویت15ماده 
 آب

مختلف رف مصا ها و استفادهاي برآب منابع داري از بر هبهر
ظ با لحاهاي آبریز، در راستاي اهداف این قانون،  در حوضه

زیست و شرب و بهداشت، انجام  اولویت یکسان محیط
مصارف با رعایت الزامات  ها و استفادهشود. اولویت سایر  می

آبریز، توسط  آمایش سرزمین و بر اساس سند پایداري حوضه
 گردد. آبریز تعیین می کمیسیون حوضه

 برداري از منابع آب : تخصیص و اجازه بهره16ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 برداري از منابع آب : تخصیص و اجازه بهره16ماده 

برداري از کلیه منابع آب به طرق  تخصیص و اجازه بهره
کشاورزي، زیست،  مختلف براي مصارف شرب، محیط

قبول  صنعت و سایر موارد، با لحاظ حدود اطمینان قابل
براي مصارف مختلف و با توجه به شرایط پایدارسازي 

، منحصراً با وزارت نیرو 4هاي آبریز موضوع ماده  حوضه
است. تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي با وزارت جهاد 

هاي صنعتی در  کشاورزي و تقسیم و توزیع آب بخش
هاي صنعتی، با بخش صنعتی  ها و شهرك دودهداخل مح

 باشد. ربط می ذي

آبریز حداکثر  هاي سند تخصیص آب حوضه -1تبصره 
سال پس از تصویب این قانون توسط پنج ظرف مدت 

هاي  وزارت نیرو تهیه شده و پس از تأیید کمیسیون

 داري از منابع آببر : تخصیص و اجازه بهره16ماده 

برداري از کلیه منابع آب به طرق  تخصیص و اجازه بهره
زیست، کشاورزي، صنعت  مختلف براي مصارف شرب، محیط

قبول براي  و سایر موارد، با لحاظ حدود اطمینان قابل
هاي  مصارف مختلف و با توجه به شرایط پایدارسازي حوضه

، منحصراً با وزارت نیرو است. این قانون 4آبریز موضوع ماده 
تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي با وزارت جهاد 

هاي صنعتی در داخل  کشاورزي و تقسیم و توزیع آب بخش
ربط  هاي صنعتی، با بخش صنعتی ذي ها و شهرك محدوده

 باشد. می

آبریز حداکثر ظرف  هاي سند تخصیص آب حوضه -1تبصره 
نون توسط وزارت نیرو سال پس از تصویب این قا دومدت  

آبریز، به  هاي  هاي حوضه تهیه شده و پس از تأیید کمیسیون
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 رسد. آبریز، به تصویب شوراي عالی آب می هاي  حوضه

موظف است براساس سند وزارت نیرو  -2تبصره 
ریزي کلیه منابع آب  برنامه آبریز، آب قابل تخصیص حوضه

اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در هر 
ربط تعیین، ابالغ و در  هاي ذي آبریز و براي استان حوضه

 ساله بازنگري نماید. هاي پنج دوره

ریزي سطحی،  در قالب آب قابل برنامه -3تبصره 
ها و براي  شده براي استان یرمتعارف تعیینزیرزمینی و غ

توانند در  می اي منطقه هاي آب شرکتمصارف مختلف، 
آبریز و سند تخصیص  چارچوب سند پایداري حوضه

آبریز، براي موارد زیر با عنوان تخصیص جدید آب،  حوضه
 برداري براي متقاضیان صادر نمایند: پروانه بهره

ي سطحی یا زیرزمینی ریز منابع آب قابل برنامه –الف 
مازاد بر مصارف موجود در قالب برداشت مستقیم یا از 

آبیاري و زهکشی و سدسازي و  تأسیساتطریق احداث 
 مانند اینها 

ریزي غیرمتعارف اعم از  برنامه منابع آب قابل  –ب 
ها، دریاها، شور و  ها، پساب هاي حاصل از فاضالب آب
  سرزمینی و مانند اینها شور درون لب

برداري آن به علل قانونی لغو  هایی که پروانه بهره آب –ج  
 ریزي برنامه یا باطل شده باشد، در چارچوب آب قابل

هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در  آب –د 
تکلیف در قالب آب  شود، پس از تعیین اي ظاهر می منطقه

 ریزي. برنامه قابل

 رسد. تصویب شوراي عالی آب می

وزارت نیرو موظف است براساس سند تخصیص  -2تبصره 
ریزي کلیه منابع آب اعم از  برنامه آبریز، آب قابل حوضه

آبریز و براي  سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در هر حوضه
ساله  هاي پنج ربط تعیین، ابالغ و در دوره هاي ذي استان

 بازنگري نماید.

ریزي سطحی، زیرزمینی  در قالب آب قابل برنامه -3تبصره 
ها و براي مصارف  شده براي استان و غیرمتعارف تعیین

توانند در چارچوب  می ها  آب استان  هاي سازمانمختلف، 
آبریز، براي  حوضهآبریز و سند تخصیص  سند پایداري حوضه

برداري  موارد زیر با عنوان تخصیص جدید آب، پروانه بهره
 براي متقاضیان صادر نمایند:

ریزي سطحی یا زیرزمینی مازاد  منابع آب قابل برنامه –الف 
بر مصارف موجود در قالب برداشت مستقیم یا از طریق 

 آبیاري و زهکشی و سدسازي و مانند اینها  تأسیساتاحداث 

هاي  ریزي غیرمتعارف اعم از آب برنامه منابع آب قابل  –ب 
شور  ها، دریاها، شور و لب ها، پساب حاصل از فاضالب

 سرزمینی و مانند اینها  درون

هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در  آب –ج 
تکلیف در قالب آب  شود، پس از تعیین اي ظاهر می منطقه

 ریزي. برنامه قابل

زیست موظف است با  سازمان حفاظت محیط -4تبصره 
ها،  زیست کلیه رودخانه همکاري وزارت نیرو، نیاز آبی محیط

عنوان مبناي  هاي آبی طبیعی را به ها و سایر پیکره تاالب
آبریز تعیین  زیست در هر حوضه تخصیص نیاز آبی محیط

آبریز برساند. تعیین ساز و  نموده و به تأیید کمیسیون حوضه
زیست بر عهده کمیسیون حوضه  آبی محیط تأمینیش کار پا

 آبریز است.
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 آب تأمین: وظایف وزارت نیرو در 17ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 آب تأمین: وظایف وزارت نیرو در 17ماده 

آب مورد نیاز  تأمینوزارت نیرو موظف است به منظور 
آبریز و سند  کشور و در چارچوب سند پایداري حوضه

آبریز، از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل  تخصیص حوضه
 آورد:

ها و ذخیره نمودن آب  مهار کردن سیالب -الف  
 ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی رودخانه

ها  آبی و کانال تأسیساتتنظیم و انتقال آب یا ایجاد  -ب 
 2و  1برسانی و شبکه آبیاري و خطوط آ

 هاي کشور بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج 

 هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د  

سرزمینی و  شور درون هاي شور و لب آب زدایی نمک  –ه 
 دریا در مناطق الزم

هاي شیرین در مناطق  جلوگیري از شور شدن آب -و  
 الزم

نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در کنترل و  -ز  
 بندي آن صورت لزوم جیره

و  اي منطقه ي آبها ها و سازمان تأسیس شرکت -ح 
 هاي موردنیاز ها و کمیته مؤسسات و تشکیل هیأت

 .آب مؤثر باشد تأمینانجام سایر اموري که در  -ط 
و  4و  3هاي آبیاري  ایجاد و نگهداري شبکه -تبصره  

هاي مصرف با وزارت  تقال آب از آنها تا محلتنظیم و ان
 .جهاد کشاورزي است

 آب تأمین: وظایف وزارت نیرو در 17ماده 

آب مورد نیاز کشور  تأمینوزارت نیرو موظف است به منظور 
آبریز و سند تخصیص  و در چارچوب سند پایداري حوضه

 به عمل آورد:را  مقتضی تآبریز، از طرق زیر اقداما حوضه

ها  ها و ذخیره نمودن آب رودخانه مهار کردن سیالب -الف  
 در مخازن سطحی یا زیرزمینی

ها و  آبی و کانال تأسیساتتنظیم و انتقال آب یا ایجاد  -ب 
 2و  1خطوط آبرسانی و شبکه آبیاري 

هاي  هاي کشور و حوضه بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج 
 آبریز مشترك با کشورهاي همسایه

 هاي زیرزمینی و معدنی اج و استفاده از آباستخر -د  

سرزمینی و دریا  شور درون هاي شور و لب آباستفاده از   –ه 
 در مناطق الزمزدایی)  (با یا بدون نمک

 هاي شیرین در مناطق الزم جلوگیري از شور شدن آب -و  

کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در  -ز  
 آنبندي  صورت لزوم جیره

ها، و مؤسسات و تشکیل  ها، سازمان تأسیس شرکت -ح 
 هاي موردنیاز ها و کمیته هیأت

 .آب مؤثر باشد تأمینانجام سایر اموري که در  -ط 

و تنظیم  4و  3هاي آبیاري  ایجاد و نگهداري شبکه -تبصره  
هاي مصرف با وزارت جهاد  و انتقال آب از آنها تا محل

 .کشاورزي است
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 اي انتقال آب بین حوضه: 18ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 اي  : انتقال آب بین حوضه18ماده 

هاي آبریز درجه دو صرفاً براي  انتقال آب بین حوضه
کمبود نیاز آب شرب و بهداشت انسان و در راستاي 
تضمین حق دسترسی به آب، مشروط به اجراي 
راهکارهاي مدیریت مصرف در حوضه مقصد و تنها در 

کلیه نیازهاي اساسی حوضه مبدأ در  تأمینصورت 
ایش سرزمین و شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات آم

زیستی،  وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط
گیري  پس از تصویب شوراي عالی آب، مجاز است. تصمیم

اي در سطح واحدهاي  در خصوص انتقال آب بین حوضه
هاي آبریز درجه دو در  تر از حوضه هیدرولوژیکی کوچک

هاي  آبریز بر عهده کمیسیون قالب سند تخصیص حوضه
 باشد. اي آبریز میه حوضه

نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك  آیین -1تبصره 
زیست تهیه شده و  وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط

پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران 
 رسد. می

گیري در خصوص انتقال آب از  تصمیم -2تبصره 
وده و هاي آبریز مرزي خارج از شمول این ماده ب حوضه

صرفا با تایید شوراي عالی آب و بر اساس تصویب هیئت 
 باشد. وزیران می

 

 اي  : انتقال آب بین حوضه18ماده 

هاي آبریز درجه دو صرفاً براي کمبود  انتقال آب بین حوضه
بدون در نظر گرفتن سرانه نیاز آب شرب و بهداشت انسان، 

و در راستاي تضمین حق دسترسی به  نیاز آبی فضاي سبز،
آب، مشروط به اجراي تمامی راهکارهاي مدیریت مصرف در 

کلیه نیازهاي اساسی  تأمینحوضه مقصد و تنها در صورت 
حوضه مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات 
آمایش سرزمین و وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی 

شوراي عالی آب، مجاز زیستی، پس از تصویب  و محیط
هاي  با تصویب شوراي عالی آب در خصوص طرحاست. 

آبریز  هاي هاي حوضه اي، کمیسیون انتقال آب بین حوضه
هاي تقسیم  مبدأ و مقصد موظفند نسبت به تعیین روش

 عادالنه منافع خالص حاصل از اجراي طرح، تفاهم نمایند.
 مینتأآبریز مقصد موظف است نسبت به  کمیسیون حوضه

شده اقدام نماید.  منافع مورد تفاهم در بازه زمانی تعیین
اي در سطح  گیري در خصوص انتقال آب بین حوضه تصمیم

آبریز درجه  هاي تر از حوضه واحدهاي هیدرولوژیکی کوچک
آبریز بر عهده  دو در قالب سند تخصیص حوضه

 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه کمیسیون

 6حداکثر ظرف مدت یی این ماده نامه اجرا آیین -1تبصره 
به پیشنهاد مشترك وزارت  ماه پس از تصویب این قانون

و سازمان حفاظت  هاي برنامه و بودجه کشور سازمان نیرو و
زیست تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به  محیط

 رسد. تصویب هیئت وزیران می

هاي  گیري در خصوص انتقال آب از حوضه تصمیم -2تبصره 
خارج از شمول این ماده بوده و صرفاً  و مشتركآبریز مرزي 

با تأیید شوراي عالی آب و بر اساس تصویب هیئت وزیران 
 باشد. می
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 : استفاده از آب دریاها (جدید)19ماده 

جراي تمامی راهکارهاي مدیریت مصرف و زدایی، مشروط به ا استفاده از آب دریاها، با یا بدون نمک
نیازهاي آبی در چارچوب اسناد  تأمینبرداري از منابع آب تجدیدپذیر براي  عدم امکان توسعه بهره

ریزي و مبتنی بر وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و  آبریز و آب قابل برنامه هاي پایداري حوضه
 آبریز، به شرح زیر مجاز است. زیستی، در قالب سند تخصیص حوضه محیط

 زدایی صرفاً در مناطق ساحلی استفاده از آب دریا بدون نمک -الف

ی و انتقال آب دریا به مناطق غیرساحلی، صرفاً براي مصارف شرب و بهداشت و صنعت با زدای نمک -ب
 تأیید شوراي عالی آب

استفاده از آب دریا براي کشاورزي صرفاً در مناطق ساحلی به پیشنهاد کارگروه استانی آب و تأیید  -ج
 اعتبارات مالی توسط دولت  تأمینآبریز و بدون  کمیسیون حوضه

زدایی آب دریا، با یا بدون انتقال، براي استفاده در مصارف صنعت، به پیشنهاد کمیسیون  مکن -تبصره
اعتبارات مالی توسط  تأمینآبریز و پس از تأیید شوراي عالی آب در خصوص انتقال آب، بدون  حوضه

ي از طرح بردار دولت مجاز است. مسئولیت انجام کلیه مراحل طرح اعم از مطالعات، طراحی، اجرا و بهره
 باشد. نیاز، بر عهده بخش خصوصی و با نظارت دولت می و تأمین اعتبارات مالی مورد

 ها : تعیین تکلیف حقابه20ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 ها : تعیین تکلیف حقابه19ماده 

سال و از  سهکارگروه استانی آب مکلف است ظرف مدت 
ها،  تکلیف حقابه هاي تعیین طریق تشکیل کمیسیون

برداري اقدام  ها به پروانه بهره نسبت به تبدیل حقابه
است بر اساس اسناد  موظفنماید. کمیسیون مذکور 

هاي آبریز و  بري، شرایط اقلیمی موجود حوضه حقابه
شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل، در قالب آب قابل 

ي استان، نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز ریز برنامه
برداري براساس آراي صادره  هاي بهره اقدام نماید. پروانه

 ها : تعیین تکلیف حقابه20ماده 

سال و از  پنجکارگروه استانی آب مکلف است ظرف مدت 
ها، نسبت  تکلیف حقابه هاي تعیین طریق تشکیل کمیسیون

اقدام نماید.  دائمیبرداري  هرهها به پروانه ب به تبدیل حقابه
بري،  هاي مذکور موظفند بر اساس اسناد حقابه کمیسیون

هاي آبریز و شرایط  شرایط اقلیمی موجود و آتی حوضه
ریزي  مصرف بهینه و سایر عوامل، در قالب آب قابل برنامه

استان، نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام نمایند. 
آراي صادره برداري دائمی بر اساس  هاي بهره پروانه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

صادر  اي منطقه شرکت آبکمیسیون مذکور توسط 
هاي  برداري، حقابه شود. پس از صدور پروانه بهره می

هاي صادره مشمول سایر مقررات  پیشین منتفی و پروانه
خواهد بود.  20جمله مفاد ماده  مندرج در این قانون از

ها، حداکثر  آراي صادره از کمیسیون تعیین تکلیف حقابه
روز پس از ابالغ، قابل اعتراض وفق ماده  20ظرف مدت 

 باشد.  این قانون می 56

شرکت ها، در  تکلیف حقابه دبیرخانه کمیسیون تعیین
 باشد. مستقر می اي استان منطقه آب

ها مرکب از یک  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین -1تبصره 
شرکت نفر کارشناس حقوقی و یک نفر کارشناس فنی 

 مدیرعاملسال سابقه به انتخاب  5با حداقل  اي منطقه آب
، یک نفر کارشناس فنی سازمان جهاد شرکتآن 

سال سابقه به  5کشاورزي با تخصص مرتبط با حداقل 
انتخاب رئیس آن سازمان و یک نفر معتمد و مطلع 

عنوان ناظر بدون  (بهبه انتخاب کارگروه استانی آب  محلی
باشد. حکم اعضاي کمیسیون مذکور توسط  می حق رأي)

 شود.  رئیس کارگروه استانی آب صادر می

در هر شرایطی که براي زمین داراي حقابه،  -2تبصره 
برداري چاه، قنات، چشمه یا هر منبع دیگري  پروانه بهره

آب حقابه صادر شده باشد، مقدار  تأمینغیر از منبع اولیه 
برداري مذکور از حقابه کسر  آب مندرج در پروانه بهره

 گردد. می

از  شش ماهبران موظفند ظرف مدت  حقابه -3تبصره 
تاریخ اعالم کارگروه استانی آب، نسبت به ارائه اسناد 

برداري اقدام نمایند.  بري و درخواست پروانه بهره حقابه
برداري از منابع آب  پس از انقضاي مهلت مذکور، بهره

بري ممنوع بوده و مشمول مقررات  موضوع اسناد حقابه
 . گردد این قانون می 54برداري غیرمجاز موضوع ماده  بهره

بران آن بین دو  که منبع آب و حقابه در صورتی -4تبصره 

شود.  صادر می  آب استان  سازمانکمیسیون مذکور توسط 
هاي پیشین منتفی و  برداري، حقابه پس از صدور پروانه بهره

هاي صادره مشمول سایر مقررات مندرج در این قانون  پروانه
خواهد بود. آراي صادره از کمیسیون  21از جمله مفاد ماده 

روز پس از  45مدت  ها، حداکثر ظرف تعیین تکلیف حقابه
 باشد.  این قانون می 61ابالغ، قابل اعتراض وفق ماده 

آب   سازمانها، در  تکلیف حقابه دبیرخانه کمیسیون تعیین
 باشد. مستقر می  استان

ها مرکب از یک نفر  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین -1تبصره 
آب   سازمانکارشناس حقوقی و یک نفر کارشناس فنی 

، سازمانآن  رئیسسال سابقه به انتخاب  5قل با حدا  استان
یک نفر کارشناس فنی سازمان جهاد کشاورزي با تخصص 

سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان،  5مرتبط با حداقل 
و یک نفر  یک نفر قضایی به انتخاب دادگستري استان

معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه استانی آب 
سیون مذکور توسط رئیس باشد. حکم اعضاي کمی می

 شود.  کارگروه استانی آب صادر می

در هر شرایطی که براي زمین داراي حقابه، پروانه  -2تبصره 
برداري چاه، قنات، چشمه یا هر منبع دیگري غیر از  بهره

آب حقابه صادر شده باشد، مقدار آب  تأمینمنبع اولیه 
 گردد. می برداري مذکور از حقابه کسر مندرج در پروانه بهره

از تاریخ  یک سالبران موظفند ظرف مدت   حقابه -3تبصره 
بري و  اعالم کارگروه استانی آب، نسبت به ارائه اسناد حقابه

اقدام نمایند. پس از  دائمیبرداري  درخواست پروانه بهره
برداري از منابع آب موضوع اسناد  انقضاي مهلت مذکور، بهره

برداري  مقررات بهرهبري ممنوع بوده و مشمول  حقابه
 گردد.  این قانون می 59غیرمجاز موضوع ماده 

بران آن بین دو یا  که منبع آب و حقابه در صورتی -4تبصره 
آبریز مشترك باشند، کمیسیون  چند استان در یک حوضه

آبریز تشکیل  ها ذیل کمیسیون حوضه تکلیف حقابه تعیین
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
آبریز مشترك باشند،  یا چند استان در یک حوضه

ها ذیل کمیسیون  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین
آبریز تشکیل شده و اعضاي دولتی کمیسیون  حوضه

مذکور به انتخاب وزراي مربوطه بوده و حکم آنها توسط 
 گردد. صادر میآبریز  رئیس کمیسیون حوضه

ها در سطح  تکلیف کلیه حقابه پس از تعیین -5تبصره 
آبریز، گزارش مربوطه توسط دبیرخانه کمیسیون  حوضه
آبریز به کمیسیون مذکور جهت تأیید نهایی ارائه  حوضه

 گردد. می

حداکثر  ظرفنامه  اجرایی این ماده  آیین -6تبصره 
یرو با ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ن شش

همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهیه شده و پس از تأیید 
 رسد. شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

وزراي شده و اعضاي دولتی کمیسیون مذکور به انتخاب 
مربوطه بوده و حکم آنها توسط رئیس کمیسیون 

 گردد. آبریز صادر می حوضه

ها در سطح  تکلیف کلیه حقابه پس از تعیین -5تبصره 
آبریز، گزارش مربوطه توسط دبیرخانه کمیسیون  حوضه
آبریز به کمیسیون مذکور جهت تأیید نهایی ارائه  حوضه

 گردد. می

 ظرف مدتماده حداکثر نامه اجرایی این  آیین -6تبصره 
ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نیرو با  شش

همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهیه شده و پس از تأیید 
 رسد. شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

 

 برداري : صدور پروانه بهره21ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 برداري : صدور پروانه بهره20ماده 
در هر  3برداري از منابع آب مندرج در ماده  هرگونه بهره

منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام 
با توجه به شرایط اقلیمی، اي  منطقه هاي آب شرکتشود. 

هاي آبریز،  خصوصیات هیدرولوژي و هیدروژئولوژي حوضه
الگوي مصرف بهینه آب و سایر عوامل در قالب سند 

آبریز و آب  آبریز، سند تخصیص حوضه پایداري حوضه
ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، نسبت  قابل برنامه

جدید و برداري براي متقاضیان  به صدور پروانه بهره
بازنگري در هرگونه پروانه صادره پیش از تصویب این 

برداري و تعیین تکلیف  قانون در قالب پروانه بهره
نمایند. پروانه  برداران غیرمجاز، در هر استان اقدام می بهره
شروط و تعهدات  برداري باید حاوي کلیه مقررات،  بهره

الزم و مشخصات کامل دارنده یا دارندگان پروانه، 
مشخصات و مختصات منبع و محل برداشت آب، 

 برداري : صدور پروانه بهره21ماده 
 این قانون 3برداري از منابع آب مندرج در ماده  هرگونه بهره

و با در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو 
آب   هاي سازمانانجام شود. رعایت نیاز محیط زیست 

با توجه به شرایط اقلیمی، خصوصیات هیدرولوژي ها   استان
ف بهینه آب و هاي آبریز، الگوي مصر و هیدروژئولوژي حوضه

آبریز، سند  سایر عوامل در قالب سند پایداري حوضه
ریزي سطحی،  آبریز و آب قابل برنامه تخصیص حوضه

برداري  زیرزمینی و غیرمتعارف، نسبت به صدور پروانه بهره
براي متقاضیان جدید و بازنگري در هرگونه پروانه صادره 

داري و بر پیش از تصویب این قانون در قالب پروانه بهره
برداران غیرمجاز، در هر استان اقدام  تعیین تکلیف بهره

برداري باید حاوي کلیه مقررات،  نمایند. پروانه بهره می
شروط و تعهدات الزم و مشخصات کامل دارنده یا دارندگان  

پروانه، مشخصات و مختصات منبع و محل برداشت آب، 
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مشخصات کمی و کیفی آب برداشتی و برگشتی، نوع و 
میزان مجاز مصرف، الگوي مصرف بهینه، ساعت کارکرد، 

برداري، مدت اعتبار  مشخصات منصوبات و تجهیزات بهره
 پروانه و سایر موارد الزم باشد. 

سال صادر  سهبرداري با مدت اعتبار  پروانه بهره -1تبصره 
شده و مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه و با توجه به 

سال سه ریزي و شرایط آب و هوایی، هر  برنامه آب قابل
 بار قابل تمدید و تعدیل است.  یک

ضمن نظارت بر کلیه اي  منطقه شرکت آب -2تبصره 
برداري در صورت وجود  منابع آب داراي پروانه بهره

کند تا  رندگان پروانه اعالم میتخلف، مراتب را به دا
روز نسبت به رفع آن اقدام  45حداکثر ظرف مدت 

نمایند. در صورت عدم رفع تخلف در زمان مقرر یا تکرار 
ضمن لغو اعتبار پروانه اي  منطقه شرکت آبتخلف، 

برداري و جلوگیري از برداشت آب، نسبت به اعالم  بهره
بطال پروانه این قانون و درخواست ا 54جرم وفق ماده 

نماید. پس از  برداري از طریق دادگاه صالحه اقدام می بهره
برداري، چاه مورد نظر پر و  ابطال پروانه بهره

المنفعه شده یا محل برداشت آب به وضع سابق  مسلوب
 اعاده خواهد شد.

شود  برداري درج می مصادیق تخلف که در پروانه بهره
 عبارتند از:

 برداري غیر مجاز زات بهره. نصب منصوبات و تجهی 1
 . اضافه برداشت از مفاد پروانه 2
 گیري  . عدم نصب یا حذف یا دستکاري تجهیزات اندازه 3
 شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت . کف 4
. انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه منبع آبی یا  5

 افزایش سطح زیرکشت
 مندرج در پروانه . مصرف آب در محلی غیر از موارد  6
 . تغییر نوع کاربري مصرف 7
 . اتالف آب و عدم رعایت الگوي مصرف بهینه8
. آلوده ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات کمی و 9

 کیفی آب برگشتی 
  26. عدم رعایت مفاد ماده 10

مشخصات کمی و کیفی آب برداشتی و برگشتی، نوع و 
اجراي طرح   اراضی آبخور یا محدودهمیزان مجاز مصرف، 

الگوي مصرف بهینه، کننده آب،  صنعتی و خدماتی مصرف
برداري،  ساعت کارکرد، مشخصات منصوبات و تجهیزات بهره

رسیدگی به مدت اعتبار پروانه و سایر موارد الزم باشد. 
اعتراضات و حل اختالف مربوط به این ماده، در چارچوب 

این قانون  61شده در ماده  بینی هاي حل اختالف پیش رویه
 شود.  انجام می
هاي  به استثناي پروانهبرداري  بهره هاي پروانه -1تبصره 

سال سه ، با مدت اعتبار این قانون 20دائمی موضوع ماده 
صادر شده و مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه و با توجه 

سال پنج ب و هوایی، هر  ریزي و شرایط آ برنامه به آب قابل
 بار قابل تمدید و تعدیل است. یک

ضمن نظارت بر کلیه منابع سازمان آب استان   -2تبصره 
برداري در صورت وجود تخلف، مراتب  آب داراي پروانه بهره

کند تا حداکثر ظرف مدت  را به دارندگان پروانه اعالم می
م رفع روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عد 45

سازمان آب استان تخلف در زمان مقرر یا تکرار تخلف، 
برداري و جلوگیري از برداشت  ضمن لغو اعتبار پروانه بهره

این قانون و  59آب، نسبت به اعالم جرم وفق ماده 
برداري از طریق دادگاه صالحه  درخواست ابطال پروانه بهره

چاه مورد  برداري، نماید. پس از ابطال پروانه بهره اقدام می
المنفعه شده یا محل برداشت آب به وضع  نظر پر و مسلوب

 سابق اعاده خواهد شد.
شود  برداري درج می مصادیق تخلف که در پروانه بهره

 عبارتند از:
 برداري غیر مجاز . نصب منصوبات و تجهیزات بهره 1
 . اضافه برداشت از مفاد پروانه 2
 مجوز شرکت شکنی، جابجایی و الیروبی بدون . کف 3
. انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه منبع آبی یا افزایش  4

 سطح زیرکشت
 . مصرف آب در محلی غیر از موارد مندرج در پروانه  5
 . تغییر نوع کاربري مصرف 6
 . اتالف آب و عدم رعایت الگوي مصرف بهینه7
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 28. عدم رعایت مفاد ماده 11
 . 49هاي موضوع ماده  . عدم پرداخت تعرفه12

هاي صادره پیش از تصویب  دارندگان پروانه -3تبصره 
سال پس از  این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه 

مراجعه اي  منطقه هاي آب شرکتانتشار آگهی رسمی، به 
 برداري اخذ نمایند.  و پروانه بهره

در هر حال، افزایش سطح زیرکشت مندرج در  -4تبصره 
آبخور اولیه آن، ممنوع  برداري نسبت به اراضی پروانه بهره

 باشد. می
قانون توزیع  5از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -5تبصره 

هاي ذیل آن و ماده و تبصره - 1361مصوب  -عادالنه آب
-هاي آب فاقد پروانه بهرهواحده قانون تعیین تکلیف چاه

هاي ذیل آن لغو می و تبصره -1389مصوب  -برداري
ی آب موظفند حداکثر ظرف هاي استان گردد. کارگروه

سال پس از تصویب این قانون، برنامه عملیاتی  مدت یک
هاي موجود موضوع قوانین لغو شده  تکلیف چاه تعیین

هاي غیرمجاز از منابع  برداري فوق و همچنین سایر بهره
آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در قالب آب 

ید ریزي استان تهیه نموده و به تأی برنامه قابل
هاي   شرکتهاي آبریز برسانند.  هاي حوضه کمیسیون

سال پس از  موظفند حداکثر ظرف مدت دو اي  منطقه آب
تأیید برنامه عملیاتی یاد شده، ضمن انتشار آگهی رسمی، 

هاي فوق و سایر  تکلیف چاه نسبت به تعیین
ها و  هاي غیرمجاز اقدام نمایند. دارندگان چاه برداري بهره

داران موضوع این تبصره موظفند در مهلت بر سایر بهره
مراجعه و اقدامات الزم اي  منطقه هاي آب شرکتمقرر به 

تکلیف انجام دهند. رسیدگی به اعتراضات  را جهت تعیین
و حل اختالف مربوط به این تبصره، در چارچوب 

این  56بینی شده در ماده  هاي حل اختالف پیش رویه
دم امکان صدور پروانه شود. در صورت ع قانون انجام می

ها و سایر  برداري یا عدم مراجعه در مهلت مقرر، چاهبهره
هاي مذکور غیرمجاز تلقی گردیده و با  برداري بهره

گردد.  این قانون رفتار می 54متخلفین وفق ماده 
دادستان محل مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور 

. آلوده ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات کمی و کیفی 8
 آب برگشتی 

 گیري منصوبه حذف یا دستکاري تجهیزات اندازه. 9
 27. عدم رعایت مفاد ماده 10
 29. عدم رعایت مفاد ماده 11
  این قانون. 50هاي موضوع ماده  . عدم پرداخت تعرفه12

هاي صادره پیش از تصویب این  دارندگان پروانه -3تبصره 
سال پس از انتشار  قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه 

مراجعه و پروانه  ها آب استان هاي سازمانآگهی رسمی، به 
 برداري اخذ نمایند.  بهره

در هر حال، افزایش سطح زیرکشت مندرج در  -4تبصره 
راضی آبخور اولیه آن، ممنوع برداري نسبت به ا پروانه بهره

 باشد. می
قانون توزیع  5از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -5تبصره 

هاي ذیل آن و ماده و تبصره - 1361مصوب  -عادالنه آب
-هاي آب فاقد پروانه بهرهواحده قانون تعیین تکلیف چاه

گردد.  هاي ذیل آن لغو میو تبصره -1389مصوب  -برداري
ستانی آب موظفند حداکثر ظرف مدت هاي ا کارگروه

سال پس از تصویب این قانون، برنامه عملیاتی  یک
هاي موجود موضوع قوانین لغو شده فوق و  تکلیف چاه تعیین

هاي غیرمجاز از منابع آب  برداري همچنین سایر بهره
سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در قالب آب 

هاي  تأیید کمیسیون ریزي استان تهیه نموده و به برنامه قابل
موظفند  ها هاي آب استان سازمانهاي آبریز برسانند.  حوضه

سال پس از تأیید برنامه عملیاتی یاد  حداکثر ظرف مدت دو 
تکلیف  شده، ضمن انتشار آگهی رسمی، نسبت به تعیین

هاي غیرمجاز اقدام نمایند.  برداري هاي فوق و سایر بهره چاه
برداران موضوع این تبصره  رهها و سایر به دارندگان چاه

مراجعه ها  هاي آب استان سازمانموظفند در مهلت مقرر به 
تکلیف انجام دهند. رسیدگی  و اقدامات الزم را جهت تعیین

به اعتراضات و حل اختالف مربوط به این تبصره، در 
 61بینی شده در ماده  هاي حل اختالف پیش چارچوب رویه

صورت عدم امکان صدور پروانه  شود. در این قانون انجام می
ها و سایر  برداري یا عدم مراجعه در مهلت مقرر، چاهبهره



 
 

 

116 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 پلمب و جلوگیري برداشت آب را صادر نماید.
هاي آبی که داراي آراي قطعی قضایی مبنی بر کلیه چاه

اعاده به وضع سابق یا پر و مسلوب المنفعه شدن یا داراي 
-آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت با صدور پروانه بهره

یا دیوان  سایر مراجع اداري یا شبه قضاییبرداري از 
عدالت اداري هستند از شمول این تبصره خارج بوده و 

 و مسلوب المنفعه گردند. باید پر
نامه تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم  آیین -6تبصره 

با وزارت نیرو و توسط اتالف آب براي مصارف مختلف، 
وزارتین جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و همکاري 

 رسد. و به تصویب هیئت وزیران میشده تجارت تهیه 
 

هاي مذکور غیرمجاز تلقی گردیده و با متخلفین  برداري بهره
گردد. دادستان محل  این قانون رفتار می 59وفق ماده 

مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور پلمب و 
 نماید.جلوگیري برداشت آب را صادر 

هاي آبی که داراي آراي قطعی قضایی مبنی بر کلیه چاه
اعاده به وضع سابق یا پر و مسلوب المنفعه شدن یا داراي 

برداري آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت با صدور پروانه بهره
از سایر مراجع اداري یا شبه قضایی یا دیوان عدالت اداري 

باید پر و هستند از شمول این تبصره خارج بوده و 
 المنفعه گردند. مسلوب
نامه تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم اتالف  آیین -6تبصره 

 هاي خانهوزارتبه پیشنهاد مشترك آب براي مصارف مختلف، 
، جهاد (براي بخش آب شرب، بهداشت و خدمات)نیرو 

و صنعت، معدن و تجارت (براي بخش کشاورزي) کشاورزي 
ماه پس از  6ف مدت (براي بخش صنعت)، حداکثر ظر

 رسد. تهیه و به تصویب هیئت وزیران میتصویب این قانون 
 

 : تعیین الگوي کشت بهینه22ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : تعیین الگوي کشت بهینه21ماده 

به منظور تعیین الگوي مصرف بهینه آب در بخش 
غذایی  -کشاورزي و مطابق با سند راهبردي امنیت آبی

این قانون، وزارت جهاد کشاورزي  4موضوع تبصره ماده 
ماه پس از تصویب شش موظف است حداکثر ظرف مدت 

، الگوي کشت بهینه را در هر منطقه از این قانون
هاي نسبی، ارزش  هاي آبریز، بر اساس مزیت حوضه

تعیین شرایط آب و هوایی افزوده، شرایط اقتصادي و 
هاي آبریز،  هاي حوضه نموده و پس از تایید کمیسیون

جهت تصویب به شوراي عالی آب اعالم نماید. استقرار 
هر منطقه بر عهده الگوي کشت بهینه و نظارت بر آن در 

باشد و ارائه  هاي جهاد کشاورزي مربوطه می سازمان

 : تعیین الگوي کشت بهینه22ماده 

به منظور تعیین الگوي مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي 
غذایی موضوع تبصره  -و مطابق با سند راهبردي امنیت آبی

این قانون، وزارت جهاد کشاورزي موظف است  4ماده 
سند راهبردي یاد س از تصویب ماه پ 6 حداکثر ظرف مدت

هاي  ، الگوي کشت بهینه را در هر منطقه از حوضهشده 
توان هاي نسبی، ارزش افزوده،  آبریز، بر اساس مزیت

اقلیمی و در و اجتماعی  ، شرایط اقتصادي،اکولوژیکی
تعیین نموده و پس از تأیید  ریزي برنامه چارچوب آب قابل

تصویب به شوراي  هاي آبریز، جهت هاي حوضه کمیسیون
عالی آب اعالم نماید. استقرار الگوي کشت بهینه و نظارت 

هاي جهاد کشاورزي  بر آن در هر منطقه بر عهده سازمان
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
ها و سوخت به  هرگونه تسهیالت کشاورزي، یارانه، نهاده

متخلفین از تبعیت از الگوي کشت بهینه ممنوع است. با 
 شود.  این قانون برخورد می 54متخلفین وفق ماده 

انه گزارش ساالنه اجراي الگوي کشت بهینه توسط دبیرخ
 گردد. میآبریز به کمیسیون مذکور ارائه  کمیسیون حوضه

باشد و ارائه هرگونه تسهیالت کشاورزي، یارانه،  مربوطه می
ها و سوخت به متخلفین از تبعیت از الگوي کشت  نهاده

این قانون  59اده بهینه ممنوع است. با متخلفین وفق م
 شود.  برخورد می

توسط ها  استانگزارش ساالنه اجراي الگوي کشت بهینه در 
سازمان جهاد کشاورزي استان تهیه و به تأیید کارگروه 

موظف آبریز  دبیرخانه کمیسیون حوضهرسد.  استانی آب می
است ضمن نظارت بر اجراي الگوي کشت بهینه در سطح 

به کمیسیون مذکور مربوطه را  آبریز، گزارش ساالنه حوضه
 . نمایدارائه 

 تحویل ساالنه : آب قابل23ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 تحویل ساالنه : آب قابل22ماده 

هاي  تحویل ساالنه به دارندگان پروانه میزان آب قابل
هاي مذکور در هر  برداري تا سقف مندرج در پروانه بهره

سال آبی با لحاظ ظرفیت آبی و شرایط آب و هوایی 
هاي مصرف و به نسبت  آبریز و در چارچوب اولویت حوضه

آبریز، بر  ریزي استانی در حوضه سهم آب قابل برنامه
آبریز، توسط سازمان  کمیسیون حوضهاساس مصوبات 

ربط جهت  ذياي  منطقه هاي آب شرکتآبریز به  حوضه
هاي استانی آب به  گردد و از طریق کارگروه اجرا ابالغ می

رسد. با توجه به حدود  برداران می اطالع عموم بهره
اطمینان لحاظ شده براي هریک از مصارف در سند 

آبریز  هاي ههاي حوض آبریز، کمیسیون تخصیص حوضه
آبریز، نسبت به  موظفند در چارچوب سند پایداري حوضه

پیشنهاد سازوکار استفاده از پوشش بیمه براي 
برداران آب اقدام نموده و سازوکار  کنندگان و بهره مصرف

یادشده را به تصویب شوراي عالی آب برسانند. 
کردن  هاي استانی آب موظفند نسبت به عملیاتی کارگروه

مصوب در هر استان اقدام نمایند. همچنین سازوکار 

 تحویل ساالنه : آب قابل23ماده 

هاي  تحویل ساالنه به دارندگان پروانه میزان آب قابل
هاي مذکور در هر سال  داري تا سقف مندرج در پروانهبر بهره

آبریز و  آبی با لحاظ ظرفیت آبی و شرایط آب و هوایی حوضه
هاي مصرف و به نسبت سهم آب قابل  در چارچوب اولویت

آبریز، بر اساس مصوبات  ریزي استانی در حوضه برنامه
آبریز به  آبریز، توسط سازمان حوضه کمیسیون حوضه

گردد و  ربط جهت اجرا ابالغ می ذيها  هاي آب استان سازمان
برداران  هاي استانی آب به اطالع عموم بهره از طریق کارگروه

رسد. با توجه به حدود اطمینان لحاظ شده براي هریک  می
هاي  آبریز، کمیسیون از مصارف در سند تخصیص حوضه

آبریز موظفند در چارچوب سند پایداري  هاي حوضه
آبریز، نسبت به پیشنهاد ساز و کار استفاده از پوشش  هحوض

برداران آب اقدام نموده و  کنندگان و بهره بیمه براي مصرف
ساز و کار یاد شده را به تصویب شوراي عالی آب برسانند. 

کردن  هاي استانی آب موظفند نسبت به عملیاتی کارگروه
سازوکار مصوب در هر استان اقدام نمایند. همچنین 

رسانی  آبریز موظفند ضمن اطالع هاي هاي حوضه ازمانس
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

رسانی  آبریز موظفند ضمن اطالع هاي هاي حوضه سازمان
عمومی، عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به 

 آبریز گزارش نمایند. هاي هاي حوضه کمیسیون

هاي  عمومی، عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به کمیسیون
 آبریز گزارش نمایند. هاي حوضه

 برداري از آب زیرزمینی : الزامات بهره24ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 برداري از آب زیرزمینی : الزامات بهره23ماده 

ها و قنوات در  برداري براي چاه منظور صدور پروانه بهره به
، وزارت نیرو با توجه به 20قالب مقررات موضوع ماده 

شناسی و هیدروژئولوژي منطقه و  خصوصیات زمین
بینی شده در این قانون نسبت به صدور  مقررات پیش

صرفاً در داخل اراضی آبخور یا پروانه حفر چاه یا قنات، 
 نماید. اجراي طرح صنعتی و خدماتی، اقدام می  محدوده

شکنی، الیروبی یا جابجایی کلیه  هرگونه کف -1تبصره 
برداري به استثناي موارد  هاي آب داراي پروانه بهره چاه

 زیر ممنوع است.

هاي دچار نقص فنی در حین حفر یا  الف) چاه
 برداري. بهره

شده توسط کمیسیون  ق با ضوابط تعیینب) مطاب
ربط در قالب  هاي مطالعاتی ذي آبریز براي محدوده حوضه

ریزي زیرزمینی در  برنامه سند تخصیص آب و آب قابل
هایی که با کاهش فاحش  آبریز، صرفاً براي چاه حوضه

 اند. آبدهی مواجه یا خشک شده

 .57هاي موضوع ماده  ج) چاه

هاي آب داراي پروانه  در هر صورت جابجایی چاه
هاي  برداري به خارج از اراضی آبخور اولیه یا محدوده بهره

 برداري از آب زیرزمینی : الزامات بهره24ماده 

ها و قنوات در  برداري براي چاه منظور صدور پروانه بهره به
، وزارت نیرو با توجه به 21قالب مقررات موضوع ماده 

شناسی و هیدروژئولوژي منطقه و مقررات  خصوصیات زمین
بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر چاه  پیش

راي طرح اج  یا قنات، صرفاً در داخل اراضی آبخور یا محدوده
 نماید.  صنعتی و خدماتی، اقدام می

شکنی، الیروبی یا جابجایی کلیه  هرگونه کف -1تبصره 
برداري به استثناي موارد زیر  هاي آب داراي پروانه بهره چاه

 ممنوع است.

هاي دچار نقص  چاه صرفاً الیروبی یا جابجایی برايالف) 
 برداري. فنی در حین حفر یا بهره

شده توسط کمیسیون  بط تعیینب) مطابق با ضوا
شرط ربط،  هاي مطالعاتی ذي آبریز براي محدوده حوضه

در قالب سند  برداري، تعدیل آبدهی مجاز پروانه بهره
ریزي زیرزمینی در  برنامه تخصیص آب و آب قابل

هایی که با کاهش فاحش آبدهی  آبریز، صرفاً براي چاه حوضه
 اند. مواجه یا خشک شده

 این قانون. 62هاي موضوع ماده  چاهیی براي صرفاً جابجاج) 

برداري  هاي آب داراي پروانه بهره در هر صورت جابجایی چاه
هاي واحد صنعتی  به خارج از اراضی آبخور اولیه یا محدوده
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
 واحد صنعتی و خدماتی، ممنوع است.

برداري چاه  صدور هرگونه پروانه حفر و بهره -2تبصره 
 جاي قنات یا چاه به جاي سایر منابع آبی ممنوع است. به

توسط  20نامه  اجرایی این ماده و ماده  آیین -3تبصره 
 رسد. وزیران می وزارت نیرو تهیه شده و به تصویب هیئت

 و خدماتی، ممنوع است.

برداري چاه  صدور هرگونه پروانه حفر و بهره -2تبصره 
 ع آبی ممنوع است.جاي قنات یا چاه به جاي سایر مناب به

رسیدگی به اعتراضات و حل اختالف مربوط به   -3تبصره 
شده  بینی هاي حل اختالف پیش این ماده، در چارچوب رویه

 شود. این قانون انجام می 61در ماده 

 : بانک یا بازار آب25ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب 

 : بانک یا بازار آب24ماده 

آبریز، وزارت نیرو  در صورت تصمیم کمیسیون حوضه
تواند در قالب درصدي از مقادیر آب مندرج در  می

برداري صادره معتبر، نسبت به تشکیل  هاي بهره پروانه
بانک یا بازار آب و نظارت بر آن در هر منطقه از 

 اقدام نماید.  با لحاظ تعرفه دولتی مبادله آب،آبریز،  حوضه

نامه اجرایی این  وزارت نیرو موظف است نظام -تبصره
بر تدوین دستورالعمل اجرایی الزم براي  تأکیدبا ماده را 

تهیه نموده و  آبریز آبریز توسط کمیسیون حوضه هر حوضه
  به تصویب شوراي عالی آب برساند.

 : بانک یا بازار آب25ماده 

یز، وزارت نیرو آبر در صورت تصمیم کمیسیون حوضه
هاي  تواند در قالب درصدي از مقادیر آب مندرج در پروانه می

برداري صادره معتبر، نسبت به تشکیل بانک یا بازار آب  بهره
آبریز، اقدام نماید.  و نظارت بر آن در هر منطقه از حوضه

 پرداخت تعرفه دولتی براي هرگونه مبادله آب الزامی است.
نامه اجرایی این ماده را  وزارت نیرو موظف است نظام

تهیه  حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون
دستورالعمل نموده و به تصویب شوراي عالی آب برساند. 

نامه یادشده توسط  آبریز بر اساس نظام اجرایی در هر حوضه
  گردد. هاي آبریز تهیه می  هاي حوضه کمیسیون

 ارائه خدمات فنی: 26ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : ارائه خدمات فنی25ماده 

وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی مبنی 
بر تعیین حد بستر و حریم منابع و مجاري آب، حفر چاه 

برداري از یا قنات، توسعه چشمه یا هرگونه خدمات بهره
منابع آب سطحی و زیرزمینی، درخواست مربوطه را از 

اقتصادي مورد بررسی قرار دهد. هزینه  لحاظ فنی و 

 : ارائه خدمات فنی26ماده 

وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی مبنی بر 
تعیین حد بستر و حریم منابع و مجاري آب، حفر چاه یا 

برداري از منابع چشمه یا هرگونه خدمات بهرهقنات، توسعه 
آب سطحی و زیرزمینی، درخواست مربوطه را از لحاظ فنی 

اقتصادي مورد بررسی قرار دهد. هزینه کارشناسی طبق  و 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بر عهده متقاضی 
باشد. وزارت نیرو در صورت لزوم، کارشناسان خود را  می

 نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند. به محل اعزام می

تواند جهت ارائه خدمات فنی از  وزارت نیرو می -1تبصره 
مشارکت کارشناسان صاحب صالحیت بخش غیردولتی 
استفاده نماید. تشخیص صالحیت کارشناسان مذکور بر 

 باشد. عهده وزارت نیرو می

در هر صورت، تشخیص حریم کلیه منابع و  -2تبصره 
مجاري آبی، با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد 

یا محاکم و مراجع  56زاع، مراکز داوري موضوع ماده ن
صالحه، پس از کسب نظر از کارشناسان مذکور، به 

 موضوع رسیدگی خواهند کرد.

باشد. وزارت نیرو در  تعرفه وزارت نیرو بر عهده متقاضی می
نماید تا  صورت لزوم، کارشناسان خود را به محل اعزام می

 ی را راهنمایی کنند.متقاض

تواند جهت ارائه خدمات فنی از  وزارت نیرو می -1تبصره 
مشارکت کارشناسان صاحب صالحیت بخش غیردولتی 
استفاده نماید. تشخیص صالحیت کارشناسان مذکور بر 

 باشد. عهده وزارت نیرو می

در هر صورت، تشخیص حریم کلیه منابع و  -2تبصره 
زارت نیرو است و در موارد نزاع، مجاري آبی، با کارشناسان و
یا محاکم و مراجع صالحه،  61مراکز داوري موضوع ماده 

پس از کسب نظر از کارشناسان مذکور، به موضوع رسیدگی 
 خواهند کرد.

 گیري در نقاط برداشت آب : نصب تجهیزات اندازه27ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 گیري : نصب تجهیزات اندازه26ماده 

هر نقطه برداشت آب در صورت ضرورت به تشخیص 
گیري کمی و کیفی  وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه

آب باشد. در این صورت دارنده یا دارندگان پروانه 
برداري مکلفند با هزینه خود نسبت به تهیه و نصب  بهره

گیري با تأیید وزارت نیرو  کنتور یا سایر وسایل اندازه
د. در هر حال دارنده یا دارندگان پروانه نماین اقدام 

برداري مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده و در  بهره
صورت ضرورت، کمیت و کیفیت آب برگشتی را طبق 
درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. در 
صورت احراز گزارش خالف واقع، با دارنده یا دارندگان 

این قانون برخورد  54برداري وفق ماده  پروانه بهره
 گردد. می

 

در نقاط برداشت گیري  : نصب تجهیزات اندازه27ماده 
 آب

هر نقطه برداشت آب در صورت ضرورت به تشخیص وزارت 
گیري کمی و کیفی آب  نیرو باید مجهز به وسایل اندازه

برداري  باشد. در این صورت دارنده یا دارندگان پروانه بهره
یا سایر  مکلفند با هزینه خود نسبت به تهیه و نصب کنتور

نمایند. در هر  گیري با تأیید وزارت نیرو اقدام  وسایل اندازه
برداري مکلفند گزارش  حال دارنده یا دارندگان پروانه بهره

مقدار آب مصرف شده و در صورت ضرورت، کمیت و 
کیفیت آب برگشتی را طبق درخواست و دستورالعمل 

واقع،  وزارت نیرو ارائه دهند. در صورت احراز گزارش خالف
این  59برداري وفق ماده  با دارنده یا دارندگان پروانه بهره

 گردد. قانون برخورد می
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي  -تبصره
گیري آب در کلیه نقاط برداشت آب، وسایل  اندازه
گیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و  اندازه

گیري آبدهی نقاط  مذکور و اندازه  نگهداري وسایل
 هد بود.برداران آن نقاط برداشت خوا برداشت آب با بهره

وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي  -تبصره
گیري آب در کلیه نقاط برداشت آب، وسایل  اندازه
گیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري  اندازه

یري آبدهی نقاط برداشت آب با گ مذکور و اندازه  وسایل
 برداران آن نقاط برداشت خواهد بود. بهره

 : پروانه صالحیت حفاري28ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : پروانه صالحیت حفاري27ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با 
کنند باید  موتوري اقدام به حفر چاه یا قنات میوسایل 

از وزارت نیرو تحصیل کنند و   پروانه صالحیت حفاري
بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاري با وسایل 

الذکر موظفند کلیه  اشخاص فوق موتوري نخواهند بود. 
شروط مندرج در پروانه صالحیت حفاري و پروانه حفر یا 

ات را رعایت کنند و در صورت تخلف، الیروبی چاه یا قن
خواهد شد و اگر بدون هرکدام از   پروانه صالحیت آنها لغو

هاي مذکور اقدام به حفر چاه یا قنات نامهها یا اجازه پروانه
کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد 

ها و  سازمان  ها و یا اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت
این قانون  54ي به مجازات مقرر در ماده مؤسسات حفار

توانند  اي می منطقه هاي آب محکوم خواهند شد. شرکت
دستگاه حفاري شخص یا اشخاص متخلف را توقیف  رأساً 

 نمایند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک  -1تبصره 
هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موظفند پس  دستگاه

محل   اي استان منطقه آبشرکت از تصویب این قانون، از 
اقامتگاه قانونی، کارت تردد دریافت و سپس به حمل و 
نقل و تردد اقدام نمایند. نیروي انتظامی موظف به 

هاي فاقد کارت  جلوگیري از حمل و نقل یا تردد دستگاه
اند با  موظف اي منطقه هاي آب شرکتباشد.  تردد می

 : پروانه صالحیت حفاري28ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با 
کنند باید  ل موتوري اقدام به حفر چاه یا قنات میوسای

از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون   پروانه صالحیت حفاري
داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاري با وسایل موتوري 

الذکر موظفند کلیه شروط مندرج  اشخاص فوق نخواهند بود. 
در پروانه صالحیت حفاري و پروانه حفر یا الیروبی چاه یا 
قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف، پروانه صالحیت 

-ها یا اجازه خواهد شد و اگر بدون هرکدام از پروانه  آنها لغو
هاي مذکور اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد نامه

اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی 
اري به ها و مؤسسات حف سازمان  ها و یا مدیران عامل شرکت

این قانون محکوم خواهند شد.  59مجازات مقرر در ماده 
دستگاه حفاري  توانند رأساً ها می هاي آب استان سازمان

 شخص یا اشخاص متخلف را توقیف نمایند.

 

هاي کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه -1تبصره 
حفاري داراي پروانه صالحیت موظفند پس از تصویب این 

محل اقامتگاه قانونی، کارت   سازمان آب استانقانون، از 
تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. 
نیروي انتظامی موظف به جلوگیري از حمل و نقل یا تردد 

هاي آب  سازمانباشد.  هاي فاقد کارت تردد میدستگاه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

هاي  ههمکاري نیروي انتظامی نسبت به توقیف دستگا
حفاري فاقد کارت تردد با هزینه مالک آن اقدام نمایند. با 

این قانون  54مالک دستگاه حفاري مذکور وفق ماده 
رفتار خواهد شد. همچنین، وزارت نیرو مکلف است براي 

هاي حفاري فوق، سامانه پایش الزم را  پایش کلیه دستگاه
 مستقر نماید.

یري از حمل و نیروي انتظامی موظف به جلوگ -2تبصره 
هاي حفاري غیرمجاز و توقیف و  نقل یا تردد دستگاه

باشد. با مالکین  می اي منطقه هاي آب شرکتتحویل آن به 
این قانون  54هاي حفاري غیرمجاز وفق ماده  دستگاه

 رفتار خواهد شد.

اند با همکاري نیروي انتظامی نسبت به موظف ها استان
هاي حفاري فاقد کارت تردد با هزینه مالک  هتوقیف دستگا

آن اقدام نمایند. با مالک دستگاه حفاري مذکور وفق ماده 
این قانون رفتار خواهد شد. همچنین، وزارت نیرو مکلف  59

هاي حفاري فوق، سامانه  است براي پایش کلیه دستگاه
 پایش الزم را مستقر نماید.

یري از حمل و نیروي انتظامی موظف به جلوگ -2تبصره 
هاي حفاري غیرمجاز و توقیف و تحویل  نقل یا تردد دستگاه

باشد. با مالکین  می ها هاي آب استان سازمانآن به 
این قانون رفتار  59هاي حفاري غیرمجاز وفق ماده  دستگاه

 خواهد شد.

 برداري آب : اختصاص پروانه بهره29ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 برداري آب : اختصاص پروانه بهره28ماده 

برداري آب مختص به زمین و مواردي است که  پروانه بهره
براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگري توسط 

شود. همچنین  آبریز مربوطه اتخاذ  کمیسیون حوضه
برداري به دیگري  بهرهانتقال کل یا بخشی از پروانه 

 ممنوع است مگر در موارد ذیل:

الف) به تبع زمین و براي همان مصرف صرفاً با اطالع 
 وزارت نیرو.

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفاً با اجازه 
 آبریز. وزارت نیرو و در قالب تصمیم کمیسیون حوضه

ر نوع برداري به دیگري یا تغییتبصره: انتقال پروانه بهره
آبریز، جزو  مصرف آن، در قالب تصمیم کمیسیون حوضه

ها محسوب مصادیق تغییرکاربري اراضی زراعی و باغ
 گردد.نمی

 برداري آب : اختصاص پروانه بهره29ماده 

برداري آب مختص به زمین و مواردي است که  پروانه بهره
براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگري توسط 

شود. همچنین انتقال  آبریز مربوطه اتخاذ  هکمیسیون حوض
برداري به دیگري ممنوع است  کل یا بخشی از پروانه بهره

 مگر در موارد ذیل:

الف) به تبع زمین و براي همان مصرف صرفاً با اطالع وزارت 
 نیرو.

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفاً با اجازه وزارت 
 آبریز. حوضهنیرو و در قالب تصمیم کمیسیون 

برداري به دیگري یا تغییر نوع تبصره: انتقال پروانه بهره
آبریز، جزو  مصرف آن، در قالب تصمیم کمیسیون حوضه

-ها محسوب نمیمصادیق تغییرکاربري اراضی زراعی و باغ
 گردد.
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 : تشخیص صالحیت فنی کارشناسان30ماده 

 (ویرایش دوم) پیشنهادي قانون آبالیحه  (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : تشخیص صالحیت فنی کارشناسان29ماده 

هاي مختلف  تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته
رسانی در مورد اخذ پروانه  فنون مربوط به امور آب و آب

کارشناسی رسمی دادگستري و قوه قضائیه با استعالم از 
 باشد. وزارت نیرو می

 فنی کارشناسان: تشخیص صالحیت 30ماده 

هاي مختلف فنون  تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته
رسانی در مورد اخذ پروانه  مربوط به امور آب و آب

کارشناسی رسمی دادگستري و قوه قضائیه با استعالم از 
 باشد. وزارت نیرو می

 : مالکیت در ملک غیر31ماده 

 (ویرایش دوم) پیشنهادي قانون آبالیحه  (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : مالکیت در ملک غیر30ماده 

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر 
باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت 
چاه یا قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط به چاه یا 

تواند در  قنات یا مجرا خواهد بود و صاحب ملک می
اطراف چاه یا قنات یا مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا 

تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر  مجرا هر حریم چاه یا
اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یا مجرا 

 نشود. 

 : مالکیت در ملک غیر31ماده 

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر 
باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه 
یا قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط به چاه یا قنات یا 

تواند در اطراف چاه یا  مجرا خواهد بود و صاحب ملک می
مجرا  قنات یا مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه یا

تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او  هر
 موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یا مجرا نشود. 

 معارض تأسیسات: خریداري 32ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 معارض تأسیسات: خریداري 31ماده 

آبی مجازي  تأسیساتغیرآبی مجاز یا  تأسیساتچنانچه 
شوند موجب  برداري می که مطابق مفاد این قانون بهره

ایجاد اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا 
اخالل در کیفیت یا امر تقسیم آب یا کاهش ایمنی در 

تواند در  و نظایر آن گردند، وزارت نیرو می  مقابل سیالب
آبریز و مطابق با ترتیب  حوضهچارچوب سند پایداري 

 این قانون آنها را خریداري نماید. 45مقرر در ماده 

 معارض تأسیسات: خریداري 32ماده 

آبی مجازي که  تأسیساتغیرآبی مجاز یا  تأسیساتچنانچه 
شوند موجب ایجاد  برداري می مطابق مفاد این قانون بهره

اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخالل 
در کیفیت یا امر تقسیم آب یا کاهش ایمنی در مقابل 

تواند در چارچوب  و نظایر آن گردند، وزارت نیرو می  سیالب
رتیب مقرر در ماده آبریز و مطابق با ت سند پایداري حوضه

 این قانون آنها را خریداري نماید. 46
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 حفاظت کمی و کیفی منابع آب -فصل چهارم

 : مالکیت بستر و حریم33ماده 
 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : مالکیت بستر و حریم32ماده 

هاي عمومی  هاي طبیعی و کانال بستر کلیه انهار و آبراهه
ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و  و رودخانه

سایر منابع طبیعی و  هاي ها و برکه ها و بستر مرداب مسیل
هاي سطحی و زیرزمینی اعم از  و مجاري طبیعی آب

در  اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشند،
قابل حکومت جمهوري اسالمی ایران است و  مالکیت

همچنین است تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و 
رفتن  اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین

ها و  ها و یا خشک شدن مرداب دریاچه سطح آب دریاها و 
ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از  باتالق

اء اراضی در حکومت تصویب قانون نحوه احی
و حفاظت از  مدیریت کالن، راهبردياسالمی.  جمهوري

مفاد این قانون به وزارت نیرو محول  وفق این منابع،
ها مفاد این ماده نافی وظایف قانونی دستگاه. شود می

 نیست.

و تعیین پهناي بستر و حریم  تشخیص -1تبصره  
ها  ا، مردابه هاي طبیعی، مسیل ها، انهار و آبراهه رودخانه
هاي طبیعی در هر محل، با توجه به آمار  و برکه

ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی  رودخانه هیدرولوژي 
آنها با لحاظ شرایط طبیعی و بدون رعایت اثر ساختمان 

آبی با وزارت نیرو است. تعیین حریم کیفی  تأسیسات
ت وزارهاي مجاز در آنها توسط  موارد این تبصره و کاربري

انجام  زیست نیرو با همکاري سازمان حفاظت محیط
 شود.  می

آبی،  تأسیساتحریم کمی و کیفی مخازن و  -2تبصره 
آب، فاضالب فاضالب و همچنین خطوط انتقال  تأسیسات

هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و  و کانال و آبرسانی

 : مالکیت بستر و حریم33ماده 

هاي عمومی و  هاي طبیعی و کانال بستر کلیه انهار و آبراهه
اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و  ها رودخانه

طبیعی و  هاي ها و برکه و مرداب ها تاالبها و بستر  مسیل
هاي سطحی و زیرزمینی  سایر منابع و مجاري طبیعی آب

در  اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشند،
قابل تملک حکومت جمهوري اسالمی ایران است و  اختیار

همچنین است اراضی خصوصی، فروش یا وقف نیست و 
رفتن سطح آب  ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین

ها  ها و باتالق ها و یا خشک شدن مرداب دریاچه دریاها و 
پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون 

و  ادارهنحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوري اسالمی. 
مفاد این قانون به  حدودحفاظت از بستر این منابع آبی، در 

مفاد این ماده نافی وظایف . شود وزارت نیرو محول می
 ها نیست.قانونی سایر دستگاه

ها، انهار و  تعیین پهناي بستر و حریم رودخانه -1تبصره  
هاي طبیعی  ها و برکه ها، مرداب هاي طبیعی، مسیل آبراهه

ها و انهار و  رودخانه وجه به آمار هیدرولوژي در هر محل، با ت
داغاب در بستر طبیعی آنها با لحاظ شرایط طبیعی و بدون 

با  غیرآبیآبی و  تأسیساتیا ساختمان  ها پلرعایت اثر 
وزارت نیرو است. تعیین حریم کیفی موارد این تبصره و 

توسط سازمان حفاظت هاي مجاز در آنها  کاربري
 شود.  انجام می نیرو زیست و وزارت محیط

آبی،  تأسیساتحریم کمی و کیفی مخازن و  -2تبصره 
آب، فاضالب و فاضالب و همچنین خطوط انتقال  تأسیسات
هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی  و کانال آبرسانی

نیرو تعیین و پس از  اعم از سطحی و زیرزمینی توسط وزارت
تعیین  کند. تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا می
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نیرو  زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی توسط وزارت

تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا 
هاي مجاز حریم کیفی موارد این  کند. تعیین کاربري می

سازمان حفاظت  با همکاريتبصره توسط وزارت نیرو 
 شود. زیست انجام می محیط

ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و  - 3تبصره 
هاي طبیعی،  ها، انهار و آبراهه ف در بستر رودخانهتصر

طبیعی و  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل کانال
ها اعم  همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه

از طبیعی و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن 
هاي  هاي طبیعی و کانال ها و انهار و آبراهه رودخانه

ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.  مسیلعمومی و 
در صورت صدور مجوز توسط وزارت نیرو، اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارنده مجوز مکلف به رعایت کلیه 

باشند.  مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو می
در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این تبصره، 

است وزارت نیرو، دادستان محل موظف است برابر درخو
حسب مورد، دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع 
تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. با متخلفان از 

 شود. میاین قانون رفتار  54وفق ماده مفاد این تبصره، 

کشی نفت و  احداث نهر، کانال یا جوي و لوله -4تبصره 
خازن و گاز و نظایر آن در حریم کمی و کیفی م

آب یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت  تأسیسات
نیرو و در محدوده شهرها یا روستاها با جلب موافقت 
شهرداري یا دهیاري و کسب اجازه از وزارت نیرو 

االجرا  نامه الزم باشد. مشخصات فنی مندرج در اجازه می
 است.

موجود در  تأسیساتدر صورتی که اعیانی و  -5تبصره  
و حریم موارد مذکور در این ماده، از نظر وزارت  بستر

نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف 
ربط، ضمن ذي ايمنطقه شرکت آباست بنا به درخواست 

اعالم مدت معینی، نسبت به صدور دستور و معرفی 

هاي مجاز حریم کیفی موارد این تبصره توسط  کاربري
 شود. زیست و وزارت نیرو انجام می سازمان حفاظت محیط

ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف  - 3تبصره 
هاي  هاي طبیعی، کانال ها، انهار و آبراهه در بستر رودخانه

نین در طبیعی و همچ هاي و برکه  ها، مرداب عمومی، مسیل
ها اعم از طبیعی و یا  حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه

ها و انهار و  مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه
ها ممنوع  هاي عمومی و مسیل هاي طبیعی و کانال آبراهه

است مگر با اجازه وزارت نیرو. در صورت صدور مجوز توسط 
ه مجوز، مکلف وزارت نیرو، اشخاص حقیقی و حقوقی دارند

به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو 
باشند. در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این  می

تبصره، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت 
نیرو، حسب مورد، دستور توقف کار یا تخریب اعیانی یا رفع 

. با متخلفان از تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید
 شود. میاین قانون رفتار  59وفق ماده مفاد این تبصره، 

کشی نفت و گاز  احداث نهر، کانال یا جوي و لوله -4تبصره 
آب یا  تأسیساتو نظایر آن در حریم کمی و کیفی مخازن و 

برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در محدوده 
شهرها یا روستاها با جلب موافقت شهرداري یا دهیاري و 

باشد. مشخصات فنی مندرج  کسب اجازه از وزارت نیرو می
 االجرا است. نامه الزم در اجازه

موجود در بستر  تأسیساتدر صورتی که اعیانی و  -5تبصره  
مذکور در این ماده، از نظر وزارت نیرو مزاحم و حریم موارد 

تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف است بنا به 
ربط، ضمن اعالم مدت ذي آب استان  سازماندرخواست 

معینی، نسبت به صدور دستور و معرفی نماینده جهت 
هاي تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام نماید. هزینه

اعاده به وضع سابق، حسب مورد از تخلیه، قلع اعیانی و 
که با ارائه مرتکب یا متصرف دریافت خواهد شد. در صورتی

احداثی قبل از تصویب قانون    اسناد مثبته، ثابت شود اعیانی
) ایجاد یا 27/04/1347آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 
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نماینده جهت تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام نماید. 
لع اعیانی و اعاده به وضع سابق، هاي تخلیه، قهزینه

حسب مورد از مرتکب یا متصرف دریافت خواهد شد. در 
احداثی    که با ارائه اسناد مثبته، ثابت شود اعیانیصورتی

قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 
) ایجاد یا پس از تاریخ مذکور با اجازه 27/04/1347

حال تصرف و تحصیل  وزارت نیرو ساخته شده و در هر
مالکیت منطبق بر مبانی قانونی باشد ولیکن از نظر وزارت 
نیرو مزاحم تشخیص داده شود، با رعایت ترتیبات مقرر 

 53و  45بر اساس مواد  در این ماده، قلع و خسارت اعیان
 شود. این قانون پرداخت می

نامه  اجرایی موضوع این ماده و  آیین -6تبصره 
پس از  سال رف مدت حداکثر یکظهاي آن  تبصره

تصویب این قانون، توسط وزارت نیرو با همکاري 
هاي آبریز تهیه شده و پس از تأیید  هاي حوضه کمیسیون

 رسد. عالی آب به تصویب هیئت وزیران می شوراي

پس از تاریخ مذکور با اجازه وزارت نیرو ساخته شده و در 
تحصیل مالکیت منطبق بر مبانی قانونی هر حال تصرف و 

باشد ولیکن از نظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شود، با 
بر  رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، قلع و خسارت اعیان

 شود. این قانون پرداخت می 56و  46اساس مواد 

هاي  نامه اجرایی موضوع این ماده و تبصره آیین -6تبصره 
پس از تصویب این قانون،  سال یک حداکثر ظرف مدتآن 

هاي  هاي حوضه توسط وزارت نیرو با همکاري کمیسیون
آبریز تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب 

 رسد. هیئت وزیران می

 برداري از منابع بستر و حریم : بهره34ماده 

 ویرایش دوم)( الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 برداري از منابع بستر و حریم : بهره33ماده 

برداري از شن و  از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بهره
ها،  ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حریم رودخانه

سواحل دریاها  ها و حریم قانونی  ها و آبراهه انهار و مسیل
برداري از وزارت  ها منوط به کسب پروانه بهره و دریاچه

و حریم نیرو است. هرگاه هرگونه برداشت از منابع بستر 
موضوع این ماده، منجر به کاهش ایمنی در مقابل سیالب 

ربط باید محدوده را با  ذي اي منطقه شرکت آبگردد، 
حدود جغرافیایی مشخص و براي مدت معین ممنوعه 
اعالم نموده و این امر را به اطالع عموم برساند. برنامه و 

برداري از منابع بستر و حریم موضوع این  مالحظات بهره
زیستی، تعیین مناطق  بر ضوابط محیط تأکیدماده با 

ایمنی در مقابل  ممنوعه و لحاظ مباحث مربوط به کاهش

 برداري از منابع بستر و حریم : بهره34ماده 

برداري از شن و  از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بهره
بستر و  قرضه یا معدنیماسه و خاك رس یا سایر منابع 

ها و حریم قانونی  ها و آبراهه ها، انهار و مسیل حریم رودخانه
برداري  ها منوط به کسب پروانه بهره ل دریاها و دریاچهسواح 

از وزارت نیرو است. هرگاه هرگونه برداشت از منابع بستر و 
حریم موضوع این ماده، منجر به کاهش ایمنی در مقابل 

ربط باید محدوده را با  ذي آب استان  سازمانسیالب گردد، 
م حدود جغرافیایی مشخص و براي مدت معین ممنوعه اعال

نموده و این امر را به اطالع عموم برساند. برنامه و مالحظات 
 تأکیدبرداري از منابع بستر و حریم موضوع این ماده با  بهره

زیستی، تعیین مناطق ممنوعه و لحاظ  بر ضوابط محیط
مباحث مربوط به کاهش ایمنی در مقابل سیالب، توسط 
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 ویرایش دوم)( الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
هاي آبریز تهیه شده و   هاي حوضه سیالب، توسط سازمان

 رسد. آبریز مربوطه می هاي  هاي حوضه به تأیید کمیسیون

برداري موضوع این ماده دارندگان پروانه بهره -1تبصره 
برداري و  کلیه مندرجات پروانه بهرهموظف به رعایت 

وزارت  غیهمچنین سایر مقررات، شروط و تعهدات ابال
این ماده  2باشند. با متخلفین، براساس تبصره  نیرو می

 شود. برخورد می

دادستان محل مکلف است به درخواست وزارت  -2تبصره 
برداران غیرمجاز نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب بهره

آالت و ادوات مربوطه تا و توقیف وسایل، ماشین
با متخلفان وفق  تکلیف نهایی پرونده، اقدام نماید. تعیین
 شود.  این قانون رفتار می 54ماده 

ید آبریز تهیه شده و به تأی هاي  هاي حوضه سازمان
 رسد. آبریز مربوطه می هاي  هاي حوضه کمیسیون

برداري موضوع این ماده دارندگان پروانه بهره -1تبصره 
برداري و  کلیه مندرجات پروانه بهرهموظف به رعایت 

وزارت نیرو  همچنین سایر مقررات، شروط و تعهدات ابالغی
این ماده برخورد  2باشند. با متخلفین، براساس تبصره  می
 د.شو می

دادستان محل مکلف است به درخواست وزارت  -2تبصره 
برداران غیرمجاز و  نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب بهره

تکلیف  آالت و ادوات مربوطه تا تعیینتوقیف وسایل، ماشین
این  59نهایی پرونده، اقدام نماید. با متخلفان وفق ماده 

 شود.  قانون رفتار می

 سیالب و خشکسالی: مدیریت جامع 35ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : مدیریت جامع سیالب و خشکسالی34ماده 

بینی شده وزارت نیرو در  در راستاي اجراي وظایف پیش
قانون مدیریت بحران کشور مصوب  14بند (پ) ماده 

آبریز موظفند با هاي  هاي حوضه ، سازمان1398سال 
هاي استانی آب، طرح مدیریت جامع  همکاري کارگروه

هاي آبریز را با در نظر گرفتن  سیالب و خشکسالی حوضه
هاي مرتبط و با رویکرد کاهش  وظایف دستگاه

هاي آوري از طریق طرح پذیري و افزایش تاب آسیب
اي و ساز و کار پوشش بیمه، ظرف اي و غیرسازه سازه

پس از تصویب این قانون، مطالعه نموده و مدت دو سال 
هاي آبریز برسانند.  هاي حوضه به تصویب کمیسیون

شده را با اولویت  وزارت نیرو موظف است مطالعات انجام
پذیري و خطرپذیري باال، به  هاي آبریز با آسیبحوضه

آبریز، به تصویب  عنوان بخشی از سند پایداري حوضه
عات مذکور مبناي عمل کلیه عالی آب برساند. مطال شوراي
هاي آبریز در  هاي اجرایی در سطح حوضه دستگاه

 : مدیریت جامع سیالب و خشکسالی35ماده 

بینی شده وزارت نیرو در بند  در راستاي اجراي وظایف پیش
قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال  14(پ) ماده 

با همکاري هاي آبریز موظفند  هاي حوضه ، سازمان1398
هاي استانی آب، طرح مدیریت جامع سیالب و  کارگروه

هاي آبریز را با در نظر گرفتن وظایف  خشکسالی حوضه
پذیري و  هاي مرتبط و با رویکرد کاهش آسیب دستگاه

با اي، اي و غیرسازه هاي سازهآوري از طریق طرح افزایش تاب
، با ه، و ساز و کار پوشش بیماي اولویت اقدامات غیرسازه

ظرف  حفظ حداکثري منظر و وضعیت طبیعی رودخانه،
مدت دو سال پس از تصویب این قانون، مطالعه نموده و به 

هاي آبریز برسانند. وزارت نیرو  هاي حوضه تصویب کمیسیون
هاي شده را با اولویت حوضه موظف است مطالعات انجام

ز پذیري و خطرپذیري باال، به عنوان بخشی ا آبریز با آسیب
عالی آب برساند.  آبریز، به تصویب شوراي سند پایداري حوضه

هاي اجرایی در  مطالعات مذکور مبناي عمل کلیه دستگاه
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باشد. تا زمان تکمیل و  خصوص موضوع این ماده می
هاي اجرایی در اجراي  تأیید این مطالعات، کلیه دستگاه

وظایف خود در راستاي موضوع این ماده، موظف به 
 باشند.  استعالم و اخذ تأیید وزارت نیرو می

ها در  ها در محدوده شهرها و دهیاري شهرداري -تبصره
محدوده روستاها موظف به انجام کلیه اقدامات مربوط به 

دهی،  رفع خطر سیل از قبیل بهسازي شهري، سامان
الیروبی، تنظیف و رفع  سازي و نیز سازي، کنارهساحل

موانع فیزیکی، اصالح نقاط خطرآفرین، رفع موانع 
-بندهاي انحرافی و سیل آبگذري ایمن سیالب، ایجاد

 اي منطقه هاي آب شرکتبندها، پس از موافقت و تأیید 
 باشند. می

هاي آبریز در خصوص موضوع این ماده  سطح حوضه
باشد. تا زمان تکمیل و تأیید این مطالعات، کلیه  می

هاي اجرایی در اجراي وظایف خود در راستاي  دستگاه
اده، موظف به استعالم و اخذ تأیید وزارت نیرو موضوع این م

 باشند.  می

ها در  ها در محدوده شهرها و دهیاري شهرداري -1تبصره 
محدوده روستاها موظف به انجام کلیه اقدامات مربوط به 

از دهی  رفع خطر سیل از قبیل بهسازي شهري، سامان
ظیف و نیز الیروبی، تن  اي اي و غیرسازه طریق  اقدامات سازه

و رفع موانع فیزیکی، اصالح نقاط خطرآفرین، رفع موانع 
بندها، آبگذري ایمن سیالب، ایجاد بندهاي انحرافی و سیل
پس از  با حفظ حداکثري منظر و وضعیت طبیعی رودخانه،

در چارچوب و  ها هاي آب استان سازمانموافقت و تأیید 
آبریز  طرح مصوب مدیریت جامع سیالب و خشکسالی حوضه

 باشند. می وضوع این مادهم

ها، مراتع و  وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل -2تبصره 
آبخیزداري کشور) موظف است به منظور حفاظت از منابع 

گیري از  آب، خاك و گیاه، کنترل فرسایش و رسوب و پیش
وقوع و خسارات سیل، با هماهنگی وزارت نیرو نسبت به 

هاي  داري در حوضه هاي آبخیزداري و آبخوان تهیه طرح
حوضه آبریز پیش از آغاز   آبریز و تصویب آن در کمیسیون

   هرگونه عملیات اجرایی  اقدام نماید.

 : تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم36ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 بستر و حریم: تعیین و قطعیت پهناي 35ماده 

موظفند در قالب نتایج مطالعات  اي منطقه هاي آب شرکت
، 34مدیریت جامع سیالب و خشکسالی موضوع ماده 

حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تأیید آن مطالعات 
آبریز، نسبت به انجام  هاي  هاي حوضه در کمیسیون

 بستر و حریم: تعیین و قطعیت پهناي 36ماده 

موظفند در قالب نتایج مطالعات  ها هاي آب استان سازمان
این  35مدیریت جامع سیالب و خشکسالی موضوع ماده 

، حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تأیید آن قانون
آبریز، نسبت به انجام  هاي  هاي حوضه مطالعات در کمیسیون
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
مطالعات تشخیص و تعیین پهناي بستر و حریم مصادیق 

هاي  و اخذ تأییدیه کمیسیون 32اده مندرج در م
هاي آبریز  هاي حوضه هاي آبریز، از طریق سازمان حوضه

اقدام نموده و پس از آن اقدامات اجرایی مربوط به 
تعیین، اعالم عمومی و قطعیت پهناي بستر و حریم را با 

 خیز، معمول نمایند.  اولویت مراکز جمعیتی و سیل

مطالعات تشخیص و تعیین پهناي بستر و حریم مصادیق 
هاي  هاي حوضه و اخذ تأییدیه کمیسیون 33مندرج در ماده 

هاي آبریز اقدام نموده و  هاي حوضه آبریز، از طریق سازمان
پس از آن اقدامات اجرایی مربوط به تعیین، اعالم عمومی و 

ی و قطعیت پهناي بستر و حریم را با اولویت مراکز جمعیت
 خیز، معمول نمایند.  سیل

 : تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر)37ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

: تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه 36ماده 
 حدنگار (کاداستر)

پس از قطعیت پهناي بستر و  اي منطقه هاي آب شرکت
ها نسبت به ارسال نقشه 32حریم موارد مذکور در ماده 

به ادارات ثبت اسناد و امالك اقدام نموده و ادارات مذکور 
جانمایی و  در خصوصها مکلفند پس از وصول نقشه

و اسناد  اقدامدر سامانه حدنگار (کاداستر) ملی  تثبیت آن
با به نام دولت جمهوري اسالمی ایران  رامالکیت بستر 

اي مربوطه صادر نمایند.  منطقه نمایندگی شرکت آب
اي در اجراي مقررات این قانون، از  منطقه هاي آب شرکت

  باشند. هاي ثبتی معاف میپرداخت هرگونه هزینه

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند کلیه اسناد  -1تبصره 
بستر موارد مندرج در ماده مالکیت ثبتی صادره قبلی در 

 را بدون تشریفات قضایی، ابطال یا اصالح نمایند. 32

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تا قبل از  -2تبصره 
به نام دولت  32صدور سند مالکیت موارد مذکور در ماده 

جمهوري اسالمی ایران، از صدور سند مالکیت براي 
هاي  تأیید شرکتاراضی و امالك مجاور بدون استعالم و 

از حقیقی و حقوقی  اي به نام اشخاص اعم آب منطقه
خودداري نمایند. همچنین در کلیه اسناد صادره اراضی و 
امالك مجاور، درج حقوق ارتفاقی دولت جمهوري 

: تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه 37ماده 
 حدنگار (کاداستر)

پس از قطعیت پهناي بستر و  ها هاي آب استان سازمان
نسبت به ارسال  این قانون 33حریم موارد مذکور در ماده 

م نموده و ادارات ها به ادارات ثبت اسناد و امالك اقدانقشه
جانمایی و  نسبت بهها مذکور مکلفند پس از وصول نقشه

اسناد  صدوردر سامانه حدنگار (کاداستر) ملی و  تثبیت آن
و به قرار مالکیت بستر به نام دولت جمهوري اسالمی ایران 

  ذیل اقدام نمایند:

هاي  نمایندگی دولت در اخذ سند براي بستر رودخانه -1
هاي  واقع در کلیه اراضی و رودخانه و باالتر 6درجه 
تر در خارج از محدوده اراضی ملی با  و پایین 5درجه 

تر در داخل  و پایین 5هاي درجه  وزارت نیرو و رودخانه
ها، مراتع و  محدوده اراضی ملی با سازمان جنگل

ها به  آبخیزداري کشور است. تعیین درجه رودخانه
ط موجب دستورالعملی خواهد بود که توس

هاي نیرو و جهاد کشاورزي (سازمان  وزارتخانه
 گردد. ها، مراتع و آبخیزداري کشور) تهیه می جنگل

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند کلیه اسناد مالکیت  -2
 33ثبتی صادره قبلی در بستر موارد مندرج در ماده 

این قانون را بدون تشریفات قضایی، حسب مورد ابطال 
نین در اجراي این بند، اداره یا اصالح نمایند. همچ
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

اي  منطقه هاي آب اسالمی ایران به نمایندگی شرکت
 الزامی است.

هنگام  ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند در -3تبصره 
تحدید حدود امالك مجاور منابع آبی، الزاماً نماینده 

اي را دعوت نمایند و هر گونه  منطقه هاي آب شرکت
اقدامی در  این خصوص منوط به کسب موافقت 

 باشد. اي در چارچوب این قانون می منطقه هاي آب شرکت

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند اسناد  -4تبصره 
هاي اجرایی در  ی براي کلیه دستگاهمالکیت صادره قبل

این قانون را به نام دولت  32بستر موارد موضوع ماده 
هاي  جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی شرکت

 اي اصالح نمایند. منطقه آب

هرگونه ادعاي مالکیت بر بستر منابع آبی  -5تبصره 
مذکور در این قانون شامل اسناد رسمی، عادي، صلح، 

اسناد محلی از ناحیه اشخاص حقیقی و وقفی و سایر 
   حقوقی، مسموع نیست.

 

ثبت اسناد و امالك موظفند اسناد مالکیت صادره 
هاي اجرایی در بستر  قبلی براي کلیه دستگاه

و باالتر واقع در کلیه اراضی و  6هاي درجه  رودخانه
تر در خارج از محدوده  و پایین 5هاي درجه  رودخانه

ا اراضی ملی را به نام دولت جمهوري اسالمی ایران ب
 نمایندگی وزارت نیرو اصالح نمایند.

اراضی موضوع اسناد مالکیت صادره در بستر موارد  -3
این قانون به نام دولت جمهوري  33مندرج در ماده 

اسالمی ایران با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان 
ها، مراتع و آبخیزداري کشور، قابل تملک  جنگل

 خصوصی، فروش یا وقف نیست.
ها در اجراي  هاي آب استان زمانوزارت نیرو و سا -4

هاي ثبتی  مقررات این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه
 باشند. معاف می

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تا قبل از صدور  -5
این قانون به نام  33سند مالکیت موارد مذکور در ماده 

دولت جمهوري اسالمی ایران، از صدور سند مالکیت 
مجاور بدون استعالم و تأیید  براي اراضی و امالك

ها به نام اشخاص اعم از حقیقی  هاي آب استان سازمان
و حقوقی خودداري نمایند. همچنین در کلیه اسناد 
صادره اراضی و امالك مجاور، درج حقوق ارتفاقی 
دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی وزارت نیرو 

 الزامی است.
د در هنگام تحدید ادارات ثبت اسناد و امالك موظفن -6

حدود امالك مجاور منابع آبی، الزاماً نماینده 
ها را دعوت نمایند و هرگونه  هاي آب استان سازمان

اقدامی در این خصوص منوط به کسب موافقت کتبی 
ها در چارچوب این قانون  هاي آب استان سازمان
 میباشد.

هرگونه ادعاي مالکیت بر بستر منابع آبی مذکور در  -7
این قانون اعم از اسناد رسمی، عادي، صلح،  33ماده 

وقفی و سایر اسناد محلی از طرف اشخاص حقیقی و 
   حقوقی، مسموع نیست.
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 هاي زیربنایی : رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه38ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب : 37ماده 
 هاي زیربنایی در پروژه

ها، نهادها و اشخاص هاي اجرایی، شهرداريکلیه دستگاه
آهن  ها و راه  برداري از جاده مکلفند در احداث و بهره

ها یا  ها یا مخازن سد  مشرف به بستر و حریم رودخانه
 کننده آب شرب به نحوي عمل نمایندسایر منابع تأمین

و شیمیایی به   کننده مواد سمیکه از سقوط وسایل حمل
سازي به عهده  داخل آنها جلوگیري شود. مسئولیت ایمن

 بردار است.  کننده یا بهرهاحداث

کننده و جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده -1تبصره 
هاي نفت و مواد نفتی، شیمیایی و فاضالب در   عبور لوله

ها و سایر منابع آبی که آب شرب را   بستر و حریم رودخانه
کنند، ممنوع است مگر در موارد ضروري با  تأمین می

اجازه وزارت نیرو. در صورت صدور مجوز توسط وزارت 
نیرو، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز مکلف به 
رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو 

تخلف از مقررات این باشند. در صورت وقوع هرگونه  می
تبصره، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت 
نیرو، حسب مورد دستور اصالح یا رفع تخلف یا اعاده به 

 وضع سابق را صادر نماید. 

کننده از قبیل تخلیه هرگونه مواد آلوده -2تبصره 
و هرگونه اشیاء در بستر و حریم  زبالهفاضالب، نخاله، 
 مطلقاً ممنوع است.  ،32ماده موارد مندرج در 

هاي آن،  با متخلفین از مفاد این ماده و تبصره -3تبصره 
 شود.رفتار میاین قانون  54وفق ماده 

: رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در 38ماده 
 هاي زیربنایی پروژه

ها، نهادها و اشخاص هاي اجرایی، شهرداريکلیه دستگاه
آهن مشرف  ها و راه  برداري از جاده بهرهمکلفند در احداث و 

ها یا سایر منابع  ها یا مخازن سد  به بستر و حریم رودخانه
کننده آب شرب به نحوي عمل نمایند که از سقوط تأمین

و شیمیایی به داخل آنها   کننده مواد سمیوسایل حمل
کننده سازي به عهده احداث جلوگیري شود. مسئولیت ایمن

 ر است. بردا یا بهره

کننده و جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده -1تبصره 
هاي نفت و مواد نفتی، شیمیایی و فاضالب در   عبور لوله

ها و سایر منابع آبی که آب شرب را   بستر و حریم رودخانه
کنند، ممنوع است مگر در موارد ضروري با اجازه  تأمین می

. در زیست و تأیید سازمان حفاظت محیطوزارت نیرو 
و تأیید سازمان صورت صدور مجوز توسط وزارت نیرو 

اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده  زیست، حفاظت محیط
مجوز مکلف به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات 

 زیست و سازمان حفاظت محیطابالغی وزارت نیرو 
باشند. در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این  می

موظف است برابر درخواست وزارت  تبصره، دادستان محل
، حسب مورد دستور زیست یا سازمان حفاظت محیطنیرو 

 اصالح یا رفع تخلف یا اعاده به وضع سابق را صادر نماید. 

کننده از قبیل فاضالب، تخلیه هرگونه مواد آلوده -2تبصره 
و هرگونه اشیاء در بستر و حریم موارد  پسماندنخاله،  

 مطلقاً ممنوع است.  ،33ماده مندرج در 

هاي آن،  با متخلفین از مفاد این ماده و تبصره -3تبصره 
 شود.رفتار میاین قانون  59وفق ماده 
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 برداري از منابع آب سطحی یا زیرزمینی : ممنوعیت بهره39ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

برداري از منابع آب  ممنوعیت بهره: 38ماده 
 سطحی یا زیرزمینی

هاي  آبریز یا محدوده هرگاه در هریک از مناطق حوضه
برداري از منابع آب سطحی یا  مطالعاتی، مقدار بهره

ریزي مربوطه باشد یا  زیرزمینی بیش از آب قابل برنامه
هاي  آبریز یا حفاظت کیفی آب یا ضرورت شرایط حوضه

نیاز آب شرب ایجاب نماید، بنا به  مینتأکمی و کیفی 
آبریز مبنی بر  تشخیص و تصمیم کمیسیون حوضه

هاي مطالعاتی یاد شده و در  ممنوعیت مناطق یا محدوده
آبریز، وزارت نیرو موظف  راستاي سند پایداري حوضه

است با حدود جغرافیایی مشخص، هرگونه افزایش در 
مینی مناطق یا منابع آب سطحی یا زیرز  برداري از بهره

هاي مطالعاتی یاد شده اعم از حفر چاه عمیق یا  محدوده
عمیق یا قنات یا توسعه چشمه یا نهر یا سردهنه یا  نیمه

برداري از منابع آب سطحی یا  بهره تأسیساتسایر 
زیرزمینی را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع 
این ممنوعیت بنا به تشخیص و تصمیم کمیسیون 

رسانی عمومی در  آبریز با وزارت نیرو است. اطالع ضهحو
خصوص ممنوعیت، تمدید یا رفع آن بر عهده 

 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه سازمان

هاي استانی آب موظفند متناسب با  کارگروه -1تبصره 
مصادیق موضوع این ماده، برنامه عملیاتی خود را جهت 

ب دهی مصارف موجود استان در قالب آ سامان
ریزي سطحی و زیرزمینی و سند تخصیص آب  برنامه قابل

آبریز مربوطه،  هاي و در چارچوب سند پایداري حوضه
هاي  ظرف مدت معینی که با تشخیص کمیسیون

هاي  شود، تهیه و در کمیسیون آبریز تعیین می هاي حوضه
زیست  مذکور مصوب نمایند. رعایت سهم محیط

آبریز در  طح حوضههاي آبی در س ها و پیکره رودخانه
آبریز الزامی است. گزارش  چارچوب سند تخصیص حوضه

برداري از منابع آب سطحی  : ممنوعیت بهره39ماده 
 یا زیرزمینی

هاي  آبریز یا محدوده هرگاه در هریک از مناطق حوضه
برداري از منابع آب سطحی یا  مطالعاتی، مقدار بهره

ریزي مربوطه باشد یا  زیرزمینی بیش از آب قابل برنامه
هاي  ضرورتآبریز یا حفاظت کیفی آب یا  شرایط حوضه

نیاز آب شرب ایجاب نماید، بنا به  تأمینکمی و کیفی 
آبریز مبنی بر  تشخیص و تصمیم کمیسیون حوضه

هاي مطالعاتی یاد شده و در  ممنوعیت مناطق یا محدوده
آبریز، وزارت نیرو موظف است  راستاي سند پایداري حوضه

با حدود جغرافیایی مشخص، هرگونه افزایش در 
ی مناطق یا منابع آب سطحی یا زیرزمین  برداري از بهره

هاي مطالعاتی یاد شده اعم از حفر چاه عمیق یا  محدوده
عمیق یا قنات یا توسعه چشمه یا نهر یا سردهنه یا  نیمه

برداري از منابع آب سطحی یا  بهره تأسیساتسایر 
زیرزمینی را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع 
این ممنوعیت بنا به تشخیص و تصمیم کمیسیون 

رسانی عمومی در  آبریز با وزارت نیرو است. اطالع حوضه
هاي  خصوص ممنوعیت، تمدید یا رفع آن بر عهده سازمان

 باشد. هاي آبریز می حوضه

هاي استانی آب موظفند متناسب با  کارگروه -1تبصره 
مصادیق موضوع این ماده، برنامه عملیاتی خود را جهت 

دهی مصارف موجود استان در قالب آب  سامان
ریزي سطحی و زیرزمینی و سند تخصیص آب و  برنامه ابلق

آبریز مربوطه، ظرف  هاي در چارچوب سند پایداري حوضه
آبریز  هاي هاي حوضه مدت معینی که با تشخیص کمیسیون

هاي مذکور مصوب  شود، تهیه و در کمیسیون تعیین می
هاي  ها و پیکره زیست رودخانه نمایند. رعایت سهم محیط

آبریز در چارچوب سند تخصیص  حوضهآبی در سطح 
آبریز الزامی است. گزارش عملکرد ساالنه  حوضه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
هاي استانی آب موضوع این  عملکرد ساالنه کارگروه

آبریز به  تبصره توسط دبیرخانه کمیسیون حوضه
 گردد.  کمیسیون مذکور ارائه می

که با توجه به شرایط مندرج در این  درصورتی -2تبصره 
ریز یا محدوده مطالعاتی، آب اي از حوضه ماده، منطقه

هاي  منظور اجرا نمودن برنامه ممنوعه اعالم شود، به
هاي  شرکتماده،  همین 1مصوب موضوع تبصره 

هاي یاد شده،  موظفند متناسب با برنامه اي منطقه آب
-هاي بهرهنسبت به کاهش مقدار آب مندرج در پروانه

 بندي آب اقدام نمایند.  برداري یا جیره

گانه و  هاي اجرایی قواي سه لیه دستگاهک -3تبصره 
ها موظف  ها و بخش ها، شهرستان استان تأمینشوراهاي 

به همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات 
 موضوع این ماده هستند. 

برداري از منابع آب سازند  استفاده و بهره -4تبصره 
آب شرب و منوط به موافقت و  تأمینسخت، صرفاً براي 

 ارت نیرو است.اجازه وز

هاي استانی آب موضوع این تبصره توسط دبیرخانه  کارگروه
 گردد.  آبریز به کمیسیون مذکور ارائه می کمیسیون حوضه

که با توجه به شرایط مندرج در این  درصورتی -2تبصره 
یا محدوده مطالعاتی، ممنوعه  آبریز اي از حوضه ماده، منطقه

هاي مصوب موضوع  منظور اجرا نمودن برنامه اعالم شود، به
موظفند  ها هاي آب استان سازمانماده،  این 1تبصره 

هاي یاد شده، نسبت به کاهش مقدار آب  متناسب با برنامه
بندي آب اقدام  برداري یا جیرههاي بهرهمندرج در پروانه

 نمایند. 

گانه و  هاي اجرایی قواي سه ه دستگاهکلی -3تبصره 
ها موظف به  ها و بخش ها، شهرستان استان تأمینشوراهاي 

همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات موضوع 
 این ماده هستند. 

برداري از منابع آب سازند سخت،  استفاده و بهره -4تبصره 
آب شرب و منوط به موافقت و اجازه  تأمینصرفاً براي 

 ت نیرو است.وزار

 : حفاظت کیفی منابع آب40ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : حفاظت کیفی منابع آب39ماده 

آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن 
آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیري، ممانعت، جلوگیري 

کردن آب به سازمان حفاظت  و اعالم جرم آلوده
شود. سازمان حفاظت محیط  زیست محول می محیط

هاي بهداشت،  خانه زیست موظف است با همکاري وزارت
رزي، صنعت، معدن جهاد کشاودرمان و آموزش پزشکی، 

، مقررات، ضوابطو نیرو نسبت به تدوین  و تجارت
هاي اجرایی مربوط به تشخیص  نامه و آیین استانداردها

 : حفاظت کیفی منابع آب40ماده 

آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن آب 
ممنوع است. مسئولیت پیشگیري، ممانعت، جلوگیري و 

زیست  کردن آب به سازمان حفاظت محیط اعالم جرم آلوده
د. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شو محول می

نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهاي مربوطه اقدام 
هاي بهداشت،  خانه با همکاري وزارت نموده و همچنین

درمان و آموزش پزشکی و نیرو نسبت به تدوین مقررات  و 
هاي اجرایی مربوط به تشخیص مصادیق،  نامه آیین



 
 

 

134 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

مصادیق، راهکارهاي جلوگیري، پایش و رفع آلودگی 
منابع آب اقدام نموده و پس از تأیید شوراي عالی آب به 

هاي  هاي حوضه تصویب هیئت وزیران برساند. کمیسیون
آبریز و  بریز موظفند ضمن بررسی شرایط کیفی حوضهآ

قبول مناطق مختلف در  تعیین سهم بار آلودگی قابل
آبریز، برنامه عملیاتی جهت رسیدن به  سطح حوضه

شرایط کیفی مطلوب را در چارچوب سند پایداري 
آبریز مطابق با مصوبات اخیرالذکر به همراه برنامه  حوضه

ین نموده و به تصویب آبریز، تدو پایش کیفی حوضه
هاي استانی مسئول  شوراي عالی آب برسانند. کارگروه

هاي عملیاتی مذکور در هر استان بوده و  اجراي برنامه
گزارش عملکرد ساالنه موضوع این ماده را از طریق 

آبریز به کمیسیون مذکور ارائه  دبیرخانه کمیسیون حوضه
 نمایند.  می

هاي عملیاتی یاد شده،  ههرگاه در اجراي برنام -1تبصره 
موجب آلودگی آب  اشخاصی یامشخص گردد که شخص 

زیست مراتب را با ذکر  اند، سازمان حفاظت محیط شده
علل، ارائه دستورهاي فنی و تعیین مهلت، جهت اقدام 

نماید. با متخلف یا متخلفین وفق  الزم به وي اعالم می
 گردد.  این قانون رفتار می 54ماده 

نانچه جلوگیري یا رفع آلودگی آب، خارج از چ -2تبصره 
برداران باشد، آنان مکلفند،  کنندگان یا بهره قدرت مصرف

زیست  حسب مورد، مراتب را به سازمان حفاظت محیط
یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع دهند. 

تواند جهت بررسی و تأیید راهکار رفع  موضوع می
تانی آب و در صورت لزوم به هاي اس آلودگی، به کارگروه

 آبریز ارجاع داده شود. هاي هاي حوضه کمیسیون

راهکارهاي جلوگیري، پایش و رفع آلودگی منابع آب 
اقدام نموده و پس از تأیید  حداکثر ظرف مدت یک سال

شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران برساند. 
هاي آبریز موظفند ضمن بررسی  هاي حوضه کمیسیون

آبریز و تعیین سهم بار آلودگی  شرایط کیفی حوضه
آبریز، برنامه  وضهقبول مناطق مختلف در سطح ح قابل

عملیاتی جهت رسیدن به شرایط کیفی مطلوب را در 
آبریز مطابق با مصوبات  چارچوب سند پایداري حوضه

آبریز، تدوین  اخیرالذکر به همراه برنامه پایش کیفی حوضه
هاي  نموده و به تصویب شوراي عالی آب برسانند. کارگروه

ر در هر هاي عملیاتی مذکو استانی مسئول اجراي برنامه
استان بوده و گزارش عملکرد ساالنه موضوع این ماده را از 

آبریز به کمیسیون مذکور  طریق دبیرخانه کمیسیون حوضه
 نمایند.  ارائه می

هاي عملیاتی یاد شده،  هرگاه در اجراي برنامه -1تبصره 
حقیقی و اشخاص حقوقی شخص  هرمشخص گردد که 

وري (مصوب قانون مدیریت خدمات کش 5موضوع ماده 
  )1395برنامه ششم توسعه (مصوب  29) و ماده 1386

زیست  اند، سازمان حفاظت محیط موجب آلودگی آب شده
مراتب را با ذکر علل، ارائه دستورهاي فنی و تعیین مهلت، 

نماید. با متخلف یا  جهت اقدام الزم به وي اعالم می
 گردد.  این قانون رفتار می 59متخلفین وفق ماده 

چنانچه جلوگیري یا رفع آلودگی آب، خارج از  -2ه تبصر
برداران باشد، آنان مکلفند،  کنندگان یا بهره قدرت مصرف

زیست یا  حسب مورد، مراتب را به سازمان حفاظت محیط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطالع دهند. 

تواند جهت بررسی و تأیید راهکار رفع آلودگی،  موضوع می
هاي استانی آب و در صورت لزوم به  به کارگروه

در هر آبریز ارجاع داده شود.  هاي هاي حوضه کمیسیون
صورت جلوگیري و رفع آلودگی آب بر عهده اشخاص 

 باشد. ایجادکننده آن می



 
 

 

135 

 قانون آبپیشنهادي الیحه  اعمال اصالحات بر روي ویرایش نخست: 4فصل  

 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
دادستان محل مکلف است به درخواست سازمان  -3تبصره 

حفاظت محیط زیست، نسبت به صدور دستور تعقیب 
آب و توقیف وسایل و تجهیزات  کنندگان منابع آلوده

تکلیف نهایی پرونده، اقدام نماید. با  مربوطه تا تعیین
 شود. این قانون رفتار می 59متخلفان وفق ماده 

 هاي تصفیه آب و فاضالب : لزوم انجام طرح41ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي تصفیه آب و فاضالب لزوم انجام طرح: 40ماده 

مؤسساتی که خدمات آبرسانی براي مصارف شرب و 
  کنند، موظفند طرح تصفیه آب را با می تأمینبهداشت را 

ربط تهیه و اجرا نمایند. تخلیه  تصویب مقامات مسئول ذي
هاي پذیرنده، مصداق  آب به محیط هر نوع فاضالب یا زه

باشد، مگر با رعایت استانداردهاي  کردن آب می آلوده
 این قانون.  39شده مطابق ماده  تدوین

 ه آب و فاضالبهاي تصفی : لزوم انجام طرح41ماده 

مؤسساتی که خدمات آبرسانی براي مصارف  ها یا شرکت
کنند، موظفند  می تأمینرا  یا صنعتیشرب و بهداشت 

ربط تهیه  تصویب مقامات مسئول ذي  طرح تصفیه آب را با
آب به  و اجرا نمایند. تخلیه هر نوع فاضالب یا زه

 باشد، مگر کردن آب می هاي پذیرنده، مصداق آلوده محیط
این  40شده مطابق ماده  با رعایت استانداردهاي تدوین

 قانون.

 شدن منابع آب شیرین : شور یا آلوده42ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 شدن منابع آب شیرین : شور یا آلوده41ماده 

شیرین مخلوط در مواردي که آب شور یا آب آلوده با آب 
تواند پس  شود چنانچه وزارت نیرو الزم تشخیص دهد، می

کنندگان، مجراي آب شور یا  استفاده  از اطالع به صاحبان و
آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی 

پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت،  امکان
نانچه مسلم شود عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چ 

صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و 
خسارت وارده به صاحب   برداري را رعایت نموده است، بهره

 کند. چاه را وزارت نیرو جبران می

 شدن منابع آب شیرین : شور یا آلوده42ماده 

در مواردي که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط 
تواند پس  رو الزم تشخیص دهد، میشود چنانچه وزارت نی
کنندگان، مجراي آب شور یا  استفاده  از اطالع به صاحبان و

آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی 
پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت،  امکان

عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود  
مشخصات مندرج در پروانه حفر و  صاحب چاه شرایط و

خسارت وارده به صاحب   برداري را رعایت نموده است، بهره
 کند. چاه را وزارت نیرو جبران می
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 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه : تعیین43ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه تعیین: 42ماده 

تواند در صورت تشخیص وجود ضرورت  وزارت نیرو می
اجتماعی، احیاي قنواتی را که به نظر کارشناسان این 

خانه بایر یا متروك مانده یا به علت نقصان فاحش  وزارت
پذیري  المنفعه باشد، در صورت امکان مسلوب آب عمالً 

فنی، به مالک یا مالکین آن تکلیف نماید. در صورت عدم 
نیرو،    پس از اعالم وزارت  ک یا مالکین تا پنج سالاقدام مال

گردد. همچنین  قنات مذکور متروکه و فاقد حریم اعالم می
تواند چاهی را که به نظر کارشناسان این  وزارت نیرو می

علت نقصان فاحش  خانه بایر یا متروك مانده یا به وزارت
موده المنفعه ن المنفعه باشد، پر و مسلوب مسلوب آب عمالً 

 و پروانه آن را لغو نماید.

 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه : تعیین43ماده 

تواند در صورت تشخیص وجود ضرورت  وزارت نیرو می
اجتماعی، احیاي قنواتی را که به نظر کارشناسان این 

خانه بایر یا متروك مانده یا به علت نقصان فاحش  وزارت
پذیري  در صورت امکان المنفعه باشد، مسلوب آب عمالً 

فنی، به مالک یا مالکین آن تکلیف نماید. در صورت عدم 
نیرو،    پس از اعالم وزارت  اقدام مالک یا مالکین تا پنج سال

گردد. همچنین  قنات مذکور متروکه و فاقد حریم اعالم می
تواند چاهی را که به نظر کارشناسان این  وزارت نیرو می

علت نقصان فاحش  روك مانده یا بهخانه بایر یا مت وزارت
المنفعه نموده  المنفعه باشد، پر و مسلوب مسلوب آب عمالً 

 و پروانه آن را لغو نماید.

 آرتزین هاي آرتزین و نیمه : حفاظت چاه44ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 آرتزین آرتزین و نیمههاي  : حفاظت چاه43ماده 

براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی 
برداري از آب زیرزمینی نباشد،  از سال که احتیاج به بهره

آرتزین یا قنواتی که منابع آنها تحت   هايصاحبان چاه
فشار باشد، موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه 

هاي  در چاه. همچنین دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند
آرتزین و نیمه آرتزین، دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه 

وسیله پوشش جداري یا طرز  وزارت نیرو الزم بداند به
مناسب دیگري به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن 

 تحت فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري کنند.

 آرتزین هاي آرتزین و نیمه : حفاظت چاه44ماده 

راي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی ب
برداري از آب زیرزمینی نباشد،  از سال که احتیاج به بهره

آرتزین یا قنواتی که منابع آنها تحت   هايصاحبان چاه
فشار باشد، موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه 

هاي  در چاهدائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند. همچنین 
تزین و نیمه آرتزین، دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه آر

وسیله پوشش جداري یا طرز  وزارت نیرو الزم بداند به
مناسب دیگري به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن 

 تحت فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري کنند.
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 آبی تأسیساتها و  مقررات زیرساخت -فصل پنجم

 یا مجراي جایگزین : احداث کانال45ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : احداث کانال یا مجراي جایگزین44ماده 

ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع  در مواردي که کانال
برداري صاحب زمین گردد،  از عملیات عمرانی یا بهره

تواند به جاي آنها مجراي دیگري با تأیید  صاحب زمین می
، به صورتی که سبب اتالف آب یا اي منطقه شرکت آب

موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد، به هزینه 
احداث کند. پس از احداث مجراي جدید، حق مجراي  خود

 رود. قبلی از بین می

 : احداث کانال یا مجراي جایگزین45ماده 

ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع  در مواردي که کانال
برداري صاحب زمین گردد،  از عملیات عمرانی یا بهره

د تواند به جاي آنها مجراي دیگري با تأیی صاحب زمین می
، به صورتی که سبب اتالف آب یا موجب  آب استان  سازمان

اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد، به هزینه خود 
احداث کند. پس از احداث مجراي جدید، حق مجراي 

 رود. قبلی از بین می

 هاي آبی : امالك واقع در حریم و مسیر طرح46ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي آبی : امالك واقع در حریم و مسیر طرح45ماده 

در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك 
متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاري و خطوط 

رعایت حریم مورد نیاز در اختیار  آبرسانی واقع باشند با 
قیمت عادله با توجه به خسارت گیرند و  دولت قرار می

شود. در مواردي که  وارده به مالکین قانونی پرداخت می
تواند با  صورت نقدي نیست می دولت قادر به پرداخت به

 توافق مالک به شکل اقساط پرداخت نماید.

 هاي آبی : امالك واقع در حریم و مسیر طرح46ماده 

امالك در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و 
متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاري و خطوط 

هاي توسعه منابع  و مسیر یا محدوده سایر طرحآبرسانی 
رعایت حریم مورد نیاز در  واقع باشند با  آب نظیر سدسازي

گیرند و قیمت عادله با توجه به  اختیار دولت قرار می
شود. در  خسارت وارده به مالکین قانونی پرداخت می

صورت نقدي نیست  مواردي که دولت قادر به پرداخت به
یا از طریق تواند با توافق مالک به شکل اقساط  می

عوض، اسکان مجدد یا هاي دیگر نظیر زمین م روش
پرداخت از طریق منابع اعتباري دیگر طبق نظر کارگروه 

  استانی آب مربوطه اقدام نماید.
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 : حفظ حریم اماکن عمومی47ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : حفظ حریم اماکن عمومی46ماده 

جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و  هیچ نهر و کانال و
هاي عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها  جاده

و مزاحمت براي ساکنین و   به صورتی باشد که ایجاد خطر
نقلیه و اماکن و تأسیسات مذکور نماید. در  عابرین و وسایل

غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات 
جرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع هاي افنی دستگاه

خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک 
هاي یا مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه و دستگاه

در شهرها) و دهیاري (در  ربط و شهرداري ( اجرایی ذي
روستاها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، 

نکنند، دستگاه اجرایی، شهرداري یا در رفع خطر اقدام 
دهیاري مربوطه براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن را از 

که خطر قابل  دریافت نموده و در صورتی  مالک یا مالکین
 نماید. رفع نباشد آن را مسدود می

 : حفظ حریم اماکن عمومی47ماده 

هیچ نهر و کانال و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و 
هاي عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها  جاده

و مزاحمت براي ساکنین و   به صورتی باشد که ایجاد خطر
نقلیه و اماکن و تأسیسات مذکور نماید. در  عابرین و وسایل

غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات 
هاي اجرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع فنی دستگاه

خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک 
هاي یا مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه و دستگاه

در شهرها) و دهیاري (در  ربط و شهرداري ( اجرایی ذي
روستاها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، 
در رفع خطر اقدام نکنند، دستگاه اجرایی، شهرداري یا 

مربوطه براي رفع خطر رأسًا اقدام و هزینه آن را از  دهیاري
که خطر قابل  دریافت نموده و در صورتی  مالک یا مالکین

 نماید. رفع نباشد آن را مسدود می

 : نگهداري از منبع آب مشارکتی48اده م

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 نگهداري از منبع آب مشارکتی: 47ماده 

برداران چاه، چشمه، قنات و سایر منابع،  کلیه شرکا و بهره
آبی مشترك، به سهم خود مسئول  تأسیساتمجاري و 

باشند. همچنین هیچ  حفاظت و نگهداري از آنها می
احداث و تغییر مقطع  شخصی بدون اجازه وزارت نیرو، حق 

و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باالدستی 
مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به 

 آید. می دستی وارد  پایین

 ري از منبع آب مشارکتی: نگهدا48ماده 

برداران چاه، چشمه، قنات و سایر منابع،  کلیه شرکا و بهره
آبی مشترك، به سهم خود مسئول  تأسیساتمجاري و 

باشند. همچنین هیچ  حفاظت و نگهداري از آنها می
احداث و تغییر مقطع  شخصی بدون اجازه وزارت نیرو، حق 

باالدستی و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر 
مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به 

 آید. می دستی وارد  پایین

 

 



 
 

 

139 

 قانون آبپیشنهادي الیحه  اعمال اصالحات بر روي ویرایش نخست: 4فصل  

 

 هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی : حفظ آثار و سازه49ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي تاریخی و توسعه : حفظ آثار و سازه48ماده 
 گردشگري آبی

وزارت نیرو موظف است با همکاري وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري نسبت به حفظ، احیاء و 

هاي آبی تاریخی، مطالعه و  برداري پایدار از آثار و سازه بهره
هاي  پژوهش بر روي آنها و ثبت و مستندسازي آثار و سازه

 ید.مذکور در ردیف آثار ملی و جهانی اقدام نما

کل  هاي استانی آب موظفند با همکاري ادارات کارگروه
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري نسبت به تهیه 

هاي  طرح گردشگري آبی استان و تصویب آن در کمیسیون
عنوان بخشی از سند پایداري  آبریز به هاي حوضه
هاي آبریز  هاي حوضه آبریز اقدام نمایند. سازمان حوضه

عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به  موظفند گزارش
 آبریز ارائه نمایند. هاي هاي حوضه کمیسیون

هاي تاریخی و توسعه  : حفظ آثار و سازه49ماده 
 گردشگري آبی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی موظف 
هاي تاریخی و  است نسبت به تهیه و انتشار اطلس محوطه

هدف جلوگیري از تداخل باستانی کشور و حریم آنها با 
هاي یاد شده و حریم  هاي توسعه منابع آب با محوطه طرح

آنها حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این 
هاي  قانون، اقدام نموده و اطلس یاد شده را در دوره

 ساله بازنگري نماید. پنج

برداري از  وزارت نیرو موظف است در مطالعه، اجرا و بهره
ه منابع آب حفاظت از آثار تاریخی و میراث هاي توسع طرح

هاي تاریخی و  فرهنگی را در چارچوب اطلس محوطه
باستانی کشور، مورد توجه قرار دهد و نسبت به تدوین 
پیوست میراث فرهنگی مربوطه و اخذ تأیید از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی اقدام نماید. 

و صنایع دستی موظف وزارت میراث فرهنگی، گردشگري 
است حداکثر ظرف مدت دو ماه در قالب تأیید، رد یا تأیید 
مشروط پیوست مربوطه، اعالم نظر نماید. عدم پاسخگویی 

 در مهلت مقرر به معناي تأیید خواهد بود.

وزارت نیرو موظف است با همکاري وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري نسبت به حفظ، احیاء و 

هاي آبی تاریخی، مطالعه و  برداري پایدار از آثار و سازه بهره
هاي  پژوهش بر روي آنها و ثبت و مستندسازي آثار و سازه

 .مذکور در ردیف آثار ملی و جهانی اقدام نماید
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

کل  هاي استانی آب موظفند با همکاري ادارات کارگروه
حداکثر ظرف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه  یک سال مدت
هاي  طرح گردشگري آبی استان و تصویب آن در کمیسیون

عنوان بخشی از سند پایداري  آبریز به هاي حوضه
هاي آبریز  هاي حوضه آبریز اقدام نمایند. سازمان حوضه

موظفند گزارش عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به 
 بریز ارائه نمایند.آ هاي هاي حوضه کمیسیون
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 ترتیبات مالی -فصل ششم
 : تعرفه50ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : تعرفه49 ماده

نامه تعیین  وزارت نیرو موظف است نسبت به تدوین نظام
هاي مربوط به آب و پساب براي مصارف مختلف و  تعرفه

برداشت شن و ماسه و سایر موارد موضوع این قانون اقدام 
نامه مذکور را به تصویب شوراي عالی آب  نموده و نظام

هاي  هاي آبریز موظفند تعرفه هاي حوضه برساند. کمیسیون
نامه یاد شده و بر اساس ارزش  ستان را مطابق با نظامهر ا

اقتصادي آب متناسب با شرایط طبیعی، اقلیمی، اقتصادي 
آبریز، نحوه استحصال و  و اجتماعی هر منطقه از حوضه
، انتقال، تأمینهاي  گذاري دسترسی به آب و ارزش سرمایه

توزیع و بازیافت آب براي مصارف مختلف به پیشنهاد 
هاي استانی آب، تعیین و پس از تصویب شوراي  کارگروه

هاي موضوع این ماده  عالی آب، ابالغ نمایند. وصول تعرفه
 باشد. بر عهده وزارت نیرو می

هاي آبریز موظفند ارزش  هاي حوضه سازمان -1تبصره 
هاي استانی آب در هر  اقتصادي آب را با همکاري کارگروه

و پس از تصویب حوضه آبریز، براي مناطق مختلف تعیین 
 هاي آبریز به اطالع عموم برسانند. هاي حوضه کمیسیون

ساله اعتبارات کمک به  دولت مکلف است همه  -2تبصره 
بابت هرگونه تخفیف  اي منطقه هاي آب شرکتها و  سازمان

بینی  ساالنه پیش  هاي آب را در بودجه یا معافیت در تعرفه
جام وظایف بودجه جاري و ان تأمینکرده و به منظور 

 قرار دهد. ها شرکتها و  قانونی در اختیار آن سازمان
قانون تأمین  3از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -3تبصره 

منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا 
قانون الحاق موادي  58و ماده  -1383مصوب  -سرمازدگی

مصوب  -به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 گردد. لغو می -1384

 : تعرفه50ماده 

نامه تعیین  وزارت نیرو موظف است نسبت به تدوین نظام
هاي مربوط به آب و پساب براي مصارف مختلف و  تعرفه

برداشت شن و ماسه و سایر موارد موضوع این قانون اقدام 
نامه مذکور را به تصویب شوراي عالی آب  نموده و نظام

هاي  هاي آبریز موظفند تعرفه هاي حوضه برساند. کمیسیون
نامه یاد شده و بر اساس ارزش  ستان را مطابق با نظامهر ا

اقتصادي آب متناسب با شرایط طبیعی، اقلیمی، اقتصادي 
آبریز، نحوه استحصال و  و اجتماعی هر منطقه از حوضه
، انتقال، تأمینهاي  گذاري دسترسی به آب و ارزش سرمایه

توزیع و بازیافت آب براي مصارف مختلف به پیشنهاد 
هاي استانی آب، تعیین و پس از تصویب شوراي  کارگروه

هاي موضوع این ماده  عالی آب، ابالغ نمایند. وصول تعرفه
 باشد. بر عهده وزارت نیرو می

هاي آبریز موظفند ارزش  هاي حوضه سازمان -1تبصره 
هاي استانی آب در هر  اقتصادي آب را با همکاري کارگروه

و پس از تصویب حوضه آبریز، براي مناطق مختلف تعیین 
 هاي آبریز به اطالع عموم برسانند. هاي حوضه کمیسیون

ساله اعتبارات کمک به  دولت مکلف است همه  -2تبصره 
بابت هرگونه تخفیف  ها هاي آب استان سازمانها و  سازمان

بینی  ساالنه پیش  هاي آب را در بودجه یا معافیت در تعرفه
انجام وظایف بودجه جاري و  تأمینکرده و به منظور 

 ها قرار دهد. ها و شرکت قانونی در اختیار آن سازمان
 تأمینقانون  3از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -3تبصره 

منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا 
قانون الحاق  58و ماده  - 1383مصوب   -سرمازدگی 

 -موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 گردد. لغو می - 1384مصوب 
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 بها : لزوم پرداخت آب51ماده 

 (ویرایش دوم) آب الیحه پیشنهادي قانون (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 بها : لزوم پرداخت آب50ماده 

برداران آب موظف به پرداخت  کنندگان یا بهره مصرف
که  باشند. در صورتی صورتحساب صادره بر اساس این قانون می

 2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفق تبصره  کننده یا بهره مصرف
بردار  بهره کننده یا چنانچه مصرف شود.  با وي رفتار می 20ماده 

شرکت هاي معوقه خود استنکاف نماید  از پرداخت بدهی
بردار را جهت  کننده یا بهره صورت بدهی مصرف اي منطقه آب

نماید و اداره ثبت  ه به اداره ثبت محل ارسال میاجرایی صدور 
االجرا  مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم

وصول مطالبات از بدهکار اقدام   ه واجرایینسبت به صدور ورقه 
 کند.

 بها : لزوم پرداخت آب51ماده 

برداران آب موظف به پرداخت  کنندگان یا بهره مصرف
که  باشند. در صورتی صورتحساب صادره بر اساس این قانون می

 2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفق تبصره  کننده یا بهره مصرف
بردار  کننده یا بهره چه مصرفچنان شود.  با وي رفتار می 21ماده 

آب   سازمانهاي معوقه خود استنکاف نماید  از پرداخت بدهی
صورت بدهی     آب استان عالوه بر قطع انشعاب،  استان سازمان

ه به اداره ثبت اجرایی بردار را جهت صدور  کننده یا بهره مصرف
نماید و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات  محل ارسال می

  ه واجراییاالجرا نسبت به صدور ورقه  ي اسناد رسمی الزماجرا
 وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

 : صندوق ملی آب (جدید)52ماده 

صندوق پایداري آب را  شود به منظور کمک به پایدارسازي منابع آب کشور،  به دولت اجازه داده می
هاي  ذیل شوراي عالی آب تأسیس کند. صندوق پایداري آب نسبت به ایجاد شعب به تعداد کمیسیون

بودجه و  نماید. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده از طریق  تخصیص ساالنه آبریز اقدام می هاي حوضه
کرد آن در راستاي اجراي اسناد  گردد و هزینه می تأمینهاي بخش غیردولتی داخلی و خارجی  کمک

گیرد. اساسنامه  آبریز صورت می هاي هاي حوضه آبریز با تصمیم و نظارت کمیسیون هاي پایداري حوضه
ماه پس از تصویب این قانون، به طور مشترك توسط  3صندوق پایداري آب حداکثر ظرف مدت 

شود و پس از تأیید  بودجه کشور تهیه می  زمان برنامه ووزارتین نیرو و امور اقتصادي و دارایی و سا
 رسد. تصویب هیئت وزیران می شوراي عالی آب، به

 اعتبار(جدید) تأمین: 53ماده 

هاي الزم جهت تحقق  ها و طرح دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز براي مطالعه و اجراي برنامه
 .بینی نمایدربط پیشهاي اجرایی ذيه دستگاههاي سنواتی سالیان اهداف این قانون را در بودجه
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 اجراي مقررات -فصل هفتم

 : ضابطین دادگستري54ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : ضابطین دادگستري51ماده 

هاي تابعه آن و کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
وزارت جهاد کشاورزي (بنا به معرفی وزیر جهاد کارکنان 

کشاورزي) و سازمان حفاظت محیط زیست (بنا به معرفی 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) که به موجب ابالغ 
وزارت نیرو، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این 

دادگستري محسوب و  شوند در ردیف ضابطین  قانون می
قانون آیین دادرسی  29ده مشمول مقررات بند (ب) ما

 باشند. کیفري می

 : ضابطین دادگستري54ماده 

هاي تابعه آن و کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
کارکنان وزارت جهاد کشاورزي (بنا به معرفی وزیر جهاد 
کشاورزي) و سازمان حفاظت محیط زیست (بنا به معرفی 

الغ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) که به موجب اب
وزارت نیرو، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این 

دادگستري محسوب و  شوند در ردیف ضابطین  قانون می
قانون آیین دادرسی  29مشمول مقررات بند (ب) ماده 

 باشند. کیفري می

 : مرجع اجراي قانون55ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : مرجع اجراي قانون52ماده 

مأمورین نیروي انتظامی موظفند حسب مورد، دستورهاي 
هاي تابعه آن، ها و شرکت وزارت نیرو و مؤسسات، سازمان

زیست را  وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط
 در اجراي این قانون به مورد اجرا گذارند. 

ماده توسط مأمورین نیروي تخلف از مقررات این  -تبصره
انتظامی، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال 

 شود. از خدمت می

 : مرجع اجراي قانون55ماده 

مأمورین نیروي انتظامی موظفند حسب مورد، دستورهاي 
هاي تابعه آن، ها و شرکت وزارت نیرو و مؤسسات، سازمان

ست را زی وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط
 در اجراي این قانون به مورد اجرا گذارند. 

تخلف از مقررات این ماده توسط مأمورین نیروي  -تبصره
انتظامی، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال 

 شود. از خدمت می
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 هاي توسعه : خسارت بر منابع آب در نتیجه اجراي طرح56ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 آبیهاي  : خسارت در نتیجه اجراي طرح53ماده 

هاي عمرانی و صنعتی و  که در اثر اجراي طرح در صورتی
مربوطه یا در  تأسیساتکشاورزي و سدسازي و  توسعه

هاي سطحی و زیرزمینی در  آب  نتیجه استفاده از منابع
 تأسیساتها و یا هر نوع  اي، قنوات و چاه ناحیه یا منطقه

برداري از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک و یا  بهره
هاي  آن وارد شود و یا در اثر اجراي طرح خسارتی بر 

هاي داراي  چشمه ها و ها و رودخانه مذکور، آب قنوات و چاه
یافته و یا خشک  بردار مجاز، نقصان کننده یا بهره مصرف

 گردد. ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل می شوند، به

در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده  -الف 
پذیر باشد، بدون پرداخت  و جبران کسري آب امکان

 باشد. میآب  خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 

در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده  -ب
پذیر نباشد خسارت وارده در  و جبران کسري آب امکان

مالکین طبق رأي دادگاه   صورت عدم توافق با مالک یا
 گردد. صالحه پرداخت می

در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا  -ج
ها بوده و  ا و چشمهه المنفعه شدن قنوات و چاه مسلوب
پذیر  از طرق دیگر امکان  الذکر فوق تأسیساتآب  تأمین

توانند قیمت  مذکور می تأسیساتباشد، مالک یا مالکین 
عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند. در هر 

موظف به پرداخت خسارت ناشی از  وزارت نیروصورت 
مذکور   تأسیساتالمنفعه شدن  خشک شدن یا مسلوب

 باشد. می

در کلیه موارد فوق چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي  
 گردد. دادگاه صالحه عمل می

در نتیجه اجراي  بر منابع آب: خسارت 56ماده 
 توسعههاي  طرح

عمرانی  توسعه اعم ازهاي  که در اثر اجراي طرح در صورتی
 تأسیساتو کشاورزي و سدسازي و  و معدنیو صنعتی 

هاي سطحی و  آب  مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع
ها و یا هر  اي، قنوات و چاه زیرزمینی در ناحیه یا منطقه

برداري از منابع آب متعلق به اشخاص،  بهره تأسیساتنوع 
آن وارد شود و یا در اثر اجراي  تملک و یا خسارتی بر 

 ها و ها و رودخانه هاي مذکور، آب قنوات و چاه طرح
بردار مجاز،  کننده یا بهره هاي داراي مصرف چشمه
ترتیب زیر براي جبران  یافته و یا خشک شوند، به نقصان

 گردد. خسارت عمل می

در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده  -الف 
پذیر باشد، بدون پرداخت  و جبران کسري آب امکان

 باشد. میآب  خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 

در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده  -ب
پذیر نباشد خسارت وارده در  و جبران کسري آب امکان

مالکین طبق رأي دادگاه   صورت عدم توافق با مالک یا
 گردد. صالحه پرداخت می

در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا  -ج
ها بوده و  ا و چشمهه المنفعه شدن قنوات و چاه مسلوب
پذیر  از طرق دیگر امکان  الذکر فوق تأسیساتآب  تأمین

توانند قیمت  مذکور می تأسیساتباشد، مالک یا مالکین 
عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند. در هر 

موظف به  دولت از طریق دستگاه اجرایی مربوطهصورت  
المنفعه  سلوبپرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا م

 باشد. مذکور می  تأسیساتشدن 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک  -د 

آب  تأمینها بوده و  ها و چشمه شدن آب قنوات و چاه
پذیر نباشد  دیگر امکان از طرق  تأسیساتمالکین این 

صورت عدم توافق با مالک یا مالکین خسارت مذکور در 
 گردد. طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

برداري  بهره تأسیساتها و قنوات و سایر  نسبت به چاه -هـ
از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود 

 شود. خسارتی پرداخت نمی

هاي ملی در داخل  در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
شود و خسارات آنها  رج محدوده طرح آبیاري میو یا خا

است بهاي آب طبق مقررات  طبق این قانون پرداخت شده
کنندگان و  و معیارهاي وزارت نیرو مانند سایر مصرف

بردار باید  کننده یا بهره برداران آب از طریق مصرف بهره
 پرداخت شود.

که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم  در صورتی -ز 
رف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در تص

دادگاه صالحه پرداخت  صورت عدم توافق طبق رأي
 گردد. می

 

در کلیه موارد فوق چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي  
 گردد. دادگاه صالحه عمل می

در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک  -د 
آب  تأمینها بوده و  ها و چشمه شدن آب قنوات و چاه

یر نباشد پذ دیگر امکان از طرق  تأسیساتمالکین این 
خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین 

 گردد. طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

برداري  بهره تأسیساتها و قنوات و سایر  نسبت به چاه -هـ
از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود 

 شود. خسارتی پرداخت نمی

هاي ملی در داخل  در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
شود و خسارات آنها  و یا خارج محدوده طرح آبیاري می

طبق این قانون پرداخت شده است بهاي آب طبق مقررات 
کنندگان و  و معیارهاي وزارت نیرو مانند سایر مصرف

بردار باید  کننده یا بهره برداران آب از طریق مصرف بهره
 پرداخت شود.

طرح خسارتی بدون لزوم  که در اثر اجراي در صورتی -ز 
تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در 
صورت عدم توافق طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت 

 گردد. می

 هاي توسعه منابع آب : خسارت بر محیط زیست در نتیجه اجراي طرح57ماده 

یست را در ز هاي توسعه منابع آب، خسارات وارده به محیط دولت مکلف است در اجراي طرح
سنجی اجرایی منظور و پس از درج در بودجه سنواتی،  هاي امکان محاسبات اقتصادي و برآورد هزینه

زیست براي حفاظت، احیاء و بازسازي  هاي مبادله شده با سازمان حفاظت محیط نامه در قالب موافقت
 زیست اختصاص دهد. محیط
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مذکور را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از هاي  زیست مکلف است هزینه سازمان حفاظت محیط

 استعالم دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعالم نماید.

ماه پس از  6اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت  نامه نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناي آیین
و زیست و برنامه  هاي حفاظت محیط تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان

 رسد. شود و به تصویب هیئت وزیران می بودجه کشور، تهیه می

زیست ناشی از تخطی پیمانکار غیردولتی طرح  در صورتی که خسارات وارده به محیط -1تبصره 
توسعه منابع آب از نظامات و ضوابط ابالغی کارفرماي دولتی باشد، پیمانکار مذکور مکلف به پرداخت 

 زیست خواهد بود. حفاظت محیطخسارات مطابق اعالم سازمان 

آبریز، کلیه درآمدهاي ناشی از اجراي این ماده، به منظور  در راستاي پایداري حوضه -2تبصره 
گیرد. سازمان  زیست قرار می زیست در اختیار صندوق ملی محیط حفاظت، احیاء و بازسازي محیط

وضوع این ماده و نتایج شده م کرد مبالغ دریافت زیست موظف است گزارش هزینه حفاظت محیط
 آبریز مربوطه ارائه نماید. صورت ساالنه به کمیسیون حوضه شده را به عملکرد اقدامات انجام

 هاي توسعه به اخذ مجوزها : الزام طرح58ماده 

هاي توسعه مؤثر بر منابع آب اعم از عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي و سدسازي و  کلیه طرح
محیطی و میراث فرهنگی،  عالوه بر اخذ مجوزهاي تخصیص آب، زیست مربوطه، موظفند تأسیسات

این قانون، پیش از آغاز هرگونه عملیات اجرایی اقدام نمایند.  8نسبت به دریافت مجوز بند (ب) ماده 
هاي یاد شده و اختصاص ردیف بودجه دولتی به آنها، منوط به رعایت الزامات این ماده  تصویب طرح

 باشد.  می

 ها و جبران خسارت : جرایم، مجازات59ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 ها و جبران خسارت : جرایم، مجازات54ماده 

شود. مرتکبان با توجه به  رفتارهاي زیر جرم محسوب می
میزان و نوع جرم ارتکابی، عالوه بر اعاده وضع سابق و 
جبران خسارت وارده، به مجازات ذیل طبق نظر دادگاه 

 خسارتها و جبران  : جرایم، مجازات59ماده 

شود. مرتکبان با توجه به  رفتارهاي زیر جرم محسوب می
میزان و نوع جرم ارتکابی، عالوه بر اعاده وضع سابق و 
جبران خسارت وارده، به مجازات ذیل طبق نظر دادگاه 
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 قانون آبپیشنهادي الیحه  اعمال اصالحات بر روي ویرایش نخست: 4فصل  

 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
 شوند:صالحه محکوم می

 حبس و جزاي نقدي درجه پنج: -الف

 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر. -1
 برداري.قنات بدون پروانه بهره برداري از چاه یا بهره  -2
شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار  ، کفجابجایی -3

 قنات یا توسعه و دستکاري چشمه بدون اخذ مجوز.
برداري از منابع آب سطحی و منابع آب  بهره -4

 برداري.غیرمتعارف بدون پروانه بهره
تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج از اراضی  -5

یا به خارج از محدوده اجراي طرح  آبخور اولیه
صنعتی و خدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از 
موارد مندرج در پروانه بهره برداري بدون اجازه کتبی 

 وزارت نیرو
آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده  -6

این قانون  39کردن آب طبق مقررات مندرج در ماده 
اي مرتبط با آن و نیز هها و دستورالعملو آیین نامه

 هاي آن.و تبصره 37عدم رعایت مقررات ماده 
ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در  -7

هاي  هاي طبیعی، کانال ها، انهار و آبراهه بستر رودخانه
طبیعی و  هاي و برکه  ها، مرداب عمومی، مسیل

ها  همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه
بیعی و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف اعم از ط

هاي طبیعی و  ها و انهار و آبراهه کردن رودخانه
 ها بدون اجازه وزارت نیرو هاي عمومی و مسیل کانال

هرگونه برداشت غیرمجاز از شن و ماسه و خاك رس   -8
ها، انهار و  یا سایر منابع بستر و حریم رودخانه

سواحل دریاها و  ها و حریم قانونی  ها و آبراهه مسیل
برداري معتبر از ها بدون اخذ پروانه بهره دریاچه

وزارت نیرو. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر در این 
برابر ارزش  4تا  2بند، به پرداخت جریمه به میزان 

کارشناسی منابع برداشت شده به قیمت روز محکوم 
 خواهند شد.

 شوند:صالحه محکوم می

 حبس و جزاي نقدي درجه پنج: -الف

 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر. -1
 برداري.چاه یا قنات بدون پروانه بهرهبرداري از  بهره  -2

شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار  ، کفجابجایی -3
 قنات یا توسعه و دستکاري چشمه بدون اخذ مجوز.

برداري از منابع آب سطحی و منابع آب  بهره -4
 برداري.غیرمتعارف بدون پروانه بهره

تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج از اراضی  -5
اولیه یا به خارج از محدوده اجراي طرح صنعتی و  آبخور

خدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از موارد مندرج در 
 برداري بدون اجازه کتبی وزارت نیرو. پروانه بهره

آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده  -6
این قانون و  40کردن آب طبق مقررات مندرج در ماده 

هاي مرتبط با آن و نیز عدم دستورالعملها و آیین نامه
 هاي آن.و تبصره این قانون 38رعایت مقررات ماده 

ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در  -7
هاي  هاي طبیعی، کانال ها، انهار و آبراهه بستر رودخانه

طبیعی و همچنین  هاي و برکه  ها، مرداب عمومی، مسیل
ها اعم از طبیعی  ا و دریاچهدر حریم قانونی سواحل دریاه

ها و  و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه
ها  هاي عمومی و مسیل هاي طبیعی و کانال انهار و آبراهه

 بدون اجازه وزارت نیرو.

هرگونه برداشت غیرمجاز از شن و ماسه و خاك رس   -8
ها و  ها، انهار و مسیل یا سایر منابع بستر و حریم رودخانه

ها بدون  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  آبراهه
برداري معتبر از وزارت نیرو. مرتکبان، اخذ پروانه بهره

ه به عالوه بر مجازات مقرر در این بند، به پرداخت جریم
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 م بههاي حفاري غیرمجاز که اقدا دارندگان دستگاه -9
نمایند و دارندگان هرگونه حفاري غیرمجاز 

هاي حفاري داراي پروانه صالحیت که اقدام  دستگاه
هرگونه حفاري غیرمجاز یا خارج از ضوابط و  به

شرایط مقرر در پروانه صالحیت یا پروانه حفاري 
، اقدام به حمل و نقل و نمایند یا بدون کارت تردد
 .کنندتردد دستگاه هاي حفاري 

هاي حفاري داراي پروانه  دارندگان دستگاه -هتبصر
صالحیت موضوع این بند عالوه بر مجازات فوق براي بار 

ماه و انتقال به  6اول به توقیف دستگاه حفاري به مدت 
براي بار دوم به مدت دو  پارکینگ با هزینه مالک دستگاه، 

سال و در صورت تکرار به ضبط دستگاه حفاري به نفع 
هاي حفاري  واهند شد. دارندگان دستگاهدولت محکوم خ

غیرمجاز موضوع این بند عالوه بر مجازات فوق، به ضبط 
دستگاه حفاري به نفع دولت در همان بار اول محکوم 

 خواهند شد.

 حبس و جزاي نقدي درجه شش -ب

برداري از منابع آب سطحی،  افزایش غیرمجاز بهره -1
 برداري. بهرهزیرزمینی و غیرمتعارف داراي پروانه 

بري  برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره  -2
این قانون  19برداري وفق ماده بهرهبدون اخذ پروانه 

 همان ماده. 3یا عدم اقدام وفق تبصره 
این قانون و  51ضابطین دادگستري موضوع ماده   -3

سایر مسئولین مرتبط که از وقوع جرایم مندرج در 
و مراتب را به مراجع  این قانون مطلع گردیده

 دار اعالم ننمایند. صالحیت

 7حبس و جزاي نقدي درجه  -ج

تصرف عدوانی یا به هدر دادن آب حق دیگري یا  -1
ایجاد مزاحمت یا ممانعت در استفاده از آن به هر 

برابر ارزش کارشناسی منابع برداشت شده  4تا  2میزان 
 به قیمت روز محکوم خواهند شد.

توسط دارندگان هرگونه حفاري غیرمجاز  -9
و هرگونه حفاري غیرمجاز  هاي حفاري غیرمجاز دستگاه

یا خارج از ضوابط و شرایط مقرر در پروانه صالحیت یا 
هاي حفاري  پروانه حفاري یا حمل و نقل و تردد دستگاه
هاي حفاري  بدون کارت تردد توسط دارندگان دستگاه

  داراي پروانه صالحیت.
هاي حفاري داراي پروانه  دارندگان دستگاه -تبصره

صالحیت موضوع این بند عالوه بر مجازات فوق براي بار 
ماه و انتقال به  6اول به توقیف دستگاه حفاري به مدت 

براي بار دوم به مدت دو  پارکینگ با هزینه مالک دستگاه، 
سال و در صورت تکرار به ضبط دستگاه حفاري به نفع 

هاي حفاري  دولت محکوم خواهند شد. دارندگان دستگاه
غیرمجاز موضوع این بند عالوه بر مجازات فوق، به ضبط 
دستگاه حفاري به نفع دولت در همان بار اول محکوم 

 خواهند شد.

 حبس و جزاي نقدي درجه شش -ب

برداري از منابع آب سطحی،  زایش غیرمجاز بهرهاف -1
 برداري. زیرزمینی و غیرمتعارف داراي پروانه بهره

بري  برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره  -2
این قانون  20برداري وفق ماده بهرهبدون اخذ پروانه 

 همان ماده. 3یا عدم اقدام وفق تبصره 
این قانون و  54ضابطین دادگستري موضوع ماده   -3

سایر مسئولین مرتبط که از وقوع جرایم مندرج در این 
دار  قانون مطلع گردیده و مراتب را به مراجع صالحیت

 اعالم ننمایند.

 7حبس و جزاي نقدي درجه  -ج
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
 باشد. نحو. جرم موضوع این بند قابل گذشت می

این  3عدم رعایت حریم منابع آبی مندرج در ماده  -2
تأسیسات آنها یا حریم کمی و کیفی مخازن قانون و 

فاضالب و همچنین  تأسیساتآبی،  تأسیساتو 
هاي  خطوط انتقال آب، فاضالب و آبرسانی و کانال

عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و 
 زیرزمینی.

هرگونه دخالت، اختالل یا دخل و تصرف در   -3
آبی دولتی و عمومی یا هرگونه اخالل  در  تأسیسات

 تقسیم و توزیع آب.
گزارش خالف واقع مقدار آب مصرف شده یا کمیت   -4

این  26و کیفیت آب برگشتی طبق مقررات ماده 
 قانون.

برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و  بهره -5
برداري یا مصادیق  غیرمتعارف بدون تمدید پروانه بهره

این قانون در صورتی که  20ماده  2مندرج در تبصره 
به طور خاص در سایر بندهاي این ماده، مجازات 

 معینی براي آن درنظر گرفته نشده باشد.
هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهاي   -6

 گیري کمی و کیفی آب. اندازه
عدم رعایت مقررات خشکسالی و الگوي کشت بهینه.  -7

ر در این بند، به مرتکبان، عالوه بر مجازات مقر
برابر ارزش  4تا  2پرداخت جریمه به میزان 

کارشناسی محصول قابل برداشت به قیمت روز 
 محکوم خواهند شد.

هرگاه جرایم و تخلفات موضوع این ماده به نفع  -1تبصره 
ها در خصوص  اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد، مجازات

شود مگر  مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی اعمال می
آنکه مرتکب اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگري 
بوده که در این صورت مجازات در خصوص دستوردهنده 

 گردد. اجرا می

 

تصرف عدوانی یا به هدر دادن آب حق دیگري یا  -1
ایجاد مزاحمت یا ممانعت در استفاده از آن به هر نحو. 

 باشد. ین بند قابل گذشت میجرم موضوع ا
این  3عدم رعایت حریم منابع آبی مندرج در ماده  -2

قانون و تأسیسات آنها یا حریم کمی و کیفی مخازن و 
فاضالب و همچنین خطوط  تأسیساتآبی،  تأسیسات

هاي عمومی  انتقال آب، فاضالب و آبرسانی و کانال
 آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی.

هرگونه دخالت، اختالل یا دخل و تصرف در   -3
آبی دولتی و عمومی یا هرگونه اخالل در  تأسیسات

 تقسیم و توزیع آب.
گزارش خالف واقع مقدار آب مصرف شده یا کمیت   -4

 این قانون. 27و کیفیت آب برگشتی طبق مقررات ماده 
برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و  بهره -5

برداري یا مصادیق  روانه بهرهغیرمتعارف بدون تمدید پ
این قانون در صورتی که به  21ماده  2مندرج در تبصره 

طور خاص در سایر بندهاي این ماده، مجازات معینی 
 براي آن در نظر گرفته نشده باشد.

هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهاي   -6
 گیري کمی و کیفی آب. اندازه

الگوي کشت  عدم رعایت مقررات خشکسالی و -7
بهینه. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر در این بند، به 

برابر ارزش کارشناسی  4تا  2پرداخت جریمه به میزان 
 محصول قابل برداشت به قیمت روز محکوم خواهند شد.

هرگاه جرایم و تخلفات موضوع این ماده به نفع  -1تبصره 
خصوص ها در  اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد، مجازات

شود مگر  مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی اعمال می
آنکه مرتکب اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگري 
بوده که در این صورت مجازات در خصوص دستوردهنده 

 گردد. اجرا می



 
 

 

150 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

اشخاصی که  االجرا شدن این قانون،  از تاریخ الزم -2تبصره 
پیش از آن مبادرت به حفر چاه غیرمجاز یا هرگونه 

و  برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی بهره
باید طی مدت تعیین شده در تبصره  اند،  غیرمتعارف نموده

هاي آب  شرکتاین قانون نسبت به مراجعه به  20ماده  5
و تعیین تکلیف اقدام نمایند و در این مدت از  اي منطقه

تعقیب کیفري و مجازات مقرر به خاطر حفر چاه غیرمجاز 
ی و برداري غیر مجاز از منابع آب سطحی، زیرزمین و بهره

صورت مشمول  غیرمتعارف معاف خواهند بود. در غیر این
وزارت نیرو مکلف است مراتب   شوند. مقررات این قانون می

مجلس و به طور کتبی  مذکور در این تبصره را طی صورت
به مرتکبان ابالغ نماید. در هر صورت دادستان محل مکلف 
 است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور جلوگیري از هرگونه

برداشت آب از موارد فوق را صادر نماید. در صورت تخطی 
بردار و اقدام به برداشت آب، مرتکب از شمول این  بهره

این ماده با وي برخورد  1تبصره خارج شده و مطابق بند 
 خواهد شد.

عالوه بر   مرتکبان جرایم موضوع این قانون، -3تبصره 
جاز، مجازات مقرر، حسب مورد به قلع مستحدثات غیرم

اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده نیز بدون نیاز 
شوند. میزان خسارت  به تقدیم دادخواست محکوم می

برداري غیرمجاز از منابع  ناشی از حفر چاه غیرمجاز یا بهره
آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، براساس ارزش 

 شود. اقتصادي آب در هر منطقه تعیین می

اعاده وضع به حالت سابق مکلف است  محکوم به -4تبصره 
ظرف مهلت تعیین شده در رأي که بیش از سه ماه نخواهد 

در این خصوص اقدام و همچنین خسارات وارده را   بود،
وزارت نیرو نسبت به این   صورت،جبران کند و در غیر این

و با امور اقدام و هزینه مربوطه توسط قاضی اجراي احکام 
تعیین و مطابق  می دادگسترياخذ نظر کارشناس رس

 گردد. علیه وصول می قوانین مربوطه از اموال محکوم

اشخاصی که  االجرا شدن این قانون،  از تاریخ الزم -2تبصره 
ه پیش از آن مبادرت به حفر چاه غیرمجاز یا هرگون

برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و  بهره
باید طی مدت تعیین شده در تبصره  اند،  غیرمتعارف نموده

هاي آب  سازماناین قانون نسبت به مراجعه به  21ماده  5
و تعیین تکلیف اقدام نمایند و در این مدت از  ها استان

ز تعقیب کیفري و مجازات مقرر به خاطر حفر چاه غیرمجا
برداري غیر مجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و  و بهره

صورت مشمول  غیرمتعارف معاف خواهند بود. در غیر این
وزارت نیرو مکلف است مراتب   شوند. مقررات این قانون می

مجلس و به طور کتبی  مذکور در این تبصره را طی صورت
 به مرتکبان ابالغ نماید. در هر صورت دادستان محل مکلف
است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور جلوگیري از هرگونه 
برداشت آب از موارد فوق را صادر نماید. در صورت تخطی 

بردار و اقدام به برداشت آب، مرتکب از شمول این  بهره
این ماده با وي برخورد  1تبصره خارج شده و مطابق بند 

 خواهد شد.
الوه بر ع  مرتکبان جرایم موضوع این قانون، -3تبصره 

مجازات مقرر، حسب مورد به قلع مستحدثات غیرمجاز، 
اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده نیز بدون نیاز 

شوند. میزان خسارت  به تقدیم دادخواست محکوم می
برداري غیرمجاز از منابع  ناشی از حفر چاه غیرمجاز یا بهره

آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، بر اساس ارزش 
 شود. صادي آب در هر منطقه تعیین میاقت

محکوم به اعاده وضع به حالت سابق مکلف است  -4تبصره 
ظرف مهلت تعیین شده در رأي که بیش از سه ماه نخواهد 

در این خصوص اقدام و همچنین خسارات وارده را   بود،
وزارت نیرو نسبت به این   جبران کند و در غیر این صورت،

ربوطه توسط قاضی اجراي احکام امور اقدام و هزینه م
علیه وصول  تعیین و مطابق قوانین مربوطه از اموال محکوم

اعاده وضع به حال سابق، مشمول مرور زمان گردد.  می
 نیست.

هرگاه مرتکب جرایم و تخلفات فوق از  -5تبصره 
هاي اجرایی  مستخدمین شاغل یا بازنشسته دستگاه
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
هرگاه مرتکب جرایم و تخلفات فوق از  - 5تبصره 

هاي اجرایی  مستخدمین شاغل یا بازنشسته دستگاه
ربط باشد، حسب مورد به اشد مجازات یا جریمه  ذي

 گردد. مربوطه محکوم می

ند جهت کشف جرایم و توا وزارت نیرو می - 6تبصره 
نهاد یا سایر اشخاص  هاي مردم تخلفات از خدمات تشکل

الکشف مربوطه را به  حقیقی و حقوقی استفاده نموده و حق
میزانی که در خصوص موارد مختلف بنا به پیشنهاد آن 

 رسد، پرداخت نماید. وزارت به تصویب شوراي عالی آب می

ت یا جریمه ربط باشد، حسب مورد به اشد مجازا ذي
 گردد. مربوطه محکوم می

تواند جهت کشف جرایم و  وزارت نیرو می - 6تبصره 
نهاد یا سایر اشخاص  هاي مردم تخلفات از خدمات تشکل

الکشف مربوطه را به  حقیقی و حقوقی استفاده نموده و حق
میزانی که در خصوص موارد مختلف بنا به پیشنهاد آن 

 رسد، پرداخت نماید. می وزارت به تصویب شوراي عالی آب
قانون  5هاي اجرایی موضوع ماده  کلیه دستگاه -7تبصره 

برنامه  29) و ماده 1386مدیریت خدمات کشوري (مصوب 
) موظف به اجراي صحیح 1395ششم توسعه (مصوب 

مقررات مندرج در این قانون  بوده و هرگونه رفتار ناقض 
یدگی طبق این قانون اعم از فعل یا ترك فعل، مشمول رس

 باشد. قوانین و مقررات مربوطه می
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 حل و فصل اختالفات -فصل هشتم

 : ارکان ساختار داوري و حل اختالفات60ماده 
 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : ارکان ساختار داوري و حل اختالفات 55ماده 

و حل اختالفات موضوع این قانون ارکان ساختار داوري 
 اند از: عبارت

الف) سطح ملی: مرکز ملی داوري آب زیرنظر شوراي عالی 
 آب.

آبریز  هاي آبریز: مراکز داوري آب حوضه ب) سطح حوضه
 هاي آبریز. هاي حوضه زیرنظر کمیسیون

ها زیرنظر  ج) سطح استانی: مراکز داوري آب استان
شوراهاي حل اختالف و نهادهاي هاي استانی آب،  کارگروه

 محلی موجود.

نامه اجرایی ساختار و سازوکار هریک از مراکز  آیین -تبصره
، به تصویب الذکر با پیشنهاد شوراي عالی آب داوري فوق

 رسد.  هیئت وزیران می

 : ارکان ساختار داوري و حل اختالفات 60ماده 

ون ارکان ساختار داوري و حل اختالفات موضوع این قان
 اند از: عبارت

الف) سطح ملی: مرکز ملی داوري آب زیرنظر شوراي عالی 
 آب.

آبریز  هاي آبریز: مراکز داوري آب حوضه ب) سطح حوضه
 هاي آبریز. هاي حوضه زیرنظر کمیسیون

ها زیرنظر  ج) سطح استانی: مراکز داوري آب استان
هاي استانی آب، شوراهاي حل اختالف و نهادهاي  کارگروه

 موجود. محلی

نامه اجرایی ساختار و سازوکار هریک از مراکز  آیین -تبصره
، به تصویب الذکر با پیشنهاد شوراي عالی آب داوري فوق

 رسد.  هیئت وزیران می

 هاي حل اختالف : رویه61ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي حل اختالف رویه: 56ماده 

در موارد بروز اختالف میان اشخاص حقیقی و 
حقوقی در اجراي این قانون، به یکی از طرق زیر 

 گردد: عمل می

الف) رسیدگی اولیه به اختالفات میان اشخاص در 
سطح استان، ابتدا باید از طریق نهادهاي محلی و 

هریک چنانچه شوراهاي حل اختالف صورت پذیرد. 
ادها یا شوراها خود را صالح به رسیدگی از این نه

 هاي حل اختالف ه: روی61ماده 

در موارد بروز اختالف میان اشخاص حقیقی و حقوقی در اجراي 
قانون اساسی جمهوري اسالمی  139و با رعایت اصل این قانون 

 گردد: به یکی از طرق زیر عمل می ایران،

الف) رسیدگی اولیه به اختالفات میان اشخاص در سطح استان، 
ابتدا باید از طریق نهادهاي محلی و شوراهاي حل اختالف صورت 

هریک از این نهادها یا شوراها خود را صالح به چنانچه پذیرد. 
رسیدگی ندانند یا هریک از طرفین دعوا نسبت به نظر یا رأي 
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 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب
ندانند یا هریک از طرفین دعوا نسبت به نظر یا رأي 

موضوع به مرکز داوري آب  صادره معترض باشند،
. رأي  نهایی مرکز داوري شود استان ارجاع داده می

آب استان در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض 
 خواهد بود.  

اشخاص، فراتر از  ب) در صورتی که اختالف میان
آبریز باشد، حل  یک استان و در سطح حوضه

آبریز صورت  اختالف توسط مرکز داوري آب حوضه
گیرد. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به  می

آبریز  رأي صادره توسط مرکز داوري آب حوضه
معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب 

ی داوري شود. رأي نهایی مرکز مل ارجاع داده می
آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد 

 بود.

هاي  ج) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز داوري آب 

شود. چنانچه هریک از طرفین  استان ارجاع داده می
دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند، موضوع به 

شود.  ارجاع داده میآبریز  مرکز داوري آب حوضه
آبریز، قطعی، غیرقابل  رأي مرکز داوري آب حوضه

 باشد. اعتراض و الزم االجرا می

هاي اجرایی  د) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
آبریز، موضوع به مرکز  ها در سطح حوضه استان

شود. چنانچه  آبریز ارجاع داده می داوري آب حوضه
سبت به رأي هاي طرف دعوا ن هریک از دستگاه

صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري 
شود. رأي مرکز ملی داوري آب،  آب ارجاع داده می

 باشد. االجرا می قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم

هاي اجرایی  ه) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
در سطح ملی، موضوع به مرکز ملی داوري آب 

ملی داوري آب، شود. رأي مرکز  ارجاع داده می
 باشد. االجرا می قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم

ها، مشاوران  و) در صورت بروز اختالف میان تشکل

ز داوري آب استان ارجاع موضوع به مرک صادره معترض باشند،
. رأي  نهایی مرکز داوري آب استان در دادگاه شود داده می

 عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.  

ب) در صورتی که اختالف میان اشخاص، فراتر از یک استان و در 
آبریز باشد، حل اختالف توسط مرکز داوري آب  سطح حوضه

ک از طرفین دعوا نسبت گیرد. چنانچه هری آبریز صورت می حوضه
آبریز معترض باشند،  به رأي صادره توسط مرکز داوري آب حوضه

شود. رأي نهایی  موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می
مرکز ملی داوري آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض 

 خواهد بود.

هاي اجرایی در سطح  ج) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
شود.  موضوع به مرکز داوري آب استان ارجاع داده می استان،

چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض 
شود.  آبریز ارجاع داده می باشند، موضوع به مرکز داوري آب حوضه

آبریز، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم  رأي مرکز داوري آب حوضه
 باشد. االجرا می

ها در  هاي اجرایی استان میان دستگاهد) در صورت بروز اختالف 
آبریز ارجاع  آبریز، موضوع به مرکز داوري آب حوضه سطح حوضه

هاي طرف دعوا نسبت به  شود. چنانچه هریک از دستگاه داده می
رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع 

راض شود. رأي مرکز ملی داوري آب، قطعی، غیرقابل اعت داده می
 باشد. االجرا می و الزم

هاي اجرایی در سطح  ه) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
شود. رأي  ملی، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می

االجرا  مرکز ملی داوري آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم
 باشد. می

ها، مشاوران و پیمانکاران  و) در صورت بروز اختالف میان تشکل
هاي  هاي آبی با یکدیگر یا با دستگاه نامه در قراردادها و تفاهم

اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز داوري آب استان ارجاع 
شود. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره  داده می

آبریز ارجاع داده  معترض باشند، موضوع به مرکز داوري آب حوضه
آبریز، در دادگاه  اوري آب حوضهشود. رأي نهایی مرکز د می



 
 

 

154 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

هاي آبی با  نامه و پیمانکاران در قراردادها و تفاهم
هاي اجرایی در سطح استان،  یکدیگر یا با دستگاه

موضوع به مرکز داوري آب استان ارجاع داده 
ک از طرفین دعوا نسبت به شود. چنانچه هری می

رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز داوري 
شود. رأي نهایی  آبریز ارجاع داده می آب حوضه

آبریز، در دادگاه عمومی  مرکز داوري آب حوضه
 صالحه قابل اعتراض خواهد بود.

ها، مشاوران و  ز) در صورتی که اختالف میان تشکل
هاي آبی با  نامه همپیمانکاران در قراردادها و تفا

هاي اجرایی فراتر از یک استان  یکدیگر یا با دستگاه
آبریز باشد، حل اختالف توسط  و در سطح حوضه

گیرد.  آبریز صورت می مرکز داوري آب حوضه
چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره 
معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب 

هایی مرکز ملی داوري شود. رأي ن ارجاع داده می
آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد 

 بود.

ح) در صورت بروز اختالف میان اشخاص و 
هاي اجرایی، مطابق با فرآیندهاي  دستگاه
شده در بندهاي (الف) و (ب) این ماده عمل  تعریف

گردد. با این تفاوت که رأي صادره نهایی،  می
 اداري خواهد بود. اعتراض در دیوان عدالت قابل

تبصره: مهلت اعتراض به هریک از آراي غیرقطعی 
شوراهاي حل اختالف، نهادهاي محلی و مراکز 

باشد. در صورت  روز پس از ابالغ می 20داوري، 
عدم اعتراض در مهلت مقرر یا اسقاط حق اعتراض، 
آراي مذکور، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم االجرا 

 باشد. می

 عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.

ها، مشاوران و پیمانکاران در  ز) در صورتی که اختالف میان تشکل
هاي اجرایی  هاي آبی با یکدیگر یا با دستگاه نامه قراردادها و تفاهم

آبریز باشد، حل اختالف  فراتر از یک استان و در سطح حوضه
گیرد. چنانچه  آبریز صورت می وري آب حوضهتوسط مرکز دا

هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند، 
شود. رأي نهایی  موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می

مرکز ملی داوري آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض 
 خواهد بود.

اجرایی، هاي  ح) در صورت بروز اختالف میان اشخاص و دستگاه
شده در بندهاي (الف) و (ب) این ماده  مطابق با فرآیندهاي تعریف

اعتراض در  گردد. با این تفاوت که رأي صادره نهایی، قابل عمل می
 دیوان عدالت اداري خواهد بود.

تبصره: مهلت اعتراض به هریک از آراي غیرقطعی شوراهاي حل 
س از ابالغ روز پ 20اختالف، نهادهاي محلی و مراکز داوري، 

باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر یا اسقاط حق  می
اعتراض، آراي مذکور، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم االجرا 

 باشد. می
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 هاي مجاور : نقصان آب چاه62ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي مجاور  : نقصان آب چاه57ماده 

برداري از چاه یا قنات  هرگاه در اثر حفر و بهره
جدیداالحداث، آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک 

 شود: شود، به یکی از طرق زیر عمل می

یافته آب منابع مجاور  با توافق طرفین مقدار کاهش -الف 
شرکت خیص برداري به تش در قبال مشارکت در هزینه بهره

 شود.  تأمیناز چاه یا قنات جدید باید  اي منطقه آب

 اي منطقه شرکت آبدر صورت عدم توافق طرفین،  -ب
برداري چاه  حسب شرایط فنی، نسبت به کاهش پروانه بهره

یا قنات جدیداالحداث تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع 
داث مجاور یا صدور مجوز جابجایی چاه یا قنات جدیداالح

 نماید. اقدام می

میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد  -1تبصره  
شرکت و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان 

 .شود تعیین می اي منطقه آب

 56هاي حل اختالف این ماده، مطابق ماده  رویه -2تبصره  
 باشد. این قانون می

هرگاه به تشخیص مرکز داوري آب استان مسلم  -3تبصره 
شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه 

بوده خسارت وارده مطابق  اي منطقه شرکت آبکارشناسان 
مربوطه  اي منطقه شرکت آباین قانون توسط  53ماده 

 گردد. جبران می

 هاي مجاور  : نقصان آب چاه62ماده 

برداري از چاه یا قنات  بهرههرگاه در اثر حفر و 
جدیداالحداث، آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک 

 شود: شود، به یکی از طرق زیر عمل می

یافته آب منابع مجاور  با توافق طرفین مقدار کاهش -الف 
برداري به تشخیص  در قبال مشارکت در هزینه بهره

 شود.  تأمیناز چاه یا قنات جدید باید   آب استان  سازمان

  آب استان  سازماندر صورت عدم توافق طرفین،  -ب
برداري چاه  حسب شرایط فنی، نسبت به کاهش پروانه بهره

یا قنات جدیداالحداث تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع 
مجاور یا صدور مجوز جابجایی چاه یا قنات جدیداالحداث 

 نماید. اقدام می

با توجه به آمار و شواهد  میزان آب منابع مجاور -1تبصره  
آب   سازمانو قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان 

 .شود تعیین می  استان

 61هاي حل اختالف این ماده، مطابق ماده  رویه -2تبصره  
 باشد. این قانون می

هرگاه به تشخیص مرکز داوري آب استان مسلم  -3تبصره 
اه شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتب

بوده خسارت وارده مطابق   آب استان  سازمانکارشناسان 
مربوطه  سازمان آب استاناین قانون توسط  56ماده 

 گردد. جبران می
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 هاي منابع آب هزینه تأمین: 63ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي منابع آب هزینه تأمین: 58ماده 

برداران مشترك نهر یا کانال یا جوي یا چاه یا هرگاه بهره
برداري، هاي بهرههزینه تأمینقنات و امثال آن حاضر به 

توانند  تعمیر یا نگهداري آن نشوند، هریک از شرکا می
 این قانون عمل نماید. 56مطابق ماده 

 هاي منابع آب هزینه تأمین: 63ماده 

برداران مشترك نهر یا کانال یا جوي یا چاه یا بهرههرگاه 
برداري، هاي بهره هزینه تأمینقنات و امثال آن حاضر به 

توانند  تعمیر یا نگهداري آن نشوند، هریک از شرکا می
 این قانون عمل نمایند. 61مطابق ماده 

 حق : ثبوت اعراض ذي64ماده 

 (ویرایش دوم) حه پیشنهادي قانون آبالی (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 حق : ثبوت اعراض ذي59ماده 

هر نهر غیرطبیعی که در زمین دیگري جریان داشته در 
حق در محاکم قضایی، حق مجرا  صورت ثبوت اعراض ذي

 از بین خواهد رفت.

 حق : ثبوت اعراض ذي64ماده 

هر نهر غیرطبیعی که در زمین دیگري جریان داشته در 
حق در محاکم قضایی، حق مجرا  اعراض ذي صورت ثبوت

 از بین خواهد رفت.

 : تعیین مسیر یا طرز انشعاب65ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : تعیین مسیر یا طرز انشعاب60ماده 

بران نتوانند در مورد مسیر یا طرز انشعاب آب از  هرگاه آب
مجراي طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند، 

تواند با  می اي منطقه شرکت آببران، حسب درخواست آب
اي نرسد، مسیر یا  توجه به اینکه به حق دیگري لطمه

براي  اي منطقه شرکت آبانشعاب را تعیین کند. نظر 
کارشناسی مطابق هاي  االجرا بوده و هزینه بران الزم آب

 گردد. دریافت می این قانون از متقاضیان 25ماده 

 : تعیین مسیر یا طرز انشعاب65ماده 

بران نتوانند در مورد مسیر یا طرز انشعاب آب از  هرگاه آب
مجراي طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند، 

تواند با  می  آب استان  سازمانبران، حسب درخواست آب
اي نرسد، مسیر یا  طمهتوجه به اینکه به حق دیگري ل

بران  براي آب  آب استان  سازمانانشعاب را تعیین کند. نظر 
 26کارشناسی مطابق ماده هاي  االجرا بوده و هزینه الزم

 گردد. دریافت می این قانون از متقاضیان
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 : رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات66ماده 

 (ویرایش دوم) پیشنهادي قانون آبالیحه  (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 : رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات61ماده 

در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب تخصصی آب در 
دادسراها و محاکم عمومی به منظور رسیدگی به دعاوي و 

 شود. شکایات ناشی از این قانون تشکیل می

ها در اجراي  در هر مورد که دادسراها و دادگاه -تبصره
مقررات این قانون، صالح به رسیدگی باشند مکلفند به 
فوریت و خارج از نوبت، نسبت به رسیدگی و حسب مورد 

 حکم قضایی اقدام نمایند. صدور دستور یا 

 : رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات66ماده 

در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب تخصصی آب در 
آگاه به حقوق متشکل از قضات دادسراها و محاکم عمومی 

به منظور رسیدگی به دعاوي و شکایات  زیست آب و محیط
 شود. ناشی از این قانون تشکیل می

ها در اجراي  در هر مورد که دادسراها و دادگاه -تبصره
مقررات این قانون، صالح به رسیدگی باشند مکلفند به 
فوریت و خارج از نوبت، نسبت به رسیدگی و حسب مورد 

 حکم قضایی اقدام نمایند. صدور دستور یا 
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 سایر -فصل نهم

 هاي اجرایی   نامه : وضع آیین67ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 هاي اجرایی   نامه : وضع آیین62ماده 

هاي اجرایی مورد نیاز این قانون، حسب   نامه سایر آیین
ربط تهیه و پس از  هاي اجرایی ذي دستگاهمورد توسط 

 باشد. تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می

 هاي اجرایی   نامه : وضع آیین67ماده 

هاي اجرایی مورد نیاز این قانون، حسب   نامه سایر آیین
ربط تهیه و پس از  هاي اجرایی ذي مورد توسط دستگاه

 باشد. تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می

 : دوره گذار (جدید)68ماده 

ها  ریزي استان برنامه آبریز و آب قابل هاي حوضه تا پیش از تدوین و تصویب اسناد جدید تخصیص 
ریزي، ابالغی  برنامه آبریز و آب قابل هاي این قانون)، اسناد موجود تخصیص آب حوضه 16(موضوع ماده 

مورد اشاره در این قانون تا پیش از تدوین گیرد. در خصوص سایر اسناد  وزارت نیرو، مالك عمل قرار می
  گردد. آبریز محول می هاي هاي حوضه گیري مربوط به آنها به کمیسیون و تصویب آنها، اختیار تصمیم

 : نسخ قوانین و مقررات مغایر69ماده 

 (ویرایش دوم) الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست) الیحه پیشنهادي قانون آب

 قوانین و مقررات مغایر: نسخ 63ماده 

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ 
تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بالاثر 

 گردد. می

 : نسخ قوانین و مقررات مغایر69ماده 

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ 
قسمت که مغایر است بالاثر تصویب این قانون در آن 

 گردد. می
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 مقدمه -5-1

الیحه کلیه نظرات دریافت شده در ارتباط با ویرایش نخست  که پیشتر اشاره شد
و در  هدقت مورد بررسی قرار گرفت در جلسات کمیته راهبري به پیشنهادي قانون آب

اصالحات مربوطه در مواد الیحه اعمال گردید. همچنین، در صورت عدم  ،صورت نیاز
نیاز به اصالح ماده بر اساس نظرات دریافتی، پاسخ متناسب با آن تهیه و دالیل عدم 

اهم نظرات نیازمند پاسخ به  فصلپذیرش نقد یا پیشنهاد مربوطه، ارائه گردید. در این 
ذکر گردیده و  پیشنهادي قانون آبالیحه تفکیک هریک از مواد ویرایش نخست 

 شده به هریک از نظرات ارائه شده است. هاي ارائه پاسخ

 الیحه پیشنهادي قانون آباهم نظرات دریافتی ویرایش نخست  -5-2

 اهداف، تعاریف و مالکیت آب -فصل اول

 
ـ  ،یبه لحاظ حقـوق  »نیتضم«نظر کلمه  به: 1-1نظر • ـ دارد. از زوا یمتفـاوت  ریتفاس  يای

 "تعهـد " رینظ يگریواژه د شود یم شنهادیاست. پ يگر مطالبه تیماه يمختلف دارا

 شود. نیگزیجا

 مشخصـی  متعهـد  چـون  و گـردد  می بیان قانون کلی هدف ماده، این در -1-1 پاسخ -
 .است تر مناسب »تضمین« واژه باشد، نمی مدنظر

 تـر  برجسته ماده نیا لیذ در یآب تیامن در آن نیدکتر و روین وزارت رسالت: 2-1نظر  •

 :گردد نیگزیجا ریز متن و شود

ـ عموم به آن بـا رعا  یمنابع آب و حق دسترس يداریپا نیقانون، تضم نیا هدف«  تی

 هدف قانون -1ماده 

آن با رعایـت منـافع ملـی،    هدف از این قانون، تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از 
زیسـتی، اجتمـاعی و اقتصـادي و     هاي آینده و نیز ارتقاي پایـداري محـیط   مصالح عامه و حقوق نسل

 تأمین توامان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه است.
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حفـظ حقابـه    نـده، یآ يهـا  حقـوق نسـل   ،يو اقتصـاد  یمصالح اجتماع ،یمنافع مل

 ریدپـذ یتجد آب منـابع  تیظرف با متناسب کشور ییغذا تیامن تأمینو  ستیز طیمح

 .»باشد یم جامعه آحاد مشارکت از استفاده با کشور

 آنکـه  خصوص به. کند ینم جادیا یخاص يارتقا اما است یمناسب شنهادیپ -2-1 پاسخ -
 ضـمناً . اسـت  ییغـذا  و یآب تیامن کسانی تیاهم بر تأکید جهت »توأمان« واژه درج

 یبخشـ  عنوان به زین ستیز طیمح یآب ازیقانون دارد و ن نیدر ا یمشخص فیتعر حقابه
 .است گرفته قرار مدنظر ماده نیا در یستیز طیمح يداریپا از

 عموم عادالنه یدسترس حق« صورت به »آب به عموم یدسترس حق« عبارت: 3-1نظر  •

 .شود اصالح »سالم آب به

 از کـه  یفـ یتعر به توجه با و ماده نیا در »یآب تیامن« عبارت به توجه با -3-1 پاسخ -
 بـه  يازیـ ن و دهیگرد منظور اشاره مورد میمفاه است، شده ارائه 2 ماده در یآب تیامن
 .ندارد وجود عبارت ینیگزیجا

افزودن حفاظت کمی و کیفی منابع آبی و حفاظت از آب هاي زیرزمینی و : 4-1نظر  •

 حفظ کیفیت آب هاي شیرین.

زیسـتی در اهـداف قـانون، مـوارد فـوق را پوشـش        ذکر پایـداري محـیط   -4-1پاسخ  -
 دهد. می

ریزي پایش  اي جداگانه برنامه قانون، در ماده1به منظور تحقق اهداف ماده : 5-1نظر  •

 اي لحاظ شود. پیشرفت قانون و ارزیابی سود به هزینه آن به صورت دوره

 .است مستتر مختلف موارد در قانون اهداف شیپا -5-1 پاسخ -

 »یصـنعت « ، ییغذا  و یآب تیامن تأمین بر عالوه ، قانون هدف) 1( ماده در: 6-1نظر  •

 .است شنهادیپ مورد هم

 مـاده  مـتن  در و است قانون نیا اهداف از یکی ییغذا و یآب تیامن تأمین-6-1 پاسخ -
 تیـ رعا بـا  آن از نـه یبه اسـتفاده  و آب بـه  عموم یدسترس حق« که است شده عنوان
 ،یسـت یز طیمح يداریپا يارتقا زین و ندهیآ يها نسل حقوق و عامه مصالح ،یمل منافع

 .باشد یم موارد نیا جزء زین صنعت که »ياقتصاد و یاجتماع
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 تعاریف -2ماده 

 :اصطالحات به کار رفته در این قانون، داراي تعاریف و معانی مشروح زیر است
شناسی دیگر با تخلخل و  هاي زمین هاي زیرسطحی از سنگ یا طبقه آبخوان: الیه یا الیه •

 .دهد نفوذپذیري کافی که اجازه ورود، ذخیره و برداشت مقدار قابل توجهی آب زیرزمینی را می
 .گرم در لیتر باشد 1آب شیرین: آبی که میزان امالح محلول آن کمتر از  •
 .گرم در لیتر باشد 10تا  1ان امالح محلول آن بین آب لب شور: آبی که میز •
 گرم در لیتر باشد. 10آب شور: آبی که میزان امالح محلول آن بیشتر از  •
ریزي: مقدار کل منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط  آب قابل برنامه •

زیست، که قابلیت  ها، پس از کنارگذاشتن آب براي محیط هیدرولوژیکی و توسعه زیرساخت
برداري براي مصارف مختلف را در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف دارد. آب  بهره

هاي  ریزي براي یک استان، عبارت است از سهم آب استان از منابع آب تجدیدپذیر حوضه قابل برنامه
 اي، منابع ي انتقال بین حوضهها بوده و یا از طریق طرح  نفعان آن حوضه آبریزي که استان یکی از ذي

ریزي شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی و منابع  شود. منابع آب قابل برنامه آب به استان منتقل می
زدایی دریا)  آب غیرمتعارف (پساب و منابع آب شور و لب شور درون سرزمینی و منابع آب نمک

هاي  شکل از مجموع برداشتریزي سطحی و زیرزمینی، مت باشد. همچنین آب قابل برنامه می
هاي اجرایی و  هاي توسعه منابع آب در شرایط فعلی و آتی (طرح حجم آب تنظیمی طرح  مستقیم،

مطالعاتی که در قالب سهم تخصیص آب سطحی استان مجوز تخصیص آب دارند) است. برداشت 
ها،  ها و چشمه بندان ژ، آبهاي پمپا ایستگاه  ها، موتور پمپ  مستقیم میزان آبی است که از طریق انهار،

 رسد برداران برداشت شده و به مصارف مختلف می ها و قنوات توسط بهره چاه

شناسی دیگر با تخلخل و  هاي زمین هاي زیرسطحی از سنگ یا طبقه آبخوان: الیه یا الیه •
 .هدد نفوذپذیري کافی که اجازه ورود، ذخیره و برداشت مقدار قابل توجهی آب زیرزمینی را می

هاي غیرمتعارف آن دسته از منابع آبی هستند که به عنوان محصوالت  هاي غیرمتعارف: آب آب •
زدایی، تولید شده یا براي استفاده نیازمند تصفیه هستند یا  هاي خاص مانند نمک جانبی فعالیت

آوري و استفاده هستند. از جمله منابع آب  هاي خاصی جهت استخراج، جمع نیازمند فناوري
 .زدایی، پساب و رطوبت هوا اشاره کرد هاي حاصل از نمک توان به آب یرمتعارف میغ
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شود که تمام یا بخشی از  اراضی آبخور: اراضی آبخور هر منبع آبی، آن دسته از اراضی را شامل می •
 کنند. آب مورد نیاز خود را از آن منبع آبی تأمین می

آلودگی آب: تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و  •
 .بیولوژیکی آب در حدي که آن را براي مصرفی که براي آن مقرر است مضر یا غیرمفید سازد

آمایش سرزمین: عبارت است از تنظیم روابط میان عوامل انسانی، اقتصادي و محیطی با انگیزه  •
 .مندي از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از توان انسانی و طبیعی هرهب
امنیت آبی: امنیت آبی عبارت است از اطمینان از وجود آب مورد نیاز براي بهداشت، معیشت و  •

 .تولید، با کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابل قبول
زیکی، اجتماعی و اقتصادي کافی و مطمئن امنیت غذایی: امنیت غذایی عبارت است از دسترسی فی •

 همه افراد یک جامعه در همه ادوار عمر به غذاي کافی و سالم براي داشتن زندگی سالم و فعال.
اي: انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه دیگر است که در این جابجایی  حوضه انتقال آب بین •

آبریز دیگر به عنوان حوضه  ت داده و حوضهآبریز به عنوان حوضه مبدأ، آب را از دس یک حوضه
تواند منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی و  آورد. منابع آب مورد نظر می مقصد، آب را به دست می

هاي مبدأ و مقصد در یک  هاي غیرمتعارف باشد. از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است حوضه یا آب
 استان یا بیش از یک استان قرار گیرند.

آن قسمت از رودخانه، نهر، مسیل یا آبراهه است که در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي  بستر: •
 .شود و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت مشخص تعیین می

برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف که بر اساس  برداري: مجوز بهره پروانه بهره •
 .شود ر ضوابط مرتبط این قانون صادر میالگوي مصرف بهینه آب و سای

بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از  تاالب: تاالب، اعم از اراضی مرداب، باتالق یا آب •
 .پنج هکتار کمتر نباشد

زارها، دائم یا موقت با آب ساکن یا جاري، شیرین،  زار مردابی، آبگیرها و تورب تاالب به مناطق علف •
ترین حد جزر از شش  هاي دریایی که عمق آب در پایین شور یا شور و مشتمل بر آن دسته از آب لب

 .شود مترتجاوز نکند، اطالق می
مستقیماً به عنوان بخشی از ساختار دولت  کند که هایی اشاره می نهاد: به تشکل تشکل مردم •

شوند اما به عنوان واسط میان مردم و قواي حاکم و حتی میان خود جامعه، نقش بسیار  محسوب نمی
 .کنند مهمی ایفا می
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هاي آب مربوط  هایی که مستقیماً به استفاده از آب و تأسیسات و زیرساخت تعرفه آب: هزینه •
  شود. می

اي و جهانی را گویند که اغلب اشاره  تغییر اقلیم: تغییرات طوالنی مدت در الگوهاي اقلیمی منطقه •
 .به افزایش دماي زمین و تغییر الگوهاي بارش از نیمه قرن بیستم دارد

توسعه پایدار: آن شکل از توسعه اقتصادي است که به دنبال برآورده کردن نیازهاي نسل حاضر با  •
زیستی، پایداري اقتصادي  ن نیازهاي نسل آینده است و شامل سه مؤلفه پایداري محیطدر نظر گرفت

 .و پایداري اجتماعی است
 .کره را گویند کره و سنگ چرخه آب: فرآیند حرکت و گردش آب در سه بخش هواکره، آب •
 .گویند سار می جوشد را چشمه هاي بسیار از آن می سار: زمینی که چشمه چشمه •
هاي  ، مرداب و برکه ، نهر طبیعی یا سنتی ، مسیل آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه  حریم: •

که بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت   طبیعی است
 .کمی و یا کیفی آنها الزم است

قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم  حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع •
تعیین و  1347شدن آن مصوب  دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی

  .یافته قضایی تا زمان تصویب این قانون احراز شده باشد یا به موجب احکام قطعیت
شکل زمین در مسیر  هاي سطحی آن با توجه به شیب و اي است که رواناب آبریز: منطقه حوضه •

 مشخصی حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز شوند.
 زمان اثر سیل در هر منبع یا مجراي آبی گویند. داغاب: بیشترین تراز آب را در طی مدت •

اي استانی و شرکت  هاي آب منطقه اي، شرکت اي: منظور از شرکت آب منطقه منطقه شرکت آب
 .سهامی سازمان آب و برق خوزستان است

اي استانی و شرکت  هاي آب منطقه اي، شرکت اي: منظور از شرکت آب منطقه منطقه شرکت آب •
 سهامی سازمان آب و برق خوزستان است.

قنات: مجراي زیرزمینی براي تخلیه آب از سفره آب زیرزمینی است که به صورت ثقلی تا سطح  •
 و سطح زمین است. زمین ادامه یافته و شیب آن کمتر از شیب سفره آب زیرزمینی

هاي موجود به منظور جبران کاهش آبدهی یا دستیابی به  شکنی: حفاري و افزایش عمق چاه کف •
 .آبدهی بیشتر

پذیرند یا  شود که از تصمیمات تأثیر می هایی گفته می ها یا گروه گروداران: به اشخاص، سازمان •
 .توانند بر تصمیمات، اقدامات و مسائل موجود تأثیر بگذارند می
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 .است رشفافیغ و مبهم ،یکل »عامه مصالح« واژه: 1-2نظر  •

 مـاده  همچنـین  و باالدستی سند یک عنوان به اساسی قانون 45 اصل در -1-2 پاسخ -
 .است گردیده استناد عبارت این به ،آب عادالنه توزیع قانون 1

 .شود گنجانده یستیز طیمح حقابه جمله از ها حقابه انواع حقابه، فیتعر در: 2-2نظر  •

 تعریـف  همـان  مطـابق  شـود،  می شناخته حقابه نام به قانون این در آنچه -2-2 پاسخ -
 آن بـر  کـه  باشـد  می آب عادالنه توزیع قانون 18 ماده 1 تبصره در حقابه از شده ارائه

 اسـناد  یـا  قـدیم  جمع جزء دفاتر در که است آبی مصرف حق از عبارت حقابه اساس،
 یـا  ملک براي قانون این تصویب از قبل دیگر قانونی مدارك یا دادگاه حکم یا مالکیت

ترین واحد  و کوچک 2آبریز درجه  محدوده مطالعاتی: محدوده مطالعاتی قسمتی از حوضه •
هاي جغرافیایی محدود شده و مبادي ورودي و خروجی آب  الرأس هیدرولوژیک است که توسط خط

اي، تعدادي  آن کامالً مشخص است. محدوده مطالعاتی معموالً واجد یک یا چند شبکه رودخانه
 .استمسیل و آبخوان 

پیوسته منابع آب فرآیندي است که توسعه و مدیریت  هم پیوسته: مدیریت به هم مدیریت به •
سازي رفاه اجتماعی و اقتصادي در  هماهنگ منابع آب و خاك و سایر منابع وابسته را براي بیشینه

 .نماید هاي حیاتی ترویج می یک روال عادالنه و بدون به خطر انداختن پایداري اکوسیستم
مرداب: زمین باتالقی، مسطح و پستی است که داراي یک یا تعدادي آبراهه باشد و معموالً در مد  •

بزرگ دریا زیر آب رود. همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیالب 
 .غرقاب شده و معموالً در تمام سال حالت باتالقی دارند

 .نفع هستند الح و خیرهایی است که اکثر افراد جامعه در آن ذيمصالح عامه: مصالح عامه آن مص •
مصرف بهینه: مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان با رعایت الگوي مصرف بهینه آب براي  •

کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات  هاي مختلف مصرف و با توجه به احتیاجات مصرف بخش
 .تعیین خواهد شد

تجدیدپذیر: کلیه منابع آب سطحی و زیرزمینی که در مقیاس ساالنه، بدون توجه به  منابع آب •
  شود. ظرفیت برداشت و مصرف، تجدید می

 زیرزمینی است. هاي هیدروژئولوژي: علم شناسایی طبقات زمین و آب •
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 و شـود  نمی محسوب ها حقابه جزو زیست محیط آبی نیاز. باشد شده تعیین آن مالک
 قـرار  توجـه  مـورد  2 مـاده  اصـالحات  در) زیست محیط آبی نیاز( عنوان همین تحت
 . است گرفته

 صـورت  به یمصنوع و یعیطب يها بندان آب و ها چشمه میحر محاسبه نحوه: 3-2نظر  •

ـ  بازگشـت  دوره بستر فیتعر در. شود گنجانده ها آن فیتعر در قیدق  جهـت  البیس

 .گردد مشخص بستر نییتع

 این و شود نمی پرداخته فنی جزئیات و مشخصات ذکر به قانون در عموماً -3-2 پاسخ -
 در بازگشـت  دوره ذکـر  آنکـه  ضـمن . شـد  خواهد ارائه اجرایی هاي نامه آیین در موارد

 . نماید اشکال ایجاد مصادیق در تواند می تعاریف

 مجوز: شود اصالح صورت نیبد برداري بهره پروانه فیتعر شود یم شنهادیپ: 4-2نظر  •

 مصـرف  الگوي اساس بر که رمتعارفیغ و ینیرزمیز ،یسطح آب منابع از برداري بهره

 .شود یم صادر مشخص زمان مدت براي قانون نیا مرتبط ضوابط ریسا و آب نهیبه

 زمـان  خصـوص  در بـرداري  بهـره  پروانـه  صـدور  ماده در اینکه به توجه با -4-2 پاسخ -
 قـانون،  ایـن  ضـوابط  براساس که شده نوشته نیز تعریف در و است شده تکلیف تعیین

 .گیرد برمی در را »مشخص زمانی مهلت براي« عبارت لذا

 یمتـوال  صـورت  بـه  مـرداب،  و تاالب از شده ارائه فیتعار شود یم شنهادیپ: 5-2نظر  •

 .شوند آورده

 مـرداب  تعریـف  شـده  انجـام  اصـالحات  در تاالب، کلی تعریف به توجه با -5-2 پاسخ -
 .است شده ارائه الفبا حروف ترتیب به تعاریف که است ذکر به الزم البته. گردید حذف

نویس بـه چشـم    تعریف علمی و دقیق اراضی مستحدث و ساحلی در پیش: 6-2نظر  •

 خورد. نمی

کـار رفتـه در ایـن الیحـه نظیـر       تعاریف و حدود برخی از اصطالحات به  -6-2 پاسخ -
عـرض و جاریـه موجـود     بندان و... در سایر قوانین هـم  اراضی مستحدث و ساحلی، آب

 نظر گردیده است. صرف 2باشد. لذا از تکرار آن در ماده  می
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 . شود ارائه چشمه تعریف سار چشمه تعریف قبل از از: 7-2نظر  •

هـاي صـورت گرفتـه در جلسـات      بندي با توجه به نظرات دریافتی و جمع -7-2 پاسخ -
کمیته راهبري، در ویرایش جدید الیحه قانون آب، برخی از تعاریف نظیر چشـمه بـه   

 اضافه شدند و برخی از تعاریف نیز بازنگري و اصالح گردید. 2ماده 

 قـرار  آب زیـر  در که است زمین طبقات هیدروژئولوژي به معناي شناسایی: 8-2نظر  •

 .است »ژئوهیدرولوژي« زیرزمینی هاي آب شناسایی علم. دارند

 صحیح است و نیاز به اصالح ندارد.  2شده در ماده  تعریف بیان -8-2 پاسخ -

 بـا  طغیـان  حداکثر و داغاب و هیدرولوژي آمار به توجه با« ... تعریف بستر: : 9-2نظر  •

 بـراي  موضـوع  ایـن  آیـا  بازگشتی؟ دوره چه با» شوند. تعیین مشخص بازگشت دوره

 طریـق  از را بسـتر  موقعیت بخواهیم اگر و چرا؟ است؟ متفاوت مختلف، هاي رودخانه

 روي از و برگـردیم  عقـب  بـه  تـوانیم  مـی  سال چند تا کنیم تعیین هوایی هاي عکس

 بیشـتر  موضوع دریا، و رودخانه حریم و بستر به تجاوز نمائیم؟ تعیین را بستر عکس،

 علمی، تعریف است الزم رو این از. است مازندران استان در آب به مربوط هاي پرونده

 .کنیم ارائه بستر از را عملیاتی و دقیق

 هـاي  نامـه  آیین جزء و نیست قانون در حد فنی جزئیات و مشخصات ذکر -9-2 پاسخ -
 باشد. می اجرایی

 هـر  به که حقوقی و حقیقی اشخاص تمام«کننده اضافه شود:  تعریف آلوده: 10-2نظر  •

 .»شوند آب آلودگی باعث نحو

 در متن مفاد الیحه قانون آب، بیان گردیده است. -10-2 پاسخ -

مفهـوم اسـت. آب برحسـب حوضـه      ریزي استان به نظر بی برنامه آب قابل: 11-2نظر  •

 شود نه استان. تعیین می

 در تعریف تصریح شده است. -11-2 پاسخ -

 لحـاظ  مجازي آب انتقال است ضروري اي، حوضه بین آب انتقال در تعریف: 12-2نظر  •

 .شود

 صرفا انتقال فیزیکی موردنظر بوده است. -12-2 پاسخ -
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 شـرح  در آب محوریـت  بـه  اسـت  الزم نهـاد  مردم هاي در تعریف تشکل: 13-2نظر  •

 .کنند ورود موضوع این در ها تشکل کلیه نیست قرار و شود اشاره خدمات

 اسـتفاده  »مرتبط نهاد مردم هاي تشکل« از موارد کلیه در قانون متن در -13-2 پاسخ -
 .است شده

 به ارتباطی و است طبیعی آبریز هاي حوضه ،»آبریز هاي حوضه« منظور از: 14-2نظر  •

 ندارد. استانی سیاسی مرزهاي

 صحیح است و منظور نیز همین بوده است.  -14-2 پاسخ -

نیـاز بـه تعریـف در بخـش     » اي منطقـه  آبهـاي   شرکت«رسد  به نظر می: 15-2نظر  •

 تخصصی ندارد.

 آب هـاي  شـرکت « عبـارت  تکـرار  بـه  نیـاز  قانون متن در اینکه دلیل به -15-2 پاسخ -
 آورده اي منطقـه  آب شـرکت  نباشد تعریف »خوزستان برق و آب سازمان و اي منطقه

  .است شده

 گردد.صورت واضح تعیین  در تعریف بستر، دوره بازگشت به: 16-2نظر  •

 کند اشکال ایجاد تواند می مصادیق در تعاریف در بازگشت تعیین دوره  -16-2 پاسخ -
  .دارد متفاوت تعاریف و

 هـم  کنـار  در دارنـد  موضوعی ارتباط هم با که تعاریفی شود پیشنهاد می: 17-2نظر  •

 ترتیب یعنی باشند؛ هم کنار داغاب و حریم بستر، به مربوط تعریف مثال شوند؛ آورده

 .الفبا حروف نه باشد موضوعی تعاریف

در مقایسه با سایر مواد و لزوم تسهیل  2با توجه به طوالنی بودن ماده   -17-2 پاسخ -
 اند. در دسترسی به تعاریف، تعاریف این ماده به ترتیب حروف الفبا ذکر شده

 چـرا  شـود  می تعریف لیتر در گرم میلی ذکر با آن انواع و شور وقتی آب: 18-2نظر  •

 بـا  سیالبی بستر مثال نباید چرا و شود تعریف کمی نظر از هم پساب یا و آلودگی نباید

 شود. گفته عدد به هم سیالب بازگشت دوره مثال و شده ذکر معین برگشت دوره

کنـد.   اشکال ایجاد تواند می مصادیق در تعاریف در بازگشت تعیین دوره -18-2 پاسخ -
محیطـی   عـرض زیسـت   تعاریف مربوط به آلودگی و مباحث کیفی مطابق با قوانین هم
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اصالح و تکمیل گردید و برخی از موارد هم داراي استانداردها و ضوابط مخصوص بـه  

 نظر شده است. خود هستند که از تکرار مجدد آنها در این الیحه صرف

 کـه  حدي در آب کیفیت تغییر :آب بدین شکل اصالح شود آلودگی تعریف: 19-2نظر  •

 از فراتـر  استانداردها، بودن مشخص به توجه با( نباشد مناسب نظر، مورد مصرف براي

 بـودن  مفیـد  غیـر  یا مضر. دارد نظر مورد مصرف لحاظ از بودن نامناسب بر داللت آن

 ).بود خواهد تفسیر نیازمند که است هایی واژه

جلوگیري از آلودگی آب  نامه آیینعینا از  2تعریف آلودگی آب در ماده  -19-2 پاسخ -
 برداشت شده و به آن استناد گردیده است. 

 تــاالب :  رامسـر  المللـی  بـین  کنوانسیون تعریف اساس تعریف تاالب بر: 20-2نظر  •

 هـاي  برکـه   بــاتالقی،  و ســیاه  نـمزارهـاي مانـده، آب مردابـی، منـاطق شـامل

 یـا  شیرین روان، یا ساکن آب داراي موقت یا دائم طور به که است طبیعی یا مصنوعی

 در آب ارتفـاع  جـزر  هنگام که دریا سواحل از مناطقی یا و  هسـتند شور نیمه یا شور

 .نباشد متر 6 از بیشتر ها آن

تعریف تاالب در ویـرایش جدیـد الیحـه پیشـنهادي قـانون آب اصـالح        -20-2 پاسخ -
 گردید. 

: شـود  اصـالح  زیـر  صورت به برداري بهره پروانه تعریف شود پیشنهاد می: 21-2نظر  •

 الگـوي  اسـاس  بر که غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از برداري بهره مجوز

 صـادر  مشـخص  زمـان  مـدت  براي قانون این مرتبط ضوابط سایر و آب بهینه مصرف

 .شود می

 زمان خصوص در برداري بهره پروانه صدور ماده در اینکه به توجه با  -21-2 پاسخ -
 این ضوابط براساس که است شده نوشته نیز تعریف در و است شده تکلیف تعیین
  .گیرد دربرمی را »مشخص زمانی مهلت براي« عبارت لذا قانون،
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 از ياریبس که چرا شود؛ آورده »بندان آب« از بعد »یعیطب« کلمه 3 ماده در: 1-3نظر  •

 .دارند قرار روستا کی تیمالک در مازندران در ها بندان آب

 برداشـت  و ذخیـره  محل... و قنوات ها، چاه ها، دریاچه همانند ها بندان آب -1-3 پاسخ -
 در موجـود  آب ولـیکن  دنباشـ  داشته خصوصی مالکیت دنتوان می و شده محسوب آب
 پروانـه  اخـذ  نیازمنـد  و بـوده  مشـترکات  جـزء  ،آب منـابع  سایر همچون ها، بندان آب

 . است برداري بهره

حذف  ستیبا یماده اضافه شده است که م نینامتعارف به ا يها آب تیمالک: 2-3نظر  •

 گردد.  

 اسـت  معنی بدین شود می محسوب عمومی ثروت عنوان به آب که زمانی -2-3 پاسخ -
 و خشکسـالی  مانند خاص شرایط در و شود مصرف مشخص وضعیت یک براي آب که

 اجـازه  دولـت  و یابد کاهش باید آن مصرف میزان و است عموم تمام براي آب قحطی
 بـه  توجـه  با. دهد کاهش را آب برداشت عمومی شرایط ،خاص شرایط براي فقط دارد

 چـون  و اسـت  گونه همین نیز غیرمتعارف هاي آب و پساب براي شده، بیان توضیحات
 آن بـرروي  اگـر  حتـی  نیسـت؛  تملک قابل پس گردد، میازب طبیعت به مصرف از بعد

 .باشد گرفته صورت آن تصفیه جهت اي هزینه یا و عملیاتی

 

 مالکیت منابع آب -3ماده 

هاي جاري در رودهـا و   و آب هاي دریاها قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آب 45بر اساس اصل 
ها و  ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و نیز سیالب ها و آبراهه انهار طبیعی و دره

هاي طبیعـی و   ها و برکه ها و تاالب ها و مرداب بندان ها و آب ها و دریاچه آب ها و زه ها و پساب فاضالب
هـاي غیرمتعـارف از    هـاي زیرزمینـی و آب   منـابع آب هـاي معـدنی و    سـارها و آب  ها و چشمه چشمه

عنوان ثروت عمومی در اختیـار حکومـت جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت تـا در         مشترکات بوده و به
پیوسته و رعایت الزامات ایـن قـانون از    هم راستاي مصالح عامه و با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به

 شود. برداري از آنها به دولت محول می بهره ازه و نظارت بر برداري شود. مسئولیت حفظ، اج آنها بهره
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 فیتعر یعموم يها ثروت جزء نامتعارف يها آب نکهیا به توجه با 3 ماده در: 3-3نظر  •

 انـد،  شده يبند طبقه نامتعارف يها آب جزء ها پساب)، فی(تعار 2 ماده در و است شده

 يانتهـا  در. ندارد یضرورت جداگانه صورت به پساب عبارت ذکر مجدداً 3 ماده در لذا

 .نمود اضافه زین را انتیص کلمه توان یم ،يبردار بهره کلمه بر عالوه زین ماده نیا

 .است شده ارائه تصریح جهت نامتعارف آب مصادیق ذکر -3-3 پاسخ -

 در کـه  یحال در است آمده شمار به انفال آب، منابع هیکل یاساس قانون در: 4-3نظر  •

 .است آمده حساب به مشترکات جزء قانون نیا

 عبارت اطالق. شود می شناخته مشترکات عنوان به و نبوده انفال جزء آب -4-3 پاسخ -
 شـرعی  اشـکاالت  برخـی  رفع هدف با و نگهبان شوراي توسط آب منابع به مشترکات

 ایـن . )آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  1 ماده( است گرفته صورت آب عادالنه توزیع قانون
 .  است شده حفظ نیز الیحه پیشنهادي قانون آب در رویه

ـ  منـابع  و يمجـار  يبسترها تیمالک: 5-3نظر  • ـ یطب انهـار  و هـا  رودخانـه  و یآب  ،یع

 ،یعیطب يها برکه و ها تاالب ها، مرداب ها، اچهیدر و اهایدر ها، لیمس ،یعموم يها کانال

ـ  و ایدر قانون میحر نیهمچن و سارها چشمه و ها چشمه (براسـاس   مسـتحدث  یاراض

 بـه  یاسالم حکومت اریاخت در و بوده مشترکات از زین) 1351 مستحدث یاراض قانون

 .دارد را ها آن در يبردار بهره نظارت اجازه فقط روین وزارت. است روین وزارت تیتول

 يبردار بهره حفظ، اجازه و نظارت بر  تیعادالنه آب مسئول عیدر قانون توز -5-3 پاسخ -
بودن مسائل مربـوط در حـوزه    یاز آنها به دولت محول شده است. با توجه به فرابخش

 . باشد یسازمان نم ایوزارت  کی اراتیاخت طهیمذکور فقط در ح فیآب، وظا

ـ  يهـا  چشـمه  رایز گردد؛ حذف ماده نیا در هم »ها چشمه« کلمه: 6-3نظر  •  یشخص

 .است خارج یعموم يها ثروت از اشخاص اتیمستثن یاراض در بر، حقابه يدارا

منـابع آب جـزء    یگونه کـه در مـتن مـاده ذکـر شـده اسـت تمـام        همان -6-3 پاسخ -
 نیـ از ا توانـد  ینمـ  زیـ هـا ن  . چشـمه شـود  یمحسوب م یمشترکات بوده و ثروت عموم

 موضوع خارج باشد. 
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قانون کلمه چشمه سار حذف گردد به دلیل اینکه چشمه سار بـا   3در ماده : 7-3نظر  •

ها در آن وجود دارند.  توجه به تعریف آن منبع آب نیست بلکه زمینی است که چشمه

 استفاده شود، کفایت می کند.به جاي آب دریا و پساب از منابع آب غیر متعارف 

 بـه  مربـوط  آب منـابع  مقصـود  و اسـت  ضـمنی  صورت به زمین، به اشاره -7-3 پاسخ -
 .است گرفته صورت تأکید جهت به پساب و دریا آب به اشاره. است سار چشمه

 
 

ـ در مواد مختلـف ا  يمحسوس و نامحسوس بخش کشاورز يساز کوچک: 1-4نظر  •  نی

ـ ن وزارت عهده به بعداً آن ياجرا و ریتفس نکهیا ژهیو به. است مشاهدهقانون قابل   روی

ـ آبر يها حوضه يدارسازیپا منظور به که شده انیب ماده نیا در. بود خواهد  دولـت  ز،ی

 يازهـا ین تـأمین  هـدف  بـا  زیآبر يها حوضه در آب مصرف نوع رییتغ به است موظف

 تـأمین  تیاهم از کمتر کشور در ییغذا تیامن تیاهم که یحال در کند؛ اقدام یاساس

 ،يکشاورز بخش مالحظات گرفتن نظر در بدون ماده نیا در و ستین یاساس يازهاین

 .فتدیب مخاطره به ییغذا تیامن عمالً است ممکن

 هـدف  بـا  کشـور  غـذایی  -آبی امنیت راهبردي سند تدوین ماده، این در -1-4 پاسخ -
 سـند،  این تدوین در و است شده بینی پیش غذایی امنیت و آبی امنیت توأمان تأمین

 هاي آبریز پایدارسازي حوضه -4ماده 

هم پیوستگی کمی و  آبریز با رعایت بههاي  منظور ایجاد شرایط پایدار در حوضه دولت موظف است به
هم پیوستگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و پایـداري   کیفی منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به

نسـبت بـه      هـاي کـالن،   هـا و برنامـه   زیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تـدوین سیاسـت   محیط
هـا، توقـف بـیالن منفـی و      هـا و تـاالب   نهنمودن منابع و مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخا متعادل

هاي آبریز با  گیري تغییر نوع مصرف در حوضه ها و در صورت لزوم جهت جبران کسري مخزن آبخوان
 هدف تأمین نیازهاي اساسی، اقدام نماید.

غـذایی   -دولت موظف است در راستاي تحقق اهداف این قانون، سند راهبـردي امنیـت آبـی    -تبصره
سال پس از  زیستی تهیه نماید. سند مذکور حداکثر ظرف مدت یک یت پایداري محیطکشور را با رعا

زیست تهیه شـده و   تصویب این قانون توسط وزارتین نیرو و جهادکشاورزي و سازمان حفاظت محیط
 رسد. به تصویب هیئت وزیران می
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 بنابراین. کرد خواهد آفرینی نقش اصلی، ارکان از یکی عنوان به کشاورزي جهاد وزارت

 تعیـین  ثانیـا . گرفـت  خواهـد  قرار مدنظر شده یاد سند در کشاورزي بخش مالحظات
 کلیـه  از متشکل و آبریز حوضه کمیسیون عهده بر آب مصارف هاي گیري جهت تکلیف

 اعضـاي  همچنـین  و کشـاورزي  جهـاد  وزارت جملـه  از مسـئول  دولتـی  هـاي  دستگاه
 .نیرو وزارت صرفاً نه و است غیردولتی

 دولـت  فـه یوظ. کند نیتدو کالن يها استیس شده موظف دولت 4 ماده در: 2-4نظر  •

 .يگذار استیس نه نامه نییآ نیتدو تاًینها و است نیقوان ياجرا

 در کـه  گونـه  همـان  باشد؛ تواند می نیز کالن گذاري سیاست دولت وظیفه -2-4 پاسخ -
 وزارت تأسـیس  قانون نظیر ها خانه وزارت تأسیس قوانین در جمله از موارد، از بسیاري

 ایـن  بـه ) 1379 مصوب( کشاورزي جهاد وزارت تأسیس قانون و) 1353 مصوب( نیرو
 در دولـت  وظیفـه  بـه  اساسـی  قـانون  متعـدد  اصول در همچنین. است شده اشاره امر

 .است گردیده اشاره گذاري سیاست

 »زیآبر يها حوضه در آب منابع يدارسازیپا« به »زیآبر حوضه يدارسازیپا«: 3-4نظر  •

 .شود اصالح يگرید مناسب کلمه ای

 نداشته قرار مدنظر آب منابع پایدارسازي فقط قانون این در که آنجایی از -3-4 پاسخ -
 و زیسـت  محـیط  خـاك،  منـابع  پایدارسـازي  جملـه  از پایـداري،  مختلـف  هاي جنبه و

 هسـتند،  آب حوزه بر اثرگذار تماماً که آبریز هاي حوضه اجتماعی و اقتصادي پایداري
 .است شده بیان صورت بدین باشد، می توجه مورد

 شـده  اشـاره  »کشور ییغذا -یآب تیامن يراهبرد سند نیتدو« تبصرهدر : 4-4نظر  •

 يراهبردهـا  سـند « عنـوان  تحـت  را آن مشابه و است يضرور و مهم يامر که است

 »کشور آب منابع تیریمد فرابخش توسعه سند« و »کشور آب منابع بلندمدت توسعه

 نظر به. اند نداشته یخاص کاربرد که میا داشته اند، بوده رانیوز اتیه مصوب دو هر که

 یقانون ماده چند ای کی قالب در اگر کشور ییغذا -یآب تیامن يراهبرد سند رسد یم

 و باشد  برخوردار يشتریب ییاجرا قدرت و صالبت از شود گنجانده آب جامع قانون در

 .شود ینم وابسته ها دولت به و است یدائم نیهمچن
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 -یآب تیامن يسند راهبرد«طور که در متن ماده عنوان شده است  همان -4-4 پاسخ -
موضـوع در   نیتر ا روشن انیب يو برا دینما یم انیکالن را ب يصرفا راهبردها ،»ییغذا

 يسند قابل بازنگر نیدوم ذکر شد که ا شیرایو الیحه پیشنهادي قانون آب 2تبصره 
شـده   جـاد یا ییغذا -یآب تیامن يسند راهبرد هیته یقانون تیماده ظرف نیاست.در ا

 است.

ـ یماده جداگانـه  موضـوع ا   یحت ایماده  نیبهتر باشد در ا دیشا: 5-4نظر  •  ونیزوالس

 شیها و افـزا  آبخوان هیکه عمال منجر به عدم تغذ ییها سازه  گسترده شهرها، ساخت

در جهت ممانعت و  ییها تیو محدود ردیمورد توجه قرار گ شود، یها م آن یمنف النیب

 ها لحاظ شود. کنترل آن

 ياجرا تیکالن ظرف يها و برنامه ها استیس نیدر متن ماده در قالب تدو -5-4 پاسخ -
 وجود دارد شنهادیپ نیا

ـ با. نشـود  ییغذا تیامن به محدود یول است یمهم ماده: 6-4نظر  •  مـوارد  بتوانـد  دی

 قرار توجه مورد زین را کشور یباالدست اسناد و ساله 5 توسعه يها برنامه مانند يگرید

 .دهد

کـالن.   يهـا  و برنامـه  هـا  اسـت یس نیدر متن ماده عنوان شده است تـدو  -6-4 پاسخ -
 ساله 5توسعه  يها کالن از جمله  برنامه يها برنامه

ـ  یوسـتگ یپ هم به تیرعا«، با توجه به ذکر عبارت 4در ماده : 7-4نظر  • ـ یو ک یکم  یف

 یمنـابع آب سـطح   یوسـتگ یپ هـم  بـه «در ابتدا ماده، تکرار آن بصـورت  » منابع آب

 ضرورت ندارد. »ینیرزمیز

در قـانون   حیتصـر  ازمنـد یکه داشته اسـت ن  یتیاهم لیموضوع به دل نیا -7-4 پاسخ -
 شده است. انیشکل ب نیبد لیدل نیاست و به هم

 يا بخشنامه و دستورالعمل و شده نیتدو سند چیه اجرا معموال که جا آن از: 8-4نظر  •

 باشـند؛  کـرده  فـا یا يموثر نقش آن هیته در گروداران که آن مگر رسد؛ ینم جهینت به

ـ ا موضـوع  کالن يها برنامه و ها استیس نیتدو در است الزم  يهمکـار  بـه  مـاده،  نی

 حـوزه  در فعال نهاد مردم يها تشکل و آب عمده کنندگان مصرف عنوان به کشاورزان
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 .شود استقبال آنان يهمکار از و اشاره ستیز طیمح

 که است شده عنوان دوم شیرایو الیحه پیشنهادي قانون آب 1 تبصرهدر -8-4 پاسخ -
 حوضـه  يداریـ پا اسناد و کشور ییغذا -یآب تیامن يراهبرد سند نیتدو نامه نظام«

 یعـال  يشـورا  توسط قانون، نیا بیتصو از پس ماه 6 مدت ظرف حداکثر زیآبر يها
 نفعـان  يذ نکـه یا به توجه با ».رسد یم رانیوز ئتیه بیتصو به و شود یم هیته آب
 .شد دهید نامه نظام نیتدو در ها آن نقش هستند عضو آب یعال يشورا در

غـذایی، نیازمنـد مشـارکت    -تبصره : تدوین سند راهبردي امنیت آبـی در: 9-4نظر  •

باشد که در این تبصره، بـه آنهـا اشـاره     هاي ذیربط دیگري نیز می ها و ارگان دستگاه

ها و اسناد مـرتبط بـا ایـن قـانون، پیشـنهاد       نشده است. جهت تدوین دستورالعمل

ذکر شده جهت تعیـین مسـئولیت پیگیـري و     هاي شود به صراحت نقش دستگاه می

 .پیشبرد فرآیند کار تبیین گردد

مشــترك در قالــب  يهــا نامــه آیــیندر  هــا تیمســئول کیــعمومــا تفک -9-4 پاســخ -
 .گردد یم فیتعر يبعد يها نامه تفاهم

ـ آبخ يهـا  حوضـه  يدارسازیپا. شود اصالح ماده نیا مفاد در عنوان: 10-4نظر  •  بـه  زی

ـ یطب يهـا  عرصه تیریمد که است ها جنگل سازمان یذات فیوظا از قانون موجب  یع

ـ  کشور گستره در زهایآبخ  وزارت. دارد برعهـده  را کشـور  پهنـه  درصـد  83 از شیب

 شیآمـا  يمبنـا  بـر  اسـت  مکلـف  کـه  باشد یم آن يداریپا و آب یمتول روین محترم

 داریپا تیریمد انجام به یعیطب يها ستمیاکوس و ها عرصه مالحظات تیرعا و نیسرزم

 .بپردازد آب

 و اسـت  بـوده  زیآبر يها حوضه يدارسازیپا منظور ماده متن به توجه با -10-4 پاسخ -
 .ندارد ردیگ یم صورت يزداریآبخ نهیزم در ك یاقدامات به یارتباط

 عبارت و اضافه ییغذا و یآب تیامن به »یاتیح ای یستیز« عبارت تبصرهدر: 11-4نظر  •

 يکشـاورز  جهـاد « عبـارت  از بعـد  و شـود  نیگزیجا »یستیز و ییغذا ،یآب تیامن«

 اضـافه )» وزارت خـاك  و آب معاونـت  و کشور يزداریآبخ و مراتع ها، جنگل(سازمان 

 .گردد
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 سـازمان . ردیـ گ یدربرمـ  را میمفـاه  نیـ ا »ییغـذا  -یآب تیامن« عبارت -11-4 پاسخ -
 .است يکشاورز جهاد وزارت رمجموعهیز يزداریآبخ و مراتع ها، جنگل

 ترتیبات نهادي -دومفصل 

 

 يمرزبنـد  است بهتر. دارد وجود 6 و 5 ماده دو نیب یتوجه قابل یهمپوشان: 1-5نظر  •

 .گردد قیتلف هم با ماده دو نیا ای شود انیب آنها يبرا يتر مشخص

 و فرابخشـی  نهادهاي تقویت خصوص به دولت وظیفه بر تأکید 5 ماده در -1-5 پاسخ -
 مختلـف  سـطوح  در آب مـدیریت  اصـلی  ارکان بیانگر 6 ماده و است مردمی مشارکت

 .است

 آنکـه  حال. دینما سازمان دیتجد را آب تیریمد ساختار شده موظف دولت: 2-5نظر  •

 سـال  ده چند ای سال چند است قرار بلکه شود ینم نوشته سال دو ای کی يبرا قانون

 .باشد کشور قانون

 .باشد هم گذار بنیان و مؤسس تواند می قانون -2-5 پاسخ -

ـ  کدام ماده يابتدا در »دولت« از منظور مشخص طور به: 3-5نظر  •  یحقـوق  تیشخص

 باشد؟ تیمسئول و فهیوظ نیا ریگیپ دیبا یزمان چه در شخص نیا است؟

 بسـته  مختلف مواد در که است مجریه قوه قانون، این در دولت از منظور -3-5 پاسخ -
 قـوه  ذیـل  مربوطـه  هـاي  خانـه  وزارت و ها دستگاه به ها مسئولیت و وظایف موضوع، به

 .است شده واگذار مجریه
 
 

 سازي نهادي ظرفیت -5ماده 

پیوسـته در کـل    هم دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون و عملیاتی کردن مدیریت به
آبریـز، سـاختار مـدیریت آب کشـور را بـا تقویـت نهادهـاي         چرخه آب و واحـدهاي طبیعـی حوضـه   

آبریـز، اسـتانی و محلـی،     سطوح ملی، حوضـه کننده و فرابخشی و مشارکت مردمی در قالب  هماهنگ
 تجدید سازمان نماید.
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 اهـداف  تحقق منظور به است موظف دولت«: گردد جایگزین صورت این به: 4-5نظر  •

 واحـدهاي  و آب چرخـه  کـل  در پیوسـته  هم به مدیریت کردن عملیاتی و قانون این

 کننده هماهنگ نهادهاي تقویت با را کشور آب مدیریت ساختار آبریز، حوضه طبیعی

 مختلـف  سـطوح  در مردمـی  مشارکت افزایش براي تشویقی هاي طرح و فرابخشی و

 .است مبهم ماده نیا انیب.». نماید سازماندهی) محلی و استانی آبریز، حوضه ملی،(

 .گردد یبرم یمردم مشارکت ينهادها به تیتقولفظ -4-5 پاسخ -

ـ  کـه  آن ضـمن  مختلـف  يها فیط در ریتفس قابل مبهم، ،یکل: 5-5نظر  •  االن نیهم

ـ تغ حـال  در ییربنـا یز صـورت  به آب، بخش يساختارها ،)99 زمستان(  و اسـت  ریی

ـ نبا ها بخش نیا ایآ/ است گرفته هم را یاستخدام امور بخش هیابالغ ـ د دی / شـود  دهی

ـ  یمعـان  از تا شود فیتعر قیدق 2 ماده لیذ دیبا یمردم مشارکت که نیا ضمن  اریبس

 شود مشخص مختار صورت شود، یم مراد آب بخش در حاضر حال در که آن متفاوت

هـا بـه طـور شـفاف در      و سازو کار نحوه انتخاب آن ینحوه مشارکت مردم-5-5 پاسخ -
 ينهـاد  بـات یدر فصل دوم ترت يساختار راتییتغ یمتن قانون عنوان شده است. تمام

 .  استشده  دهید

 عبـارت  »کننده هماهنگ ينهادها کننده تیتقو« عبارت يجا به 5 ماده در: 6-5نظر  •

 گردد یم شنهادیپ »آب عیتوز و عرضه د،یتول تیریمد عیتجم«

 .ردیگ یدربرنم را ماده نیا در نظر مورد مفهوم شده انیبعبارت  -6-5 پاسخ -

 تغییر کند.» ساختار مدیریت آب«عنوان فصل دوم به : 7-5نظر  •

 بـر  گرفتـه  صورت توافق و جهانی تجارب مرور براساس ها سرفصلعناوین  -7-5 پاسخ -
 تفـاوت  شـده  ارائـه  پیشـنهاد  و اسـت  شـده  انتخـاب  راهبـري  کمیتـه  جلسات در آنها

 .کند نمی ایجاد معناداري
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 و معـدن  صنعت، وزارت یمل سطح در آب تیریمد ساختار ارکان 6 ماده در: 1-6نظر  •

ـ ا دیبا است، يکشاورز جهاد وزارت مانند به آن گاهیجا چون و ندارد وجود تجارت  نی

 و صـمت  ،يکشـاورز  جهـاد  يها خانه وزارت ضمناً. باشد داشته وجود هم خانه وزارت

 در یمل سطح در چرا. هستند عضو آب یعال يشورا در ستیز طیمح حفاظت سازمان

 سازمان و يکشاورز جهاد وزارت هم است، شده ذکر آب یعال يشورا هم یاصل ارکان

 ست؟یز طیمح حفاظت

 و هـا  خانه وزارت به آب، عالی شوراي بر عالوه ملی، سطح در ماده، این در -1-6 پاسخ -
 سـپرده  هـا  آن بـه  آب حـوزه  در مشخصی وظایف قانون، این مواد در که هایی سازمان

 .است گردیده اشاره شده،

 6 مـاده  در بار کی فقط یفرع زیآبر حوضه يها ونیسیکم ساختار، بخش در: 2-6نظر  •

ـ ناد و حـذف  سـاختار،  در عمـالً  اما شده ذکر  کـه  یحـال  در. انـد  شـده  گرفتـه  دهی

 و یاسـتان  يهـا  کـارگروه  از تر مهم اریبس توانند یم یفرع زیآبر حوضه يها ونیسیکم

 .باشند یاصل زیآبر حوضه يها ونیسیکم
 

 ارکان ساختار مدیریت آب -6ماده 

 :اند از ارکان ساختار مدیریت آب عبارت
هاي نیرو، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت  خانه وزارتالف) سطح ملی: شوراي عالی آب و 

 .عنوان ارکان اصلی مدیریت آب کشور زیست به محیط
عنوان  آبریز به هاي حوضه آبریز (اصلی و فرعی) و سازمان هاي حوضه آبریز: کمیسیون ب) سطح حوضه

 .آبریز هاي حوضه دبیرخانه کمیسیون
هاي آب و فاضالب  اي و شرکت منطقه هاي آب شرکتهاي استانی آب،  ج) سطح استانی: کارگروه

 .استان
هاي اجرایی و شوراهاي تأمین استان، شهرستان و بخش موظف به همکاري و کلیه دستگاه -تبصره

هاي آبریز و  هاي حوضه مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات و مصوبات شوراي عالی آب، کمیسیون
 باشند. هاي استانی آب می کارگروه
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 بنـا  فرعی آبریز حوضه هاي کمیسیون که شده تصریح 8 ماده 2 تبصره در -2-6 پاسخ -

 دوم ویرایش در نیز اصالحاتی خصوص این در البته. دارند تشکیل قابلیت ضرورت، بر
 .است گرفته صورت الیحه پیشنهادي قانون آب

 وجود به توجه با حوضه سازمان یول است خوب حوضه يها ونیسیکم وجود: 3-6نظر  •

 يادار سازوکار هیرو یب گسترش ،یفرع حوضه 1018 و یاصل حوضه 30 کالن، حوضه 6

 .باشد یاصل و کالن يها حوضه يبرا فقط باشد قرار اگر یحت است؛

 نقـش  و است نیرو وزارت بخشی درون نهاد یک صرفاً آبریز حوضه سازمان -3-6 پاسخ -
 سـطحی  سـه  سـاختار  بـا  منافاتی و کرد خواهد ایفا را آبریز حوضه کمیسیون دبیرخانه

 .ندارد استانی کارگروه و آبریز حوضه کمیسیون آب، عالی شوراي

 فیوظا شرح راتییتغ ای و يا منطقه آب شرکت با دیجد ساختار تعامل نحوه: 4-6نظر  •

 .ستین مشخص یاستان يا منطقه آب يها شرکت اقدامات و

 سـه  مصـوب  هاي برنامه و تصمیمات اجراي مرتبط، قانونی مواد تمامی در -4-6 پاسخ -
) اسـتانی  کـارگروه  و آبریـز  حوضه کمیسیون آب، عالی شوراي( آب بخش اصلی رکن

 استانی آب هاي سازمان به دوم ویرایش در البته که( اي منطقه آب هاي شرکت برعهده
 آبریـز  حوضـه  سازمان توسط اقدامات گزارش که است شده گذارده )است یافته تغییر

 نقـش  اي منطقه آب شرکت ضمناً. گرفت خواهد قرار آبریز حوضه کمیسیون دراختیار
 .کرد خواهد ایفا نیز را استانی کارگروه دبیرخانه

ـ  تـه یکم اسـت  بهتر استان، سطح در: 5-6نظر  •  اسـت یر بـا  یاسـتان  آب يشـورا  ای

ـ ه ياعضـا  و ها سمن حضور با و فیتعر يا منطقه آب يریدب و ياستاندار ـ  اتی  یعلم

 با حوضه سازمان یول هست خوب حوضه يها ونیسیکم وجود. شود جادیا نظر صاحب

 هیرو یب گسترش ،یفرع حوضه 1018 و یاصل حوضه 30 کالن، حوضه 6 وجود به توجه

. باشـد  یاصـل  و کالن يها حوضه يبرا فقط باشد قرار اگر یحت هست؛ يادار سازوکار

 از حـال  هر در آن يساختار توسعه و هست لیطو و ضیعر یکاف اندازه به يادار نظام

 ،یعـال  يشـورا  سـطح  سـه  فقط است بهتر واقع، در. ستین کشور صالح به نظر همه

 .شود فیتعر یاستان تهیکم و حوضه سونیکم
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 نقش و است روین وزارت یبخش درون نهاد کی صرفا زیآبر حوضه سازمان -5-6 پاسخ -
 سازمان نیا يبرا قانون متن در که يموارد یتمام و زیآبر حوضه ونیسیکم رخانهیدب
 يشـورا  یسـطح  سـه  فیـ تعر با یمنافات و داشت خواهد را است، شده گرفته نظر در
 ندارد یاستان کارگروه و زیابر حوضه ونیسیکم آب، یعال

 عنـوان  بـه  سـت یز طیمح سازمان و يکشاورز جهاد وزارت اگر ماده نیا در: 6-6نظر  •

 یاسـتان  يواحـدها  دیبا زین یاستان سطح در هستند، کشور آب تیریمد یاصل ارکان

 .نشـود  بسـنده  آب یاسـتان  يهـا  کـارگروه  ذکـر  بـه  و شود دیق مذکور يها دستگاه

 .است نشده جادیا یمردم يها تشکل و ندگانینما يبرا یگاهیجا چیه ضمنا

 يها ونیسیکم ماتیتصم یاتیعمل برنامه نیتدو منظور به یاستانکارگروه -6-6 پاسخ -
 سـطوح  در ضـمنا . سـتند ین آب تیریمـد  يبـرا  و اسـت  استان سطح در زیآبر حوضه

 .دارند تیعضو ستیز طیمح سازمان و يکشاورز جهاد یمل سطح از تر نییپا

 کشـور،  يا حوضـه  آب تیریمـد  در یاصول ساختار کی ینیب شیپ وجود با: 7-6نظر  •

 مـدت  کوتاه يبرا و نشده گرفته نظر در کشور آب منابع کننده نگران و یبحران طیشرا

 .است نشده یشیاند چاره آب طیشرا شدن تر یبحران از يریجلوگ جهت به

 بـا  نکـه یا بـا  دهـد  قرار نظر مورد را مدت کوتاه کارکرد صرفا دینبا قانون -7-6 پاسخ -
 توجه هدف...)  زویآبر حوضه يداریپا سند( مختلف اسناد يبرا یزمان محدوده فیتعر
 اسـتمرار  و ممکـن  زمان نیتر کوتاه در موجود يها چالش حل و آب منابع يداریپا به
 .است بوده آن

 تیریمـد  يساختار اصالحات يراستا در اقدام سینو شیپ نیا در وضوح به: 8-6نظر  •

 شـرح  نیـی تب. شـود  یم مشاهده آب منابع وستهیپ هم به تیریمد هیپا بر کشور آّب

ـ آبر حوضـه  ونیسیکم جادیا آب، یعال يشورا یحقوق گاهیجا و فیوظا  سـازمان  ز،ی

 يراهبـرد  بـزرگ  يخطا اصالح جهت در که است یاستان يها کارگروه و زیآبر حوضه

 سـاختار  در امـا  است یاستان تیریمد سمت به آب يا حوضه تیریمد از کشور سابق

 و فیوظـا  شرح راتییتغ ای و يا منطقه آب شرکت با دیجد ساختار تعامل نحوه دیجد

 .ستین مشخص یاستان يا منطقه آب يها شرکت اقدامات
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 سـه  مصـوب  يها برنامه و ماتیتصم ياجرا مرتبط، یقانون مواد یتمامدر -8-6 پاسخ -

) یاسـتان  کـارگروه  و زیـ آبر حوضه ونیسیکم آب، یعال يشورا( آب بخش یاصل رکن
 توسـط  اقـدامات  گـزارش  کـه  اسـت  شـده  گذاشته يا منطقه آب يها شرکت عهدهرب

 شـرکت  ضـمنا . داد خواهـد  قرار زیآبر حوضه ونیسیکم اریدراخت زیآبر حوضه سازمان
 .دارد برعهده زین را یاستان کارگروه رخانهیدب نقش يا منطقه آب

 تیریمـد  در روین وزارت انحصار از خروج و یبخش نیب ییافزا هم و همکاري: 9-6نظر  •

ـ ا دینبا اما است یمقبول و درست ییغا هدف کشور، آب  دور ذهـن  از را موضـوع  نی

 نهـاد  و یاصـل  رکـن  یمل سطح در ماهوي صورت به روین وزارت هرحال به که داشت

 مشـخص  طـور  به روین وزارت گاهیجا شده ارائه ساختار در. است کشور در آب یمتول

 بـه  شده؛ یطراح شورا صورت به یمل سطح در ساختارکه فیتعر. است نشده فیتعر

ـ . کنـد  فـا یا را کشور آب تیریمد گذار استیس و کننده هماهنگ رکن عنوان  یمنطق

 .شود درنظرگرفته دیبا یاصل رکن عنوان به روین وزارت نقش یول است

 بـا  ییهـا  سـازمان  و هـا  خانه وزارت آب یعال يشورا کنار در ،یمل سطحدر -9-6 پاسخ -
 گـاه یجا بـر  هـم  مـواد  متن در نیچن هم. اند شده حیتصر آب حوزه در مشخص وظایف
 .است شده تأکید لزوم صورت در يا منطقه آب يها شرکت گاهیجا هم و روین وزارت

 شـود  اضـافه  هـم  یانتظام و ییقضا مراجع رسد یم نظر به ،6 ماده تبصره: 10-6نظر  •

 .است بهتر

 کیـ  عنـوان  به تواند ینم دارد ینظارت نقش هیقضائ قوه نکهیا به توجه با -10-6 پاسخ -
 تأمین يشورا که است ذکر به الزم. گردد اضافه مصوبات ياجرا يهمکار جهت مرجع
 .اند شده يهمکار به موظف استان

 سـازمان  آب، عـالی  شـوراي  از پـس  ترتیـب  به ملی، سطح در الف بند در: 11-6نظر  •

 .شود ذکر کشاورزي جهاد وزارت و نیرو وزارت زیست، محیط حفاظت

 یعـال  يشـورا  اول تیـ اولو. است نبوده نظر مورد یتیاولو و بیترت چیه -11-6 پاسخ -
 تأکید جهت ستیز طیمح سازمان و يکشاورز جهاد و روین خانه وزارت دو و است آب
 چیهـ  و دارنـد  قـرار  فیرد کی در هرسه و است یمل سطح در آب تیریمد ساختار بر
 .ندارد حیترج يگرید بر کی
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 کشاورزي جهاد سازمان آبخیزداري واحد آب، استانی درکارگروه ج بند در: 12-6نظر  •

 .گردد اضافه نیز استان زیست محیط حفاظت کل اداره و

 یبخش درون يها شرکت از فاضالب و آب شرکت و يا منطقه آب شرکت -12-6 پاسخ -
 عنـوان  بـه  رویـ ن وزارت یذاتـ  تیـ ماه منکر توان ینم که آنجا از و هستند روین وزارت

 ج بنـد  در آب منابع تیریمد اجرایی ينهادها عنوان به دو نیا شد آب منابع تیریمد
 .اند شده عنوان

 بخـش در  .شـود  اشـاره  خوزسـتان  برق و آب سهامی شرکت به ج بند در: 13-6نظر  •

 بـرق  و آب سـهامی  شـرکت  بـه ) نگـاه  یک در آب قانون( 1 پیوست نهادي ترتیبات

 .شود سازي یکسان که است نیاز و است شده اشاره نیز خوزستان

 يهـا  شـرکت  رییتغ و 2 ماده در يا منطقه آب شرکت فیتعر به توجه با -13-6 پاسخ -
 دوم، شیرایـ و الیحه پیشنهادي قـانون آب  در استان آب يها سازمان به يا منطقه آب

 .ردیگ یم قرار فیتعر آن شمول در زین خوزستان برق و آب سازمان

 نظـر  در راهکاري ها استان میان مشترك آبریز هاي حوضه مدیریت جهت: 14-6نظر  •

 حوضـه  چنـد  یـا  دو در که هایی استان در استانی هاي کارگروه. همکاري شود گرفته

 .باشد می دشوار امري آبریز حوضه هاي کمیسیون با شدند، واقع آبریز

 و شـود  یمـ  يریـ گ میتصـم  حوضـه  سطح در زیآبر حوضه ونیسیکم در -14-6 پاسخ -
 .هستند ماتیتصم نیا از تیتبع به موظف یاستان کارگروه

 بـا  ها نیا رابطه زین و استان سطح و حوضه سطح يها سازمان رابطه: ج بند: 15-6نظر  •

 .است چگونه نخست سطح ارکان

 زیـ آبر حوضـه  هر در یاستان کارگروه ماتیتصم حهیال نیا مواد تمام در -15-6 پاسخ -
 ماتیتصـم  ضـمنا . باشـد  مربوطـه  زیـ آبر حوضه يها ونیسیکم مصوبات قالب در دیبا

 ئتیه بیتصو به اغلب و آب یعال يشورا بیتصو به تماما زیآبر حوضه يها ونیسیکم
 .دیرس خواهد رانیوز

اصـل   يدر راسـتا  سینـو  شیپ نیمنابع آب در ا تیریساختار مد راتییتغ: 16-6نظر  •

 .است نبوده يریگ میتصممشارکت مردم در 
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 يهـا  و کارگروه زیحوضه آبر ونیسیآب، کم یعال يمواد شورا یدر تمام -16-6 پاسخ -

عضو توسط خودشـان   نیها و انتخاب ا آن تیبا توجه به عضو یمشارکت مردم یاستان
 شیرایـ و الیحه پیشـنهادي قـانون آب  مردم نهاد توسط خودشان در  ندهی(انتخاب نما

 شده است.  دهیدوم اعمال شده) د

 مشـارکت  يبرا سطوح یتمام در یعموم استماع جلسات يریگ شکل لزوم: 17-6نظر  •

 .يریگ میتصم در مردم

 بـه  عمـوم  یدسترسـ  امکان اطالعات به آزاد یدسترس به مربوط مادهدر -17-6 پاسخ -
 اطالعـات  به آزاد یدسترس قانون موضوع نیا يبرا نیهمچن است شده داده اطالعات

 6 مـاده  در 2 تبصـره  عنـوان  تحـت  تأکیـد  يبرا که دارد وجود) 1387 سال(مصوب 
 .است شده اضافه دوم شیرایو الیحه پیشنهادي قانون آب

 .شود عنوان دیبا زین 4 و 3 درجه زیآبر حوزه ب بند در: 18-6نظر  •

 سـاختار  یاصـل  ارکـان  مـاده  نیـ ا مـاده،  عنوان مطابق. ندارد تیموضوع-18-6 پاسخ -
 .دینما یم عنوان را آب تیریمد

ـ آبر حوضـه  يها سازمان« عبارت ،6 ماده ب تبصره در: 19-6نظر  •  تیریمـد « بـه  »زی

 آب يها شرکت بود مقرر. گردد اصالح زین يبعد موارد و کند دایپ رییتغ »زیآبر حوضه

 در لـذا . گـردد  واگذار ها يشهردار به ای و ادغام يا منطقه آب يها  شرکت با فاضالب و

 .پذبرد صورت فیتکل نییتع دیبا قانون نیا

 شرکت و ندارد برعهده را زیآبر حوضه تیریمد نقش زیآبر حوضهسازمان -19-6 پاسخ -
 و هستند روین وزارت یبخش درون يها شرکت از فاضالب و آب شرکت و يا منطقه آب
 شـد  آب منـابع  تیریمـد  عنوان به روین وزارت یذات تیماه منکر توان ینم که آنجا از
 .اند شده عنوان ج بند در آب منابع تیریمد اجرایی ينهادها عنوان به دو نیا
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 .ستین مشخص آب یعال يشورا اراتیاخت و فیوظا رهیدا: 1-7نظر  •

: اسـت  شـده  اشـاره  اختیـارات  و وظـایف  ایـن  از برخی به ماده ابتداي در -1-7 پاسخ -
 مـدیریت  کـردن  عملیـاتی  و پایـدار  توسـعه  رویکـرد  تحقق گذاري، سیاست هماهنگی

الیحـه   مختلـف  مـواد  در آنکـه  ضـمن . آبریز هاي  حوضه و ملی سطح در پیوسته هم به
 ایـن  اختیـارات  و وظـایف  سـایر  به... و 18 ،14 ،8 مواد جمله از پیشنهادي قانون آب

 .است گردیده اشاره شورا
 
 

 شوراي عالی آب -7ماده 

گذاري، تحقق رویکرد توسعه پایدار و عملیاتی کردن مدیریت  هماهنگی سیاستمنظور  به
هاي آبریز، شوراي عالی آب متشکل از وزراي نیرو (دبیر شورا)،   پیوسته در سطح ملی و حوضه هم به

کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و رؤساي سازمان برنامه و بودجه  کشور، جهاد
عنوان ناظر، دو نفر از رؤساي  حفاظت محیط زیست، دادستان کل کشور بهکشور و سازمان 

عنوان ناظر، دو نفر از  هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی با انتخاب هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون
هاي  جمهور، یک نفر نماینده تشکل نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس صاحب

هاي  جمهور و یک نفر نماینده تشکل نهاد وزیر جهاد کشاورزي و با حکم رئیسبرداران به پیش بهره
  جمهور تشکیل زیست و با حکم رئیس نهاد مرتبط به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط مردم

جمهور خواهد بود. تصمیمات این شورا  جمهور یا معاون اول رئیس گردد. ریاست این شورا با رئیس می
) قانون اساسی براي 138مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (  زیران یا کمیسیونبا تصویب هیئت و

و  12و  10، 8نامه اجرایی این ماده و مواد  باشد. آیین االجرا می هاي اجرایی الزم کلیه دستگاه
ماه پس از تصویب این قانون،  آبریز، حداکثر ظرف مدت شش نامه تدوین سند پایداري حوضه نظام

 رسد. عالی آب تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می توسط شوراي

در موارد لزوم برحسب تشخیص وزیر نیرو (دبیر) و تصویب رئیس جمهور یا معاون اول  -تبصره 
هاي اجرایی براي حضور در جلسات شوراي عالی آب  رئیس جمهور، از سایر وزرا یا رؤساي دستگاه

شوند، در  هاي اجرایی که بدین جلسات دعوت می آید. وزرا و رؤساي دستگاه دعوت به عمل می
 گیري شورا حق رأي خواهند داشت. تصمیم
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 :شوند اضافه آب یعال يشورا عضو عنوان به ریز یحقوق و یقیحق ياعضا: 2-7نظر  •

 دادستان ندهینما ،یاصل عضو عنوان به هیقضائ قوه سیرئ ندهینما ه،یفق یول ندهینما«

 رسـانه،  اصـحاب  ندهینما ما،یس و صدا سازمان سیرئ ،یاصل عضو عنوان به کشور کل

ـ  جامعـه  يهـا  رشـته  در یدانشگاه دیاسات ای یعلم أتیه ياعضا از نفر سه  ،یشناس

ـ  انقـالب  یعال يشورا انتخاب به یرسان اطالع و ارتباطات و اقتصاد  اصـالح  ،یفرهنگ

 .»یاصل حالت به ناظر حالت از مجلس ندگانینما تیعضو نحوه

. دارد عضـویت  آب عـالی  شـوراي  در دادسـتان  یعنی قضائیه قوه نماینده -2-7 پاسخ -
 قـوا  تفکیـک  اصل با اسالمی، شوراي مجلس و قضائیه قوه نمایندگان رأي حق داشتن
 عضـویت  شـورا  در نـاظر  عضـو  عنـوان  به نمایندگان این علت، همین به. دارد مغایرت

 ایـن  تبصره در پیشنهاد، یا تشخیص بنابر ها ارگان سایر از دعوت ظرفیت ضمناً. دارند
 .است شده دیده ماده

ـ آبخ و مراتـع  هـا،  جنگـل  سـازمان  ندگانینما: 3-7نظر  •  سـازمان  و کشـور  يزداری

 .شوند اضافه آب یعال يشورا ياعضا فهرست به کشور یهواشناس

 بـا  و اند شده عضو سطح ترین عالی در ها دستگاه تمام آب عالی شوراي در -3-7 پاسخ -
 تصـریح  از شهرسـازي،  و راه و کشـاورزي  جهـاد  هـاي  خانـه  وزارت نماینـدگان  حضور

 خـودداري  هواشناسـی  سازمان و کشور آبخیزداري و مراتع ها، جنگل سازمان عضویت
 .است شده

ـ ا در کشـور  یحقـوق  و یقیحق اشخاص هیکل حضور به توجه با: 4-7نظر  •  و شـورا  نی

 یعـال  يشورا به رانیوز ئتیه از الزم اریاخت ضیتفو مصوبات، شدن یطوالن از زیپره

 .باشد داشته االجرا الزم حالت شورا مصوبات تا ردیپذ انجام آب

 به محدود را آن توان نمی و است وزیران هیئت اختیارات جزء موضوع این -4-7 پاسخ -
 .نمود آب عالی شوراي

 .شود حذف ماده نیا از »یاساس قانون 138 اصل« عبارت: 5-7نظر  •

 .است شده ذکر نگهبان شوراي سوي از وارده ایراد رفع جهت عبارت این -5-7 پاسخ -
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 آب عـالی  شـوراي  رئـیس  نایـب  عنـوان  به زیست محیط حفاظت سازمان: 6-7نظر  •

 نیبد شورا دبیري تغییر و زیست محیط سازمان رییسی نایب پیشنهاد .گردد منصوب

 تصمیمات و بازیابد را خویش اهمیت کمیت کنار در نیز کیفیت مباحث که است منظور

 .شود کاسته نیرو وزارت بخشی نظرات اعمال از و شود گرفته فرابخشی سطح در

 حـق  بـه  توجه با و نیست دیگري از ممتاز آب عالی شوراي در رأیی هیچ -6-7 پاسخ -
 رأي وجـود  عـدم  و غیرحـاکمیتی  حقیقـی  اشـخاص  و هـا  سازمان/ ها خانه وزارت رأي

 .داشـت  نخواهـد  وجـود  خصـوص  این در نگرانی شورا، دبیرخانه براي مجزا و مشخص
 و بـوده  آب حوزه گذار سیاست است، پیدا آن نام از که همانگونه شورا، این آنکه ضمن
 شورا این در که است آب بخش در دولت هاي سیاست مجري قانون مطابق نیرو وزارت
 .نمود خواهد ایفا نیز را اي دبیرخانه نقش

. باشد روین وزارت دینبا گذشته يها سال تجارت طبق آب یعال يشورا ریب: د7-7نظر  •

ـ ا در يجمهـور  استیر نهاد نظر ریز مستقل يا رخانهیدب و یفرابخش یگاهیجا دیبا  نی

 .باشد عضو کی صرفا هیبق مانند دیبا روین وزارت. شود لیتشک رابطه

 نیـ ا فیوظـا  یتمـام  که است زیآبر حوضه سازمان آب، یعال يشورا ریدب-7-7 پاسخ -
 .است شده ذکر صراحت به قانون نیا متن در سازمان

 اسـت  الزم که است شده برده نام زیآبر حوضه داريیپا سند از ماده نیا در: 8-7نظر  •

 .شود پرداخته آن از انتظار مورد محتواي و مفهوم فیتعر به 2 ماده در

 هیـ کل دهنـده  نشـان  کـه  حوضه يداریپا سند نیتدو نظامنامه 7 ماده در -8-7 پاسخ -
 .شود یم هیته بود، خواهد يداریپا سند يمحتوا و مفاد

 یمصوبات چه صورت نیا در. است مبهم »يگذار استیس یهماهنگ« عبارت: 9-7نظر  •

 .بود خواهد االجرا الزم رانیوز اتیه بیتصو با که است آب یعال يشورا تیصالح در

  ئتیه بیتصو و آب یعال يشورا بیتصو به الزم موارد هیکل ماده متن در -9-7 پاسخ -
 .است شده مشخص رانیوز

 تـا  8،10،12 مواد ییاجرا نامه نییآ از یعنی شود؛ حذف ماده ییانتها خط دو: 10-7نظر  •

 .جمله آخر
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 حـذف  قابـل ، 12 و 10، 8 مـواد  نیـ ا يبـرا  نامه آیین ضورت به توجه با -10-7 پاسخ -

 .ستین

 نیع لذا است مجلس یعلن صحن در طرح انتظار در آب یعال يشورا چون: 11-7نظر  •

 .شود درج آب یعال يشورا حهیال

آب و  یعـال  يشورا ياعضا يعرض برا هم نیو قوان حهیموارد و ال یتمام-11-7 پاسخ -
 شده است.  دهیآن د فیوظا

تبصره ذیل این ماده باید حذف شـود و صـرفا تصـویب اکثریـت اعضـاي      : 12-7نظر  •

 شوراي عالی آب مالك تشخیص ضرورت در نظر گرفته شود.

 قـرار  عمل مالك شورا رئیس تایید و دبیر پیشنهاد اصالحی ویرایش در -12-7 پاسخ -
 .نیست اعضا سایر نظر اعمال نافی که گرفته
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 آبریز کمیسیون حوضه -8ماده 

جمهور یا وزیر نیرو (رئیس کمیسیون) به  آبریز متشکل از معاون اول رئیس هاي حوضه کمیسیون
ربط، نمایندگان  آبریز (دبیر کمیسیون)، استانداران ذي جمهور، رئیس سازمان حوضه انتخاب رئیس

هاي حفاظت  ر و سازمانهاي نیرو، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشو خانه وزارت
نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم  زیست و هواشناسی کشور و دو نفر از صاحب محیط

برداران به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزي و با حکم  هاي بهره رئیس کمیسیون، دو نفر نماینده تشکل
پیشنهاد سازمان حفاظت نهاد مرتبط به  هاي مردم رئیس کمیسیون و دو نفر نماینده تشکل

 شود: زیست و با حکم رئیس کمیسیون با وظایف زیر تشکیل می محیط
 آبریز الف) تدوین و نظارت بر اجراي سند پایداري حوضه

 اي تأثیرگذار بر منابع آب هاي توسعه بندي و تصویب برنامه ب) بررسی اولویت

 ها گذاري و سرمایه تحویل ساالنه، منابع مالی گیري در خصوص آب قابل ج) تصمیم

 هاي عمومی و تخصصی و توانمندسازي کلیه گروداران د) افزایش آگاهی

 آبریز  ه) حل اختالفات بین استانی و محلی در حوضه

 و) ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي عالی آب

 ز) سایر امور محوله شوراي عالی آب.

  سال پس از تصویب این قانون، توسط کمیسیونآبریز حداکثر طی دو  سند پایداري حوضه -1تبصره 
بار قابل بازنگري خواهد  رسد و هر پنج سال یک آبریز تهیه و به تصویب شوراي عالی آب می  حوضه

 بود.

هاي فرعی را در  تواند در صورت لزوم و به تناسب، کمیسیون آبریز می کمیسیون حوضه -2تبصره 
ها تشکیل دهد. رئیس کمیسیون فرعی  طالعاتی یا دشتهاي م هاي آبریز فرعی، محدوده سطح حوضه

 شود. آبریز انتخاب می آبریز و با تأیید کمیسیون حوضه و اعضاي آن به پیشنهاد سازمان حوضه
آبریز و سایر وظایف محوله،  آبریز در راستاي اجراي سند پایداري حوضه کمیسیون حوضه -3تبصره 

مالی را تهیه و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب موظف است ساز و کارهاي پشتیبانی فنی و 
 هیئت وزیران برساند.
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 .ابدی کاهش ماه شش به سال دو از زیآبر حوضه يداریپا سند نیتدو زمان: 1-8نظر  •

 مـاه  شش آبریز حوضه پایداري سند تدوین نامه نظام تهیه براي 7 ماده در -1-8 پاسخ -
 اسـناد  تهیـه  جهـت  نیـاز  مورد زمانی دوره به توجه با. است شده گرفته نظر در زمان
 امکـان  غـذایی،  -آبـی  امنیـت  راهبردي سند و نامه نظام به سند این وابستگی و مقدم

 1 تبصـره  در دوم، ویـرایش  اصالحات در آنکه ضمن .ندارد وجود مذکور زمان کاهش
 شـوراي  عهـده  به ماه 6 مدت در آبریز هاي حوضه اسناد تدوین نامه نظام تهیه ،4 ماده
 .است شده گذاشته آب عالی

 نفعان يذ اجماع مورد که یاصول و یمبان دیبا زیآبر حوضه يداریپا سند يبرا: 2-8نظر  •

ـ  بـه . شود يساز ادهیپ حوضه هر يبرا سپس و گردد فیتعر باشد، ـ ترت نیهم  بـه  ب،ی

 الزم بستر آوردن فراهم متضمن دیبا قانون لذا. دارد ازین مشترك هیپا و یشناس روش

 .باشد آن يبرا

 کـه  آب عـالی  شـوراي  توسـط  آبریز حوضه پایداري سند تدوین نامه نظام -2-8 پاسخ -
 تهیـه  اسـت،  آب بخـش  با مرتبط اصلی نفعان ذي و ها سازمان/ ها خانه وزارت از مرکب

 .گرفت خواهند قرار مدنظر نامه نظام در موارد این. شود می

ـ د یمال منابع تأمین کار و ساز دیبا ها ونیسیکم نیا يبرا: 3-8نظر  •  وگرنـه  شـود  دهی

 .داشت نخواهد ییاجرا ضمانت آنها ماتیتصم زیآبر حوضه یهماهنگ يشورا مانند

 شـوراي  توسط 12 و 10 ،8 مواد اجرایی هاي نامه آیین تهیه به 7 ماده در -3-8 پاسخ -
 مـالی  منـابع  تأمین جهت الزم کارهاي و ساز تردید، بدون. است شده اشاره آب عالی
 خواهـد  قرار توجه مورد اجرایی نامه آیین در که است مواردي از یکی ها کمیسیون این

 .گرفت

ـ  اول معـاون  تیعضو و زیآبر يها حوضه تعدد به تیعنا با: 4-8نظر  •  و جمهـور  سیرئ

ـ آبر حوضـه  ونیسیکم استیر شود یم شنهادیپ آب یعال يشورا در روین ریوز  بـا  زی

 .باشد آبفا و آب امور در روین ریوز معاون

 آن، اعضـاي  ترکیـب  و آبریـز  هـاي  حوضه هاي کمیسیون سطح به توجه با -4-8 پاسخ -
 بـر  تـرجیح  آنکـه  ضـمن . باشد خانه وزارت معاون برعهده تواند نمی کمیسیون ریاست
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 فـرد  یا جمهور رئیس اول معاون( آبریز حوضه کمیسیون ریاست جایگاه بودن فرابخشی
  .باشد می) وي منتخب

ـ یکم لیتشک به »ملزم« زیآبر حوضه ونیسیکم: 5-8نظر  • ـ آبر حوضـه  يهـا  ونیس  زی

 .شود ها دشت ونیسیکم ای یمطالعات يها محدوده يها  ونیسیکم ،یفرع

 یفرعـ  زیـ آبر حوضه ونیسیکم که است شده انیب  8  ماده دو تبصره در -5-8 پاسخ -
 .دارد لیتشک تیقابل ضرورت، بنابر

ـ  يقدر یول است، آمده »زیآبر حوضه يداریپا سند«: 6-8نظر  • . اسـت  قـانون  هیحاش

 .شود تر برجسته است بهتر

 .است حهیال در موجود سند نیتر ارجاع پر سند نیا-6-8 پاسخ -

 منابع و صیتخص فیتکل نییتع«: گردد درج گونه نیا است بهتر »ب« بند در: 7-8نظر  •

 تعـادل  جـاد یا »ه« بنـد  در. »آب یعال يشورا مصوبات مطابق زیآبر حوضه مصارف و

 .داریپا توسعه اصل تیرعا با زیآبر حوضه در آب مصارف و منابع

 وزارت فیوظـا  جـز  صیتخصـ . است اشتباه نظر در شده ذکر يبندها نام -7-8 پاسخ -
 سـند  کـردن  یـی اجرا و نیتدو. است زیآبر حوضه ونیسیکم برعهده آن نییتع و روین

 .دهد یم انجام را کار نیهم زین يداریپا

 مـورد  کـه  یاصـول  و یمبـان  دیبا زیآبر حوضه يداریپا سند يبرا: 1 تبصره: 8-8نظر  •

ـ پ حوضه هر يبرا سپس و. گردد فیتعر باشد، نفعان يذ اجماع  بـه . شـود  يسـاز  ادهی

 فـراهم  متضمن دیبا قانون لذا. دارد ازین مشترك هیپا و یشناس روش به ب،یترت نیهم

 و یمبـان  در آب یعـال  يشـورا  از اسـتفاده  مـثال ( باشـد  آن يبرا الزم بستر آوردن

 .)الزم يها نظارت با زیآبر حوضه يها ونیسیکم نظر ریز يساز ادهیپ

 مـوارد  نیا. شود یم نییتع آب یعال يشورا توسط يداریپا سند نامه نظام -8-8 پاسخ -
 .شد خواهد دهید نامه نظام در

 خصوص در ژهیو به آب قانون ياجرا کردن یاتیعمل نحوه شتریب درك يبرا: 9-8نظر  •

 قانون ياجرا با مرتبط يندهایفرآ س،ینو شیپ نیتدو تهیکم شود یم شنهادیپ ،8 ماده

ـ عمل و یـی اجرا يهـا  يدشـوار  هاو یدگیچیپ ها چالش تا دینما میترس را ـ  یاتی  یبرخ
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 .شود نیتدو مناسب طور به قانون يشنهادیپ يبندها

 در یـی اجرا ينـدها یفرا و شـود  یمـ  آورده قـانون  در یکلـ  خطوط میترس -9-8 پاسخ -
 .شود یم دهید...  و ها نظامنامه ها، نامه آیین

 و محتویـات  تعیین براي وري بهره ارتقاي و رویه وحدت جهت 1 تبصرهدر : 10-8نظر  •

 در موارد این یا شده گذاشته بندي باید آبریز حوضه پایداري سند تهیه هاي چارچوب

 هـاي  کمیسیون محتویات؛ یا ها چارچوب این تعیین از پس و گردد ارائه تبصره همین

 .گردند مکلف سند این تهیه به آبریز هاي حوضه

 حوضه يداریپا سند  نیتدو نامه نظام که است شده ذکر نایع 7 ماده در -10-8 پاسخ -
 .دیرس خواهد رانیوز اتیه دیتائ به و بیتصو آب یعال يشورا توسط زیآبر

 کلـی  بـه  توانـد  مـی ) »آبریز هاي حوضه کمیسیون« خصوص در( ماده این: 11-8نظر  •

 در نیـز  اعضا و شده تعریف آب عالی شوراي در غالبا وظایف، اینکه بدلیل. شود حذف

 حضـور  آب عالی شوراي در توانند می مورد به بنا نیز استانداران. هستند سطح همان

 و شـود  انجـام  آبریـز  حوضه سازمان توسط تواند می مذکور کمیسیون وظایف. یابند

 .گردد ارائه آب عالی شوراي به آن توسط شده تهیه هاي گزارش

. اسـت  یملـ  کالن يها يگذار استیس یهماهنگ آب، یعال يشوراسطح -11-8 پاسخ -
 مشـکالت  آن، در يریـ گ میتصم و آب یعال يشورا جلسات لیتشک به ونیسیکم الزام

 است مواجه يمتعدد امور با  زیآّبر حوضه ونیسیکم چون آورد؛ یم وجود به را يادیز
 .دینما يریگ میتصم ها آن خصوص در دیبا و

ـ یکم فیوظـا  شرح قسمت در 8 ماده در: 12-8نظر  • ـ آبر حوضـه  ونیس  "ز" بنـد  زی

 ست؟یچ آب یعال يشورا محوله امور ریسا منظوراز

 شـورا  نیـ ا یملـ  کـالن  اهـداف  بـه  آب یعـال  يشـورا  محوله امور ریسا-12-8 پاسخ -
 .گردد یبازم

 .شود حذف ب بند از »رگذاریثأت« کلمه: 13-8نظر  •

 ریتاث آب منابع بر که يا توسعه طرح با ارتباط در کامل صراحتمقصود  -13-8 پاسخ -
 .ندارد وجود حذف ناامک و است بوده گذارد یم
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حـال، اگـر قـرار     نینگردد. با ا جادیا یسازمان نیچن شود یم هیتوص مؤکداً: 1-9نظر  •

 يهـا  حوضـه  يشود و حداکثر برا يساز باشد بهتر است شفاف رخانهیاست در حد دب

 باشد.  یاصل

 را حوضـه  کمیسیون اي دبیرخانه و فنی بازوي نقش آبریز حوضه سازمان -1-9 پاسخ -
 . است ناپذیر اجتناب سازمان این تشکیل. دارد

 توسط فقط نه آن، چارت و آبریز حوضه سازمان ییاجرا نامه نییآ است الزم: 2-9نظر  •

 خواهنـد  نقش ها برنامه اجراي در که متولی هاي  دستگاه همکاري با بلکه نیرو، وزارت

 وزیـران  هیئت تصویب به و شده تهیه زیست، محیط حفاظت سازمان جمله از داشت،

 .برسد

 بـر  عـالوه  و اسـت  نیـرو  وزارت بخشی درون نهاد یک آبریز حوضه سازمان -2-9 پاسخ -
 وظایف ،)است... و صورتجلسات ابالغ گزارش، تهیه بر مشتمل که( اي دبیرخانه وظایف
 .ندارد قانون در تصریح به نیازي که است دار عهده نیز را بخشی درون

 آبریز سازمان حوضه -9ماده 
عنوان دبیرخانه  آبریز به حوضهآبریز نسبت به استقرار سازمان  وزارت نیرو موظف است در هر حوضه

 اقدام نماید. 8آبریز موضوع ماده  کمیسیون حوضه
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شود.  لیتشک» جامع آب استان تهیکم«کارگروه تحت عنوان  نیاست ا بهتر: 1-10نظر  •

ـ  أتیه ياعضا از االمکان یحت آب مسائلنظر  صاحب . باشـد  دانشـگاه  مـرتبط  یعلم

 و اسـتان  يکشـاورز  جهـاد  سازمان سییر یمعرف با برداران بهره يها  تشکل ندهینما

ـ یمح ستیز يها تشکل یهماهنگ يشورا یمعرف با نهاد مردم يها تشکل ندهینما  یط

 .شود انتخاب) یاستان شعبه نبود صورت(در  کشور ای استان

بـراي   عملیـاتی  برنامه ارائه آب استانی کارگروه وظیفه اینکه به توجه با -1-10 پاسخ -
 ایـن  در منـدرج  وظـایف  سایر و استان سطح در آبریز حوضه هاي کمیسیون تصمیمات

 انتخاب کار و ساز ضمن، در .دارد دولتی و حاکمیتی اعضاي به نیاز بیشتر است، قانون
 .است گردیده اصالح دوم ویرایش در ارکان، تمام در غیردولتی اعضاي

 را دولت که ستین آن يمعنا به نیا. است یاجتماع عمل کی آب یحکمران: 2-10نظر  •

 قـانون . شـود  لگریتسه دیبا دولت که معناست نیا به بلکه. میبگذار کنار یکل طور به

 .شود لگریتسه دیبا دولت به که شود نیتدو نگاه نیا با دیبا آب

از آنجایی کـه مشـارکت بخـش غیردولتـی در تمـامی سـطوح ارکـان        . -2-10 پاسخ -
تـرین وظـایف او در مـدیریت     یکی از مهـم  دولت تسهیلگريمدیریت آب وجود دارد، 

 .است شده دیده سطوحبخش آب خواهد بود و در تمام 

 کارگروه استانی آب -10ماده 

هاي استانی آب در هر استان متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، مدیرعامل شرکت  کارگروه
ریزي، مدیرعامل شرکت توزیع نیروي  اي (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه منطقه آب

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل حفاظت برق، رئیس سازمان جهاد کشاورزي، 
زیست، مدیرکل هواشناسی، رئیس کل دادگستري، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروي  محیط

برداران و یک  هاي بهره نظران مسائل آب، یک نفر نماینده تشکل انتظامی استان، یک نفر از صاحب
 گردد. به انتخاب رئیس کارگروه، تشکیل می نهاد مرتبط، هر سه هاي مردم نفر نماینده تشکل

در موارد لزوم برحسب تشخیص رئیس کارگروه یا پیشنهاد دبیر کارگروه، از مدیران یا  - تبصره
نظران مسائل آب براي حضور در  هاي اجرایی استان یا سایر متخصصین و صاحب رؤساي سایر دستگاه
 آید. عمل می عوت بهعنوان عضو مدعو بدون حق رأي د جلسات کارگروه به
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 هـاي  دسـتگاه  همکاري با نیز استانی کارگروه اجرایی نامه نییآ است الزم: 3-10نظر  •

 .شود تهیه داشت خواهند نقش ها برنامه اجراي در که متولی

 توسـط  کـه  شـده  عنـوان  7 مـاده  در اسـتانی  کارگروه اجرایی نامه آیین -3-10 پاسخ -
 شـوراي  در. رسـید  خواهـد  وزیـران  هیئت تصویب به و شود می تهیه آب عالی شوراي

 .دارند عضویت آب حوزه با مرتبط اجرایی هاي دستگاه تمامی آب عالی

 شـود؛  حـذف  آب استانی کارگروه اعضاي از برق توزیع شرکت مدیرعامل: 4-10نظر  •

 .ندارد آب موضوع با ارتباطی زیرا

 اقـداماتی  خصـوص  در بـرق  توزیـع  هاي شرکت همکاري نیاز به توجه با -4-10 پاسخ -
 ماننـد  تخلفـاتی  صـورت  در ها چاه برق قطع مجاز، هاي چاه روي بر کنتور نصب نظیر
 بـه  نیـاز  نوین، آبیاري هاي سامانه اجراي جهت برق تحویل همچنین و برداشت اضافه

 .دارد وجود آب استانی کارگروه در شرکت این نماینده عضویت

 .است شده گرفته دهیناد استان يها دانشگاه نقش کارگروه، نیا در: 5-10نظر  •

 .شود انتخاب ها دانشگاه از تواند می آب مسائل نظران صاحب از نفر یک -5-10 پاسخ -

مستقل باشـد تـا امکـان طـرح      رخانهیدب دیبا زیآب ن یکارگروه استان در: 6-10نظر  •

 مستقل رخانهیدب لیتشک مکان نیبهتر. شود فراهم طرفانه یب صورتدستور کارها به 

 .هستند ها ياستاندار

 الیحه پیشنهادي قانون آب در استان آب(سازمان  يا منطقه آب شرکت -6-10 پاسخ -
 ارائه و کارگروه مصوبات ياجرا جهت یاستان کارگروه رخانهیدب عنوان به) دوم شیرایو

 .است مصوبات ياجرا عملکرد گزارش

 :شـــوند اضـــافه یاســـتان کـــارگروه ياعضـــا بـــه ریـــز افـــراد: 7-10نظـــر  •

 در اسـتان  نـدگان ینما مجمع سیرئ -)شهرستان ای( استان هیفق یول محترم ندهینما

 و صـدا  سیـی ر -اسـتان  ییروستا و شهر يشوراها ندهینما -یاسالم يشورا مجلس

 در اسـتان  يهـا  دانشـگاه  نـدگان ینما -اسـتان  يهـا  رسانه ندهینما -استان يمایس

 .يا رسانه علوم و ارتباطات اقتصاد، ،یشناس جامعه آب، ،يکشاورز يها رشته

بـا  . دیـ ها به متن ماده اضـافه گرد  استان یعال ياستان در شورا ندهینما -7-10 پاسخ -
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ها نیـازي بـه افـزودن سـایر نماینـدگان پیشـنهادي        توجه به رویکرد اجرایی کارگروه

 نیست.

به اینکه شوراي عالی آب تا پیش از تصویب این قانون بـه صـورت    با توجه: 8-10نظر  •

هـاي   نویس ساختار اجرایی درنیامده است، جایگاه قانونی مورد نظر براي تصویب پیش

باشد. در غیـر   مورد نظر این قانون نبوده و نیازي به تایید یا تصویب شوراي عالی نمی

 .تجدید، بالمانع اسنویس  این صورت و با تشکیل شوراي عالی وفق پیش

 يها و کارگروه زیحوضه آبر ونیسیکم ییاجرا نامه نیی، آ7براساس ماده  -8-10 پاسخ -
دو  نیـ برسد. ا رانیوز اتیه بیو به تصو هیآب ته یعال يتوسط شورا دیآب با یاستان

 خواهد شد. لیآب تشک یعال ينهاد بعد از بعد از شورا

باشـد.  » جـامع آب اسـتان   تـه یکم«کارگروه بهتر است تحت عنـوان   نیا: 9-10نظر  •

 نـده یمرتبط دانشگاه باشد. نما یعلم اتیه ياز اعضا االمکان یحت لینظر مسا صاحب

مردم نهاد  يها تشکل ندهیسازمان جهاد و نما سییر یبرداران با معرف بهره يها  تشکل

کشور (در صورت نبود  ای تاناس یطیمح ستیز يها تشکل یهماهنگ يشورا یبا معرف

 ) انتخاب شود.یشعبه استان

 ماتیتصـم  یاتیارائه برنامه عمل یکارگروه استان فهیوظ نکهیبا توجه به ا -9-10 پاسخ -
قـانون اسـت    نیمندرج در ا فیوظا ریدر سطح استان و سا زیآبر حوضه يها ونیسیکم

 است. یو دولت یتیحاکم يبه اعضا ازین شتریب

 8ماده به تبـع مـاده    نیا شود یدرخواست م 8ماده  حاتیتوجه به توضبا : 10-10نظر   •

 .ردیقرار گ يمورد بازنگر

 .ستین اعمال قابل شده، ارائه درخواست نبودن واضح به توجهبا -10-10 پاسخ -

 يهـا  آب در قالـب کـارگروه   یکارگروه استان گردد یم شنهادیپ 10در ماده : 11-10نظر  •

آن  يبـرا  نکـه یشـوند. ضـمن ا   یو توسعه استان سازمانده يزیر برنامه يشورا لیذ

 .مشخص نشده است يا فهیوظ

 در یاتیـ عمل برنامـه  ارائـه  جهـت  یاسـتان  کـارگروه  فیوظا به توجه با -11-10 پاسخ -
 مـتن  در منـدرج  ياعضا و استاندار استیر با کارگروه نیا آب منابع تیریمد خصوص
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وظیفه تهیه آیین نامـه اجرایـی ایـن کـارگروه و      7در ماده  .شود یم لیتشک ماده نیا
 شامل شرح وظایف ایشان به شوراي عالی آب سپرده شده است.

 .است نشده مشخص یاستان کارگروه وظایف: 12-10نظر  •

وظیفه تهیه آیین نامه اجرایی این کارگروه و شـامل شـرح    7در ماده  -12-10 پاسخ -
 حـه یال نیـ در مـتن ا وظایف ایشان به شوراي عالی آب سپرده شده اسـت. همچنـین   

 نیـ مـاده ا  نیـ مـتن ا  يدر انتها نیمشخص شده است همچن یکارگروه استان وظایف
 يهـا  ونیسیکم اتمیتصم یاتیعمل يها برنامه نیبه منظور تدو: «دیعبارت اضافه گرد

 »قانون نیمندرج در ا فیوظا ریدر سطح استان و سا زیآبر حوضه

اي منظـور   هـاي منطقـه   اصطالح عضو و دبیر کارگروه براي مدیرعامل آب: 13-10نظر  •

شود. در ماده مذکور تنها عنوان دبیر آورده شده است. ضـمنا بـا توجـه بـه جایگـاه      

ها، در این ماده انتخاب یک نفر کارشـناس   استاناي در تصمیمات آب  هاي منطقه آب

نـویس، کارشـناس    اي نیز ذکر شود. با توجه به متن پـیش  خبره از شرکت آب منطقه

 اي انتخاب شود. هاي منطقه تواند از خارج آب مسائل آب می

 آب سـازمان  رئـیس  و اسـتاندارد  بـراي  دبیـر  و رئـیس  مسئولیت درج -13-10 پاسخ -
 آب سـازمان  از خـارج  آب مسـائل  کارشناس. دارد بر در نیز را عضویت عبارت استان،
 سـازمان  کارشناسان برعهده کارگروه دبیر از کارشناسی پشتیبانی و است بوده مدنظر

 .بود خواهد استان آب
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 يبـر مبنـا   تیریاست کـه مـد   نیقرار بر ا دیدر ساختار جد نکهیبا وجود ا: 1-11نظر  •

هسـتند حفـظ شـده     یکه استان يا منطقه آب يها باشد، ساختار شرکت زیآبر  حوضه

 نکرده است.  يرییاست و تغ

 آبریـز  حوضه کمیسیون تصمیمات به توجه با اي منطقه آب هاي شرکت -1-11 پاسخ -
 بـه  توجـه  بـا . دارنـد  برعهـده  را ها استان سطح در اجرایی امور ،استانی هاي کارگروه و

 .بماند باقی قانون، متن در باید ظرفیت این کشوري، تقسیمات تغییر امکان

 ییشـورا  يسـاختارها  با يا منطقه آب يها شرکت فیوظا و ساختار ارتباط: 2-11نظر  •

 .ندارد وجود آنها نیب یکینامید ارتباط چیه نظر به و ستین مشخص گرفته شکل

 سه مصوب هاي برنامه و تصمیمات اجراي مرتبط، قانونی مواد تمامی در -2-11 پاسخ -
) اسـتانی  کـارگروه  و آبریـز  حوضه کمیسیون آب، عالی شوراي( آب بخش اصلی رکن

 توسـط  اقـدامات  گـزارش  کـه  اسـت  شـده  گذاشته اي منطقه آب هاي شرکت برعهده
 شـرکت  ضـمناً . داد خواهد قرار آبریز حوضه کمیسیون اختیار در آبریز حوضه سازمان

 .دارد برعهده نیز را آب استانی کارگروه دبیرخانه نقش اي منطقه آب

 اي هاي آب منطقه ها و شرکت تشکیل سازمان -11ماده 

براي اجراي این قانون به صورت اي را  منطقه هاي آب ها و شرکت تواند سازمان وزارت نیرو می
هایی که با سرمایه دولت  شرکت  هاي دیگر دولتی یا هاي بازرگانی، رأسًا یا با مشارکت سازمان شرکت

ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب  ها و شرکت اند، ایجاد کند. اساسنامه این سازمان تشکیل شده
مذکور و موجود از پرداخت هرگونه  اي  نطقهم هاي آب ها و شرکت رسد. سازمان هیئت وزیران می

تواند از این اختیارات براي تغییر  وزارت نیرو می الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود.  حق
ها و  ها و مؤسسات موجود خود استفاده کند. وزارت نیرو حوزه عمل سازمان ها و سازمان وضع شرکت

 نماید. اي را تعیین می منطقه هاي آب شرکت
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 بـرداران  بهره توان به اتکا با آب یمشارکت تیریمد نقش شود یم شنهادیپ: 1-12نظر  •

 .شود تر پررنگ

 بـه  متمرکـز  حکمرانی از گذار دوره در قرارگیري به توجه با ترکیب این -1-12 پاسخ -
 شـده  پیشنهاد نهاد، مردم هاي تشکل توانمندسازي و تقویت لزوم و مشارکتی رویکرد

 داده امـر  ایـن  بـه  کافی ظرفیت اصالحاتی، ایجاد و الیحه بازنگري در هرحال به. است
 . است شده

 .شود استفاده زیآبر حوضه سازمان از زیآبر حوضه ونیسیکم يجا به: 2-12نظر  •

 که حالی در است؛ نیرو وزارت بخشی درون نهاد یک آبریز حوضه سازمان -2-12 پاسخ -
 نهـاد  یـک  بـا  بایـد  خصـوص  این در گیري تصمیم و است فرابخشی حوضه کمیسیون
 . باشد فرابخشی

منظور اثربخشی مدیریت مشـارکتی و الـزام اجرایـی آن، الزم اسـت      به: 3-12نظر   •

هـاي کشـاورزي و    نفعان و تشـکل  نامه اجرایی سازمان حوضه آبریز با حضور ذي آیین

هاي مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تهیـه   مشارکت دفترنهاد و همچنین  مردم

 وزیران ارسال گردد.  شود و براي تصویب به هیئت

 توسـط ) شده عنوان 7 ماده در که طور همان( ماده این اجرایی نامه آیین -3-12 پاسخ -

 مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی -12ماده 

منظور تقویت مشارکت مردمی و در راستاي تحقق اهداف سند  به تواند آبریز می کمیسیون حوضه
آبریز، ضمن استفاده از مشارکت گروداران در تدوین سند مذکور و در سطوح  پایداري حوضه

برداري و  ها، نسبت به واگذاري مدیریت بهره هاي مطالعاتی یا دشت هاي آبریز فرعی، محدوده حوضه
برداران آب، با  هاي قانونی بهره ها به تشکل مطالعاتی یا دشت هاي حفاظت از منابع آب در محدوده

این قانون  49هاي موضوع ماده  آبریز و از محل بخشی از درآمد حاصل از تعرفه نظارت سازمان حوضه
گذاري  تواند از مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه آبریز می اقدام نماید. همچنین کمیسیون حوضه

برداري و نگهداري   آبریز یا بهره شده در سند پایداري حوضه بینی قدامات پیشها یا ا جهت اجراي طرح
 هاي آبی استفاده نماید. از تأسیسات و سازه
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 ترکیـب  بـه  توجه با. رسد می وزیران هیئت تصویب به و گردیده تهیه آب عالی شوراي
 و کشـاورزي  جهـاد  وزارت جمله از ربط ذي هاي دستگاه از مرکب که آب عالی شوراي
 و بـرداري  بهـره  هـاي  تشـکل  نماینـدگان  همچنـین  و زیسـت  محـیط  حفاظت سازمان
 مشـارکت  درخصـوص  شـده  یـاد  انتظارات است، زیستی محیط نهاد مردم هاي سازمان

 .شد خواهد محقق آن، اجرایی الزامات و نامه آیین تدوین در نفعان ذي

 يهـا  در محـدوده  آب منـابع  از حفاظـت  و يبردار بهره تیریمد يواگذار: 4-12نظر  •

سپرده شـده اسـت؟    یقانون يها به تشکل ییها تیو مسئول اراتیبا چه اخت یمطالعات

  شود؟ یها چه م تشکل نیدر برابر ا رویتعهدات وزارت ن

 بـا  نظـارت ) شـده  تصـریح  12 مـاده  در کـه  گونـه  همان( زمینه این در -4-12 پاسخ -
 درآمـد  از اسـتفاده  قـانونی  ظرفیت کردها، هزینه درخصوص. است آبریز حوضه سازمان

 .است شده ایجاد) 49 ماده( تعرفه

 ینظـارت  نقش تواند یم ایآ. دارد يا رخانهیدب تیمأمور زیآبر حوضه سازمان: 5-12نظر  •

 ؟یسمیمکان چه با د؟ینما فایا زین را

 در مـوردنظر  مکانیسـم . آبریـز  حوضه کمیسیون تصمیمات قالب در بله، -5-12 پاسخ -
 تصــویب بــه و شــده تهیــه آب عــالی شــوراي توســط مــاده ایــن اجرایــی نامــه آیــین
 . رسید خواهد وزیران هیئت

و  تأسیسـات از  يبـردار  بهره تواند یم زیحوضه آبر ونیسیماده کم نیدر ا: 6-12نظر  •

بسپارد. الزم است کـه   یخصوص يها شرکت ای یمردم يها را به تشکل یآب يها سازه

 يهـا  سپرده شود نـه شـرکت   یمردم يها به تشکل ياریآب يها  از شبکه يبردار بهره

 .یخصوص

و  تأسیسـات از  يبـردار  بهـره  تواند یم زیحوضه آبر ونیسیماده کم نیدر ا -6-12 پاسخ •
 بسپارد. یخصوص يها شرکت ای یمردم يها را به تشکل یآب يها سازه

 چرا؟ ریاست؟ اگر خ يبا حق را یمشارکت بخش خصوص: 7-12نظر  •

 وجود دارد. يبله در تمام ارکان و سطوح، حق را -7-12 پاسخ -

ـ خارج از وزارت ن يبه نهاد دیبا ها يواگذار نینظارت بر عملکرد ا: 8-12نظر  • کـه   روی
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درج شـود. بهتـر    یبند قـانون  نیدر هم يا واگذار کننده است، داده شود و در تبصره

 .ها باشد آن يها برداران و تشکل متشکل از بهره یینظارت توسط شورا نیاست ا

 صـورت  زیـ آبر حوضـه  سـازمان  توسـط  يواگـذار  نیا برعملکرد نظارت -8-12 پاسخ -
 نظـارت  امکـان . هـد  یم ارائه زیآبر حوضه ونیسیکم به را عملکرد گزارش که ردیگ یم
 .ندارد وجود برداران بهره يها تشکل بر برداران بهره از متشکل يشورا کی

 »زیآّبر حوضه تیریمد« عبارت از »زیآبر حوضه ونیسیکم« عبارت يجا به: 9-12نظر  •

 .گردد استفاده

با توجه به فرابخشی بودن این نهاد کلمه کمیسیون از گویایی بیشـتري   -9-12 پاسخ -
 برخوردار است.

سـطح   3مـابین   ها فی نحوه مشارکت، تعامل، اخذ نظرات و تبادل دیدگاه: 10-12نظر  •

بـه  رسـد   بینی نشده است و به طورکلی به نظر مـی  ملی، حوضه آبریز و استانی، پیش

سویه و از باال بـه پـایین در    هاي بخش آب، به صورت یک گیري مانند گذشته، تصمیم

ساختار آب، دیکته شده و چگـونگی مشـارکت همـه ارکـان و نهادهـا و سـطوح در       

ها و راهبردهاي صنعت آب، تعریـف نشـده اسـت و     ها و اتخاذ استراتژي گیري تصمیم

 است.تنها به مقوله مشارکت بخش خصوصی، توجه شده 

 نامـه  آیـین  قالـب  در ملـی  و اي حوضه و استانی واحدهاي بین ارتباط -10-12 پاسخ -
 .شد خواهد تبیین و تنظیم 7 ماده اجرایی

 

 الملل آب  دیپلماسی و حقوق بین -13ماده 

منظور حفظ حاکمیت، امنیت و منافع ملی و ارتقاي اصل  دولت موظف است با همکاري سایر قوا و به
برداري از  اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي معاهدات مربوط به حفاظت و بهره حسن همجواري،

هاي  ها و سازمان منابع آب مرزي و مشترك، اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، با دولت
 المللی دیگر معمول نماید. بین

یه شده و پس از تأیید شوراي نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین امور خارجه و نیرو ته آیین -تبصره
 رسد. عالی آب به تصویب هیئت وزیران می
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 .ردیگ قرار توجه مورد ماده نیا در زین یمل تیامن یعال يشورا: 1-13نظر  •

 امنیـت  عـالی  شـوراي  و اسـت  جمهور رئیس امنیت عالی شوراي رئیس -1-13 پاسخ -
 . نیست اي فراقوه و است دولت از بخشی

ـ ق کننـده  بیتصو نیآخر و نیتر یعال عنوان به یاسالم يشورا مجلس: 2-13نظر  •  دی

 .شود

 .باشد می وزیران هیئت صالحیت در اجرایی نامه آیین تصویب -2-13 پاسخ -

 .گردد اضافه وابسته تأسیسات عبارت مشترك يمرز آب منابع از بعد: 3-13نظر  •

 نیـز  تأسیسـات  از بـرداري  بهـره  شـامل  مـاده  متن در برداري بهره کلمه -3-13 پاسخ -
 .باشد می

در منابع  رمتعارفیو غ ینیرزمیز ،یسطح يها از آن جا که برداشت از آب: 4-13نظر   •

 نیداخـل سـرزم   کیاکولوژ يها موجود و حقابه نیشیپ يها کامال بر حقابه يآب مرز

ـ منابع با لحاظ کردن کامـل پا  نیالزم است که برداشت از ا گذارد، یاثر م رانیا  يداری

(تـاکنون در   ردیصورت گ ینیسرزمتوسعه درون و برون  يها حوضه با احتساب طرح

ـ امر توجه نشـده اسـت کـه سـبب ناپا     نیبه ا يمرز يها توسعه آب يها طرح  يداری

 .شده است) زیآبر يها حوضه نیدر ا يدیشد

 .ستیموضوع ن نیماده در تناقض با ا نیا -4-13 پاسخ -

قوا  ریموظف است با همکاري سا دولتاصالح شود:  ریمتن ماده به شرح ز: 5-13نظر   •

ـ  تیامن ت،یو به منظور حفظ حاکم و ارتقـاي اصـل حسـن همجـواري،      یو منافع مل

بـرداري از   اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي معاهدات مربوط به حفاظـت و بهـره  

ـ یرزمیز ،یوابسته به آن، اعـم از سـطح   تأسیساتمنابع آب مرزي و مشترك و  و  ین

 .دیمعمول نما گرید یالملل نیهاي ب ها و سازمان با دولت رمتعارف،یغ

 .است زین تأسیساتاز  يبردار در متن ماده شامل بهره يبردار کلمه بهره-5-13 پاسخ -

 کند؟ یم یماده چه فرق نیود و نبود اب: 6-13نظر   •

 بـه  مربـوط  معاهـدات  ياجـرا  قـراردادو  انعقاد يبرا یقانون تیظرف باید -6-13 پاسخ -
 یالملل نیب يها سازمان و دولت با مشترك و يمرز آب منابع از يبردار بهره و حفاظت
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 .شود فراهم گرید

 ریسـا « ،»قوا ریسا« يجا به و »روین وزارت« ،»دولت« يجا به 13 ماده در: 7-13نظر   •

ـ ا رسد یم نظر به. ردیگ قرار »خارجه امور وزارت ژهیو به ییاجرا يها دستگاه  بنـد  نی

 .ندارد ییاجرا نامه نییآ به ازین

قضـایی و تقنینـی    موضـوعات  و یستیز طیمح مسائل یبرخ به توجهبا -7-13 پاسخ -
شـود تـا امـر همـاهنگی بـا       گرفته کار هب »دولت« کلمه است ازین حوزهمرتبط با این 

 .سایر قوا را بر عهده گیرد

 
 يبرا ازین مورد طالعاتا یتمام به بتواند دیبا ستیز طیمح حفاظت سازمان: 1-14نظر  •

ـ  ییربنـا یرزیغ و ییربنـا یز يهـا  پروژه از اعم آب منابع يها پروژه یابیارز  یدسترس

 .باشد داشته

 هـیچ  و شده خارج ماده این شمول از شده بندي طبقه اطالعات فقط -1-14 پاسخ -
 بـه  هـا  بخـش  سایر همچنین و زیست محیط حفاظت سازمان دسترسی براي مانعی

 دسترسی به اطالعات -14ماده 

ها و  گذاري داده نظام کارآمد و به اشتراك منظور تسهیل دسترسی آزاد، ایجاد  دولت موظف است به
روز آمار و اطالعات مورد نیاز  اطالعات آب و هواشناسی و در راستاي تأمین و انتشار دقیق، پایدار و به

هاي مختلف کشور در زمینه آب، مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی را ذیل شوراي  بخش
 عالی آب ایجاد نماید.

بندي شده و اطالعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص از شمول  ا و اطالعات طبقهه داده -1تبصره 
 این ماده خارج است.

نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و  آیین -2تبصره 
تأیید سازمان هواشناسی کشور ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه شده و پس از 

 رسد. شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

، موظف به همکاري با مرکز ملی داده و اطالعات آب 6کلیه ارکان بخش آب موضوع ماده  -3تبصره 
 باشند. این ماده می 2نامه اجرایی تبصره  و هواشناسی در چارچوب آیین
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 .ندارد وجود شده یاد اطالعات

ـ موجـود در کشـور در ا   يهـا  تیاستفاده از ظرف عدم: 2-14نظر  • مـاده مشـاهده    نی

ـ از ا توان یمرکز داده وجود دارد و م جادیا تیظرف ی. در سازمان هواشناسشود یم  نی

 شود.  جادیا يدیمرکز جد نکهیاستفاده نمود بدون ا تیظرف

 صـورت  بـه  شده یاد مرکز که نماید می ایجاب مرکز این ایجاد اهداف -2-14 پاسخ -
 بارگـذاري  براي مرکز یک ایجاد منظور به ماده این همچنین. باشد فرابخشی و ملی

 اطالعـات « عبـارت  بهتـر،  سـازي  شـفاف  براي و است آب حوزه در اطالعات تمامی
 . شد »هواشناسی و آب اطالعات« عبارت جایگزین »آب بخش با مرتبط

و سـازمان صـمت بـه     یعیاداره کل منابع طب ندگانینما شود یم شنهادیپ: 3-14نظر  •

 اضافه شوند.  یکارشناس أتیه

 کـه  اسـت  کشاورزي جهاد وزارت زیرمجموعه طبیعی منابع کل اداره -3-14 پاسخ -
 ضـروري  نهادهـاي  مرکـز،  ماهیـت  به توجه با. دارد نقش اجرایی نامه آیین تهیه در

 منـد  وظیفـه  مرکـز  بـا  همکاري براي نیز اجرایی هاي دستگاه سایر و اند شده احصاء
 ).ماده این 3 تبصره در( اند شده

ـ دل نیهمچن و ماده نیا ياجرا يبرا الزم زمان مدت: 4-14نظر  • ـ تجد از منظـور  لی  دی

 .ستین مشخص آن یچگونگ و امکان سازمان،

 .شود می مشخص اجرایی نامه آیین در موارد این -4-14 پاسخ -

 و زیسـت  محـیط  سـازمان  اسـت  الزم ها، داده گذاري اشتراك خصوص در: 5-14نظر  •

 داده بانـک  ایجاد براي سازوکاري و الزام بهداشت، و کشاورزي جهاد نیرو، هاي وزارت

 از دولـت،  از بـاالتري  سـطح  بـا  مشترك داده بانک مسئولیت. باشند داشته مشترك

 دیگـر  هاي داده به ها ارگان همه که نحوي به باشد، جمهوري ریاست اول معاون جمله

 .آید وجود به کیفی و کمی اهداف تامین رصد امکان و باشند داشته دسترسی ها ارگان

اسـت.   ینهاد فرابخشـ  کیآب است که  یعال يشورانظر  ریز مرکز نیا -5-14 پاسخ -
بـه   توانـد  یمـوارد مـ   ریسـا  تند.سـ ین لیدخ ییبه تنها يمجر يها از سازمان کی چیه
آن در نظر گرفتـه نشـده    يبرا یتیمنتقل شوند. در متن ماده محدود یداخل نامه نییآ
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 است.

 یوزارت جهاد و سازمان هواشناس رو،یبه وزارت ن ییاجرا نامه نییآ نیتدو: 6-14نظر  •

 نفعـان  يآب کـه متشـکل از ذ   یعـال  يبه شـورا  دیکه با یسپرده شده است در حال

 .است، واگذار شود يتر گسترده

 نیشده است. ا جادیامر ا یاصل انیمتصد يبرا نامه نییآ نیتدو فیتکل-6-14 پاسخ -
آن  یاحتمـال  راداتیـ آب ارسـال شـده و ا   یعـال  يبه شورا ن،یپس از تدو نامه نییآ

 مشخص و رفع خواهد شد.

اطالعات به صورت کامال آزاد و  نیمنابع آب، ا هیدر مورد آمار و اطالعات پا: 7-14نظر  •

ـ  یمرکز مل تیسا در وب گانیرا ـ در اخت  یداده و اطالعات آب و هواشناس همگـان   اری

 .ردیقرار گ

جزئیـات مرکـز ملـی داده و اطالعـات آب و نحـوه انتشـار و       در مورد  -7-14 پاسخ -
لـذا بـا   اجرایی به تفصیل سخن گفته خواهد شـد.   نامه آییندسترسی اطالعات، در 

توجه به رویکرد الیحه قانون آب مبنـی بـر افـزایش شـفافیت و دسترسـی آزاد بـه       
ها و اطالعات، سعی شده تا ظرفیت قانونی الزم براي این منظور در ماده مذکور  داده

 بینی شود. پیش

 هیآمار و اطالعات پا هیته يبرا یداده و اطالعات آب و هواشناس یمرکز مل: 8-14نظر  •

) مختص به خود داشته و تحت ي ا هیسرما يها یی(تملک دارا یمنابع آب، بودجه عمران

 .نباشد يا منطقه آب يها شرکت يمنابع جار ریتاث

 یندارد. بودجـه مرکـز ملـ    یارتباط يا مرکز به شرکت آب منطقه نیا -8-14 پاسخ -
 شود. تأمینو برنامه بودجه  یتوسط سازمان استخدام دیداده با

بـه   14مـاده   ،يرضـرور یو غ یکل اریبا توجه به موارد بس شود یم شنهادیپ: 9-14نظر  •

 .طور کامل حذف شود

 و مبهم است. یکل شنهادیپ -9-14 پاسخ -

داده و اطالعـات آب   یمرکز مل«به » به اطالعات یدسترس«عنوان ماده از : 10-14نظر  •

 .کند رییتغ» کشور یو هواشناس
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 نمـودن  لیتسـه  يبرا یقانون تیظرف جادیا ماده نیا یاصل اهداف از -10-14 پاسخ -

 .است بوده آب بخش با مرتبط اطالعات به یدسترس

این ماده، با توجه به شرایط کنونی جامعه، بسیار الزم بوده و به درستی در : 11-14نظر  •

 نظر گرفته شده است.

 با تشکر -11-14 پاسخ -

 مقررات استفاده از آب -فصل سوم

 
 .شود ذکر شرب آب يبرا رهایآبگ و ها اچهیدر و سد از برداشت تیاولو: 1-15نظر  •

 .دارد وجود ماده متن در ظرفیت این -1-15 پاسخ -

 هـا  حقابه دیجد سینو شیپ در کشور آب منابع اساس نیتر مغفول همچنان: 2-15نظر  •

 بـه  سینـو  شیپ نیا در آنکه وجود با. است کشور يها تاالب یطیمح ستیز يازهاین و

 گرفتـه  نظـر  در شرب مصارف با وزن هم و رده هم ها تاالب حقابه تأمین تیاولو یخوب

ـ ا در کشور يها تاالب تیریمد و ایاح حفاظت، قانون يردپا اما شده ـ  نی  سینـو  شیپ

 .شود ینم مشاهده

 عنـوان  به کشور هاي تاالب احیاي و حفاظت قانون نظیر عرض هم قوانین -2-15 پاسخ -
الیحـه   در مـوارد  این تکرار از علت، همین به و دارد وجود زمینه این در جاري قوانین

 .است شده اجتناب پیشنهادي قانون آب

ـ اولو در »تقاضـا  تیریمد« شرط ياجرا از بعد تنها شرب تیاولو: 3-15نظر  •  قـرار  تی

 .ندارد یلزوم شرب به دادن تیاولو تقاضا، تیریمد از قبل. ردیگ

 بـه  منـوط  فقـط  و گیرد صورت باید مصارف تمامی براي تقاضا مدیریت -3-15 پاسخ -

 هاي عمومی بندي استفاده اولویت -15ماده 

با هاي آبریز، در راستاي اهداف این قانون،  در حوضهمختلف رف مصااي برآب منابع برداري از  بهره
شود. اولویت سایر مصارف با رعایت  زیست و شرب و بهداشت، انجام می ظ اولویت یکسان محیطلحا

آبریز تعیین  آبریز، توسط کمیسیون حوضه حوضهالزامات آمایش سرزمین و بر اساس سند پایداري 
 گردد. می
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 .شود نمی شرب مصرف اولویت

 طیشـرا  به و است رییتغ قابل زمان هر در ردیگ یم صورت که يبند  تیاولو: 4-15نظر  •

ـ نبا و شود ستیز طیمح و شرب به محدود دینبا و دارد یبستگ کشور ـ ا دی  در هـا  نی

 .میده قرار آب بازار اریاخت در میتوانیم بلکه شود منعکس قانون

 شـمول  از بایـد  عنصـر  دو این زیست محیط و شرب اهمیت به توجه با -4-15 پاسخ -
 .شوند خارج آب بازار و اي دوره تغییرات

 ممکن عمل در ستیز طیمح و شرب به کسانی تیاولو ياعطا ماده، نیا در: 5-15نظر  •

 يشـتر یب تیاولو شرب آب تأمین دیشا د،یشد يها یخشکسال بروز مواقع در. ستین

 .باشد داشته یطیمح ستیز حقابه به نسبت

 و اسـت  شـده  ایجـاد  ماده این در ها اولویت بودن یکسان قانونی ظرفیت -5-15 پاسخ -
 .دارد را خود سازوکار اجرا در پایش

ـ  يازهـا ین سـت، یز طیمح و بهداشت شرب، يازهاین ماده، نیا در: 6-15نظر  •  یاساس

ـ رد از يکشاورز يبرا آب صیتخص که یدرحال اند شده شناخته ـ  يازهـا ین فی  یاساس

 .است شده حذف

 ایـن  وثـوق  مـورد  سند باالترین عنوان به غذایی -آبی امنیت 4 ماده در -6-15 پاسخ -
 .است گرفته قرار مدنظر قانون

 يا اشـاره  چیه کهیباشد در حال نیسرزم شیبراساس آما دیبا يبند تیاولو: 7-15نظر  •

آورده شده اسـت. در   ستیز طیشرب و بهداشت و مح یبه آن نشده و به صورت سنت

 .شود دهید ییغذا تیامن دیمساله با نیا

 با مصارف ریسا يبند تیاولو است شده انیب شفاف طور به ماده متن در -7-15 پاسخ -
 .ردیگ یم صورت نیسرزم شیآما الزامات تیرعا

آب بـه   يورود يهـا  ها را در محـل  ها به تاالب حقابه تاالب دنیرس شیپا: 8-15نظر  •

ـ   حداقل حقابه رودخانه شیاست. پا ستیز طیها با سازمان مح تاالب  یها (حـداقل دب

ـ   زیها و نهرها) ن رودخانه کیکارکرد اکولوژ يبرا ازیمورد ن  سـت یز طیبا سـازمان مح

حقابه تا تاالب به عهده  يآزادسازاز محل  رمجازیمجاز و غ يها برداشت شیاست.  پا
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 است. رویوزارت ن

 نیاسـت. همچنـ   سـت یز طیمحـ  يداریاز پا یبخش یستیز طیمح نیاز -8-15 پاسخ -
گونـه اضـافه شـده اسـت:      نیبد 16تبصره به ماده  کی ستیز طیمح ازین نییتع يبرا
 یستیز طیمح ازین رویوزارت ن يموظف است با همکار ستیز طیسازمان حفاظت مح«
 صیتخصـ  يمبنـا  نـوان ع را به یعیطب یآب يها کرهیپ ریها و سا ها، تاالب رودخانه هیکل
 زیـ آبر حوضـه  ونیسـ یکم دیینموده و به تأ نییتع زیآبر در هر حوضه ستیز طیمح ازین

عـالوه  ». اسـت  زیحوضه آبر ونیسیبر عهده کم ستیز طیمح ازین تأمین شیبرساند. پا
 نیـ ا سـت، یز طیمحـ  ازیـ ن تیرعا ي) برايبردار (صدور پروانه بهره 20در ماده  نیبر ا

در  3از منابع آب مندرج در ماده  يبردار که هرگونه بهره دیگرد هعبارت در متن اضاف
 سـت یز طیمحـ  ازین تیو با رعا رویبا اجازه و موافقت وزارت ن دیهر منطقه از کشور با

 اضافه شد. ستیز طیمح ازین فیانجام شود. و در بخش تعار

مجـاز   سکیهر بخش مصرف، ر يآب برا تأمین تیالزم است عالوه بر اولو: 9-15نظر  •

 .مشخص شود تأمین

 .ستیموضوع در محدوده قانون ن نیا -9-15 پاسخ -

ـ  نیدکتر دیاست که با ياز موارد يبند تیاولو نیا: 10-15نظر  •  نیـی آب آن را تع یمل

حوضه ممکن است با مصـالح کشـور    يها ونیسیبه  کم ها تیاولو نییتع يکند واگذار

ـ وز ای جمهور سیفقط معاون رئ زی. مصالح کشور را نردیدر تناقض قرار گ ـ ن ری کـه   روی

 سند داشت. کیآن  يبرا دیبلکه با دهد ینم صیاست تشخ ونیسیکم سیرئ

 تیـ عار بـا  مصارف ریسا يبند تیاولو که است شده انیب ماده متن در -10-15 پاسخ -
 .گردد یم نییتع زیآبر حوضه يداریپا سند براساس و نیسرزم شیآما الزامات

 اضافه شود. »ستیز طیمح«به  »یعیمنابع طب«ماده عبارت  نیدر ا: 11-15نظر  •

 .ردیگ یدربرم زین را یعیطب منابع »ستیز طیمح« عبارت -11-15 پاسخ -

 شرب نگردند. صیکوچک شامل تخص عیصنا: 12-15نظر  •

 امکان جداسازي صنایع داخل شهر وجود ندارد. -12-15 پاسخ -
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ـ  حفاظـت  سـازمان  تیریمـد  تحت مناطق در آب صیتخص هرگونه: 1-16نظر  •  طیمح

 .گردد ممنوع مذکور سازمان نظر اخذ بدون ستیز

 و اسـت  آبریـز  حوضـه  کمیسـیون  عضـو  زیست محیط حفاظت سازمان -1-16 پاسخ -
 .دارد را آبریز حوضه کمیسیون در تصویب نیازمند تخصیص هرگونه

 

 برداري از منابع آب تخصیص و اجازه بهره -16ماده 

زیست،  برداري از کلیه منابع آب به طرق مختلف براي مصارف شرب، محیط تخصیص و اجازه بهره
توجه به قبول براي مصارف مختلف و با  کشاورزي، صنعت و سایر موارد، با لحاظ حدود اطمینان قابل

، منحصراً با وزارت نیرو است. تقسیم و توزیع آب 4هاي آبریز موضوع ماده  شرایط پایدارسازي حوضه
هاي صنعتی در داخل  بخش کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي و تقسیم و توزیع آب بخش

 باشد. ربط می هاي صنعتی، با بخش صنعتی ذي ها و شهرك محدوده
آبریز حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون  هاي حوضهسند تخصیص آب  -1تبصره 

آبریز، به تصویب شوراي عالی  هاي  هاي حوضه توسط وزارت نیرو تهیه شده و پس از تأیید کمیسیون
 رسد. آب می
ریزي کلیه  برنامه آبریز، آب قابل وزارت نیرو موظف است براساس سند تخصیص حوضه -2تبصره 

ربط  هاي ذي آبریز و براي استان ز سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در هر حوضهمنابع آب اعم ا
 ساله بازنگري نماید. هاي پنج تعیین، ابالغ و در دوره

ها و  شده براي استان ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف تعیین در قالب آب قابل برنامه -3تبصره 
آبریز و  توانند در چارچوب سند پایداري حوضه می اي  منطقه هاي  آب براي مصارف  مختلف،  شرکت

برداري براي  آبریز، براي موارد زیر با عنوان تخصیص جدید آب، پروانه بهره سند تخصیص حوضه
 متقاضیان صادر نمایند:

ریزي سطحی یا زیرزمینی مازاد بر مصارف موجود در قالب برداشت  منابع آب قابل برنامه –الف 
 احداث تأسیسات آبیاري و زهکشی و سدسازي و مانند اینهامستقیم یا از طریق 

ها، دریاها،  ها، پساب هاي حاصل از فاضالب ریزي غیرمتعارف اعم از آب برنامه منابع آب قابل  –ب 
 سرزمینی و مانند اینها شور درون شور و لب

در چارچوب آب  برداري آن به علل قانونی لغو یا باطل شده باشد، هایی که پروانه بهره آب –ج  
 ریزي برنامه قابل

تکلیف  شود، پس از تعیین اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب –د 
 ریزي. برنامه در قالب آب قابل
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ـ آبر يهـا  حوضه آب صیتخص سند هیته ماده، نیا 1 تبصره در: 2-16نظر  • ـ با زی  بـا  دی

امر، عالوه  نیباشد. ا ستیز طیمح حفاظت سازمان و يکشاورز جهاد وزارت مشارکت

. در زمان صـدور  کند یم لیرا تسه ها ونیسیدر کم بیتصو ندیفرآ سک،یبر کاهش ر

و صنعت بـر اسـاس نـوع مصـرف و      يمصارف شرب، کشاورز يپروانه بهتر است برا

 . ردیصورت گ يبند تیانواع منابع آب اولو تیموجود

 اسـت  شده ارائه درستی به آبریز حوضه کمیسیون در تصویب کار و ساز -2-16 پاسخ -
 تـا  اسـت  شـده  گرفتـه  درنظـر  سـرزمین  آمایش براساس مصارف سایر بندي اولویت و

 .شود گرفته نظر در ها بندي اولویت سایر منطقه هر موجود وضعیت و ظرفیت براساس

 وزارت توسـط  يزیر برنامه قابل آب است شده عنوان ماده نیا 2 تبصره در: 3-16نظر  •

ـ آبر حوضه ونیسیکم رو،ین وزارت دیجد ساختار به توجه با دیبا که شود هیته روین  زی

 .باشد داشته نقش يزیر برنامه قابل آب نییتع نحوه در

 کـه  گـردد  مـی  تعیـین  آب تخصیص سند براساس ریزي برنامه قابل آب -3-16 پاسخ -
 عالی شوراي تصویب به و شده تایید آبریز حوضه کمیسیون توسط آب تخصیص سند
 عالی شوراي تصمیمات مواضع از تواند نمی ریزي برنامه قابل آب لذا رسید؛ خواهد آب
 .کند تخطی آبریز حوضه کمیسیون و آب

ـ جد صیتخص امکان وعده »الف« بند 3 تبصره در: 4-16نظر  •  و یسـطح  منـابع  از دی

ـ اح برنامـه  بـا  کامـل  تضـاد  در موضـوع  نیا که شده داده ینیرزمیز  آب منـابع  يای

 آب وجـود  شـرط  بـه  یحت کند یم حکم منطق. است یآب کم با يسازگار و ینیرزمیز

 .شود کمک آب النیب تعادل و ایاح به دیجد صیتخص يجا به مصارف، بر مازاد

 مصـارف  بـر  مازاد ریزي برنامه قابل آب که است شده بیان »الف« بند در-4-16 پاسخ -
 پایـداري  سـند  الزامـات  و مالحظـات  ریـزي،  برنامـه  قابل آب تعیین در ضمناً موجود؛
 . گرفت خواهد عمل مالك آبریز حوضه تخصیص سند و آبریز حوضه

 یزهکش ای يسدساز تأسیساتآب حاصل از  نکهیا» الف«بند  3تبصره  در: 5-16نظر  •

ـ پرسش دارد. مگر ا يدر نظر گرفته شود، جا صیتخص دیبه عنوان محل جد  گونـه  نی

 منـابع  وسـته یپ هم به تیریمد در نشده حساب و دیجد یآب دیتولاقدامات منجر به 
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 شوند؟ یم يزیر برنامه قابل آب ای یآب

 افزایش به منجر اما شود نمی جدید آب تولید به منجر اقدامات گونه این -5-16 پاسخ -
 قابـل  آب محاسبه از قبل زیستی محیط سهم همچنین. شود می ریزي برنامه قابل آب

 . شود می گذاشته کنار ریزي برنامه

 يا حوضـه  نیعنوان انتقال ب خزر به يایانتقال آّب در دیبند ب: با 3تبصره : 6-16نظر  •

و محدودکننـده همـراه    رانهیگ با مقررات سخت دیکار همراه با نیدرنظر گرفته شود. ا

 .شود دهید 18در ماده  ازیدر صورت ن ایآب در ییزدا باشد. مالحظات: بحث نمک

بحث  نیهمچنشده است.  انیب 18در ماده  يحوضه ا نیانتقال ب طیشرا-6-16 پاسخ -
 .است شدهاضافه  19در ماده  زین یینمک زدا

منـابع آب مـازاد بـر مصـارف     «مـاده   لیذ هدر تبصر ژهیو به و 16 هدر ماد: 7-16نظر  •

مازاد  هداده شد يها صیو تخص ها يبارگذار یمورد توجه قرار گرفته است، ول» موجود

ـ آن اسـت کـه ا   تینشده است. واقع فیتکل نییتع یبوم ستیز تیبر ظرف مـاده   نی

کـه   در کشور انشا شده اسـت، حـال آن   یبوم ستیز يداریبر نگرش وجود پا یمبتن

و شکننده است و قـانون آب در دسـت    داریدر کشور ناپا یبوم ستیز یکنون تیوضع

:  یعنیقانون  نیخود در بخش هدف از تدو شده نییبه رسالت تع تواند یم یزمان هیته

ـ توامـان امن  تأمینو  يو اقتصاد ،یاجتماع ،یستیطزیمح يداریپا يارتقا« ـ  تی و  یآب

داده شـده مـازاد بـر     يها صیو تخص ها يبارگذار فیتکل نییتع هشود ک لینا »ییغذا

ـ ا بیتصو يکردیرو نیرا مورد توجه قرار دهد. بدون چن زیآبر يها حوضه تیظرف  نی

 در کشور خواهد بود. یکنون داریناپا طیتداوم شرا هقانون به منزل

براسـاس آب قابـل    زیـ حوضـه آبر  صیسـند تخصـ   نکـه یبـا توجـه بـه ا    -7-16 پاسخ -
(صدور پروانه  20در متن ماده  نکهیباتوجه به ا نیو همچن گردد یم نییتع يزیر برنامه
 طیبـا توجـه بـه شـرا     يا منطقـه  آب يهـا  شـرکت «) عنوان شده است که يبردار بهره

مصـرف   يالگـو  ز،یـ هـاي آبر  حوضـه  يدروژئولوژیو ه يدرولوژیه اتیخصوص ،یمیاقل
 زیآبر حوضه صیسند تخص ز،یآبر حوضه يداریعوامل در قالب سند پا ریآب و سا نهیبه

نسـبت بـه صـدور پروانـه      رمتعـارف، یو غ ینـ یرزمیز ،یسـطح  يزیر و آب قابل برنامه
 بیاز تصو شیدر هرگونه پروانه صادره پ يو بازنگر دیجد انیمتقاض يبرا يبردار بهره
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در هـر   رمجـاز، یبـرداران غ  بهـره  فیتکل نییو تع يبردار بهره انهقانون در قالب پرو نیا

حوضـه   يدارسـاز یپا طیعالوه بر شرا حهیدر متن ال نیبنابرا.». ندینما یاستان اقدام م
 باال لحاظ شده است. طیدرصورت شرا دیصدور پروانه جد طیشرا ز،یآبر

سـپرده شـود و از انحصـار     زیحوضه آبر يها ونیسیکالن به کم صیتخص: 8-16نظر  •

 خارج شود. رویوزرات ن

 یذاتـ  وظـایف  از تایماه آب منابع هیکل از يبردار بهره اجازه و صیتخص -8-16 پاسخ -
 .است روین وزارت

 صیتخصــ يبــرا يریــگ میبــه تصــم یمطالعــات و اســناد منتهــ هیــکل: 9-16نظــر  •

 .ردیعموم قرار گ اریجلسات، مکاتبات و مستندات) در اخت (صورت

 شـده  جـاد یا اطالعـات  بـه  آزاد یدسترس و تیشفاف ماده در تیظرف نیا-9-16 پاسخ -
 .است

اجازه داده شـود کـه از    يا آب منطقه يها به شرکت 16ماده  3در تبصره : 10-16نظر  •

موارد کم  صیتخص يبرا ینیرزمیز يها آب یبخش و تعادل ایطرح اح یجوئ محل صرفه

 .دیمصرف پروانه صادر نما

همانگونه که از نام  یشده در طرح تعادل بخش فیتعر يها یجوئ صرفه -10-16 پاسخ -
 مجدد. صیهاست نه تخص آبخوان یبخش تعادل يبرا دیآ یطرح برم نیا

ـ بـه طـور شـفاف ب   » قابل قبول نانیحدود اطم«منظور از  دیبا: 11-16نظر  • شـود.   انی

ـ یآب برعهـده کم  صیدر خصوص تخص میاست تصم ستهیشا نیهمچن حوضـه   ونیس

 .باشد زیآبر

خواهـد   زیـ حوضـه آبر  ونیسـ یکم دیبه تائ زیحوضه آبر صیسند تخص -11-16 پاسخ -
 .دیرس

ـ رعا بـا « دیق و شود حذف »فاضالب« کلمه: 3تبصره »ب« بند: 12-16نظر  •  اصـول  تی

 .شود اضافه جمله آخر به »داریپا یستیز طیمح

 يداریـ براسـاس سـند پا   يزیـ ر فرض بر آن است که آب قابـل برنامـه   -12-16 پاسخ -
 شده باشد. هیته 16ماده  2مطابق تبصره  زیحوضه آبر صیو سند تخص زیحوضه آبر
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ـ    8موضوع بند ج ماده  انهیآب سال لیتحو: 13-16نظر  •  صیبر اسـاس مصـوبات تخص

 .باشد یقانون م نیا 16موضوع ماده  رویوزارت ن

بنـد ج مربـوط بـه آب     8آب است وماده  صیمربوط به تخص 16ماده  -13-16 پاسخ -
 شده است. فیتعر 22ساالنه است که در ماده  لیقابل تحو

بـه آخـر    یطیمح ستیز يداریپا تیعبارت با رعا 16در سطر سوم ماده : 14-16نظر  •

 .جمله اضافه شود

تمام  4است و در ماده  4موضوع ماده  زیحوضه آبر يدارسازیپا طیشرا -14-16 پاسخ -
 لحاظ شده است. یستیز طیمح يداریالزامات مخصوص پا

 اضافه محتمل، یآب منابع از یکی عنوان به زین ژرف آب منابع 2 تبصره در: 15-16نظر  •

 آن از بـرداري  بهره و استحصال نحوه به جداگانه ماده کی در لزوم درصورت ای و. شود

 .شود پرداخته

 .است شده انیب یکل صورت به رمتعارفیغ آبمنابع -15-16 پاسخ -

 توانـد  یم برداري بهره پروانه مدت و مقدار که موضوع نیا به 3 تبصره در: 16-16نظر  •

 .شود اشاره مشخصا کند، رییتغ حوضه یمیاقل طیشرا براساس

داده  حیتوضـ  20طور کامـل در مـاده    به يبردار مشخصات پروانه بهره -16-16 پاسخ -
 شده است.

 قالـب  در مختلـف  هـاي  اسـتفاده  منظـور  به ها تاالب آب از برداري بهره«: 17-16نظر  •

 محـیط  حفاظـت  کـل  اداره از متشـکل  کارگروهی در موجود هاي تخصیص و ها حقابه

 زیـر  بـرداران  بهره نماینده و استانداري کشاورزي، جهاد اي، منطقه آب استان، زیست

 بـراي  آبـی،  سـال  بارنـدگی  شرایط به توجه با و مطرح ساالنه صورت به تاالب دست

 تصـمیم   اتخـاذ  زیست محیط و شرب یکسان اولویت نظرگرفتن در با مذکور مصارف

 .»شد خواهد

 .است نشده منسوخ و دارد را خود قانون ها، تاالب از حفاظت -17-16 پاسخ -

که برعهده وزارت  يآب کشاورز عیتوز«قسمت  باشد، یم بهتر 16 ماده در: 18-16نظر  •

آب  عیتوز«جداگانه آورده شود و به جمله  يا در تبصره» باشد ....  یم يجهاد کشاورز
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ـ تغ» انجام شـود  يبران با نظارت وزارت جهاد کشاورز توسط تشکل آب يکشاورز  ریی

ـ آب و فاضالب ن يها رکتآب شرب توسط ش عیو توز میتقس نی. همچنابدی اضـافه   زی

 گردد.

 کــردیمتمرکــز بــه رو یدر دوره گــذار از حکمرانــ نکــهیباتوجــه بــه ا -18-16 خپاســ -
آموزش هسـتند   و يتوانمندساز ازمندین زیمردم نهاد ن يها و تشکل میهست یمشارکت

ها در حال حاضـر وجـود نـدارد بهرحـال در      توسط تشکل يآب کشاورز عیامکان توز
 خواهد شد. سریامر م نیا یکاف تیقانون و در صورت وجود ظرف یآت يها يبازنگر

 يسـندها  دییآب، تا یعال يشورا يبرا ینقش هماهنگ فی: با تعر1تبصره : 19-16نظر  •

 ستیشورا ن نیا تیدر صالح صیتخص

 کـرد یرو تحقـق  ،يگـذار  اسـت یس یهمـاهنگ  آب یعـال  يشورا فهیوظ -19-16 پاسخ -
 زیآبر يها  حوضه و یمل سطح در وستهیپ هم به تیریمد کردن یاتیعمل و داریپا توسعه
 .است

 ست؟یبرداران استان با ک بهره يبرا يبردار صدور پروانه بهره فیتکل: 20-16نظر  •

 صـدور  بـه  مربـوط  ماده در طورکامل به يبردار بهره پروانه صدور نحوه -20-16 پاسخ -
 .است شده حیتشر يبردار بهره پروانه

از چرخـه آب هسـتند و آب    یها و پساب بخش : فاضالب3بند ب تبصره : 21-16نظر  •

کل حوضه باشد.  النیدر چارچوب ب دیها با از آن يبردار . بهرهندیآ یمازاد به حساب نم

 موضوع صراحت ندارد نیماده به ا نیا

 مدنظر رمتعارفیغ يزیر برنامه قابل آب نییتع خاص طور به مساله نیا-21-16 پاسخ -
 .بود خواهد

ـ « از  یعنیماده حذف شود؛  ییدو خط انتها: 22-16نظر  • ـ و توز میتقس آب بخـش   عی

 »تا انتها يکشاورز

 نیـ ا حـذف  امکان آب عیتوز و میتقس نمودن لخمش تیهما لیدل به -22-16 پاسخ -
 .ندارد وجود بند

 يهـا  چاه فیتکل نییتع به اختصاص هم يبند است الزم نظر به: 3 تبصره: 23-16نظر  •
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 و لحـاظ  را يحفار تعرفه و عرف از خارج ها آن از برداشت که ییها چاه زین و رمجازیغ

 است مانده مغفول نظر به که شود يریگیپ تبصره نیا در موضوع نیا

 21مـاده   5در قالب تبصره  رمجازیغ يها چاه فیتکل نییبه موضوع تع-23-16 پاسخ -
 دوم پرداخته شده است.  شیرایو الیحه پیشنهادي قانون آب

ـ به عنـوان   ها يماده شهردار نیدر پاراگراف اول ا گردد یم شنهادیپ: 24-16نظر  •  کی

 .بردار اضافه گردند بهره

 و آب منـابع  یبحران طیشرا به توجه با و ستندین بردار بهره ها يشهردار-24-16 پاسخ -
 قالـب  در و اسـت  يا جداگانـه  موضوع سبز يفضا ياریآب ،یآب کم با يسازگار موضوع

 .گنجد ینم صیتخص

را براي پایش نیاز دارد. » حسابداري ملی آب«این ماده زیرساختی مانند  :25-16نظر  •

ریزي باید چرخه هیدرولوژي تعقیب گردد و صرف تخصـیص آب کـافی    در این برنامه

 نیست. در این راستا باید اطالعات پویا دریافت شده و پردازش شوند.

تواند مد نظر قرار گیـرد   حسابداري آب ابزاري براي پایش است که می -25-16 پاسخ -
 اما نیازي به تاکید و قطعیت آن در قانون وجود ندارد

 هاي درمانی گرم و سرد نیز آورده شود. آب: 26-16نظر  •

 پـذیري  انعطـاف  از مصادیق ذکر. است مستتر »موارد سایر« عبارت در -26-16 پاسخ -
 .کاهد می قانون

، نظر نماینـده سـازمان جهـاد کشـاورزي اصـفهان       16در خصوص ماده : 27-16نظر  •

درخصوص واگذاري تقسیم و توزیـع آب بخـش کشـاورزي بـه جهـاد مشـروط بـه        

بینی دقیق راهکارهاي اجرایی با هدف پرهیز از روندهاي به بـن بسـت رسـیده     پیش

 باشد. قبلی، مثبت می

 در این ماده همین مفهوم مدنظر بوده است. -27-16 پاسخ -

: نوشته شود با استناد به اسناد فرادست، در تبصره ناظر بر انطباق، کمیته 28-16نظر  •

 حوضه آبریز تعیین شود.

سند پایداري حوضه آبریز به عنوان اصلی ترین سند فرادسـت مـدنظر    -28-16 پاسخ -
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 قرار گرفته است.

 

ـ  يهـا  سـتم یاکوس تیمسـئول  در ستیز طیمح حفاظت سازمان نقش: 1-17نظر  •  یآب

 .شود تر پررنگ

 ندارد ارتباطی الیحه پیشنهادي قانون آب و ماده این به شده ذکر مورد -1-17 پاسخ -
 هـم  عـرض  هـم  قـوانین  آنکه ضمن. است زیست محیط حفاظت سازمان وظایف جزء و

 .دارد وجود آن براي

 دیبا کالن استیس عنوان به مصرف تیریمد جهت يزیر برنامه »ز« بند در: 2-17نظر  •

 .شود عیتوز و دیتول تیریمد نیگزیجا

 کشـور  نیاز مورد آب تأمین منظور به نیرو وزارت وظایف صرفاً ماده این -2-17 پاسخ -
 .است شده دیده مواد سایر در مصرف مدیریت و است

 ثبـت  فیوظـا  یول آب تأمین در روین وزارت فیوظا شده نوشته عنوان در: 3-17نظر  •

 .ستین مربوط آب تأمین به فقط شده

 در تأمین آب وظایف وزارت نیرو -17ماده 

آبریز  وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور و در چارچوب سند پایداري حوضه
 آبریز، از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد: و سند تخصیص حوضه

 ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی ها و ذخیره نمودن آب رودخانه مهار کردن سیالب -الف  
 2و  1ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاري  انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالتنظیم و  -ب 
 هاي کشور بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج 

 هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د  
 سرزمینی و دریا در مناطق الزم شور درون هاي شور و لب زدایی آب نمک  –ه 

 هاي شیرین در مناطق الزم ر شدن آبجلوگیري از شو -و  
 بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -ز  

هاي  ها و کمیته اي و مؤسسات و تشکیل هیأت منطقه هاي آب ها و سازمان تأسیس شرکت -ح 
 موردنیاز

 انجام سایر اموري که در تأمین آب مؤثر باشد. -ط 
هاي مصرف با  و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل 4و  3هاي آبیاري  د و نگهداري شبکهایجا -تبصره  

 وزارت جهاد کشاورزي است.
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 .است آب تأمین به مربوط غیرمستقیم و مستقیم صورت به موارد کلیه -3-17 پاسخ -

 امور رأس در دیبا »ج« بند مثالً. ستین درست بخش نیا در اهداف بیترت: 4-17نظر  •

 .باشد

 .نیست دیگري بر یکی اولویت یا ترجیح معناي به لزوماً موارد این ذکر -4-17 پاسخ -

به شکل عام و  »ها البیمهار کردن س«بند الف: استفاده از عبارت  17ماده : 5-17نظر  •

منشا اختالفـات   تواند یم ینیرزمیو ز یها در مخازن سطح کردن آب رودخانه رهیذخ

به فکر مهار کامـل آن   ستیهست و درست ن عتیطب یعیحق طب البیشود. س يادیز

کننده هست. بهتر اسـت   گمراهکردن آب رودخانه در مخازن هم کامال  رهی. ذخمیباش

 شود يشتریبخش دقت ب نیدر ا

شرایط تنظـیم رودخانـه   بحث مهار کامل سیالب نبوده است و هدف تعریف  -5-17پاسخ  -
 است.

 توجه نشده است يزداریماده به آبخ نیدر ا: 6-17نظر  •

 وزارت نیرو نیست. وظایفآبخیزداري از  -6-17پاسخ  -

 ریها با سـا  ها و تزاحم تناقض یو برخ یمشکالت حقوق س،ینو شیپ نیدر ا: 7-17نظر  •

 خورد یبه چشم م نیقوان

 .قابل ردیابی نیست ،اشاره به مصادیق بدون -7-17پاسخ  -

توسعه منابع آب در  يها طرح قیآب از طر تأمین رو،یوزارت ن یاصل فهیوظ: 8-17نظر  •

ـ قـانون توز  29که همان مـاده   17بوده که ماده  نینظر گرفته شده است.  قرار بر ا  عی

آب (از  شـتر یماده بر عرضه هر چـه ب  نینشده.  ا نیچن یعادالنه است، حذف شود ول

 1 ياریآب يها ساخت خطوط انتقال و  شبکه ،ینیرزمیو ز یساخت مخازن سطح قیطر

ـ شـور در  لـب  وشـور   يهـا  از آب ییزدا و نمک ینیرزمیز يها ، استخراج آب2و  و  ای

منابع آب ادامه ساخت  یفعل طیکه در شرا یکرده است. درحال تأکید) ینیسرزم درون

ـ هـا با  از آبخوان شتریب يبردار بهره نیو همچن ياریآب يها سدها و شبکه متوقـف   دی

منـابع آب در    با وجود بحـران  یرا مشخص کرده ول رویوزارت ن فیماده وظا نیشود. ا

ـ    داریبر پا یمبن يا فهیوظ چیه ر،کشو يها اغلب حوضه  نیکـردن منـابع آب و همچن

چارچوب «ماده عرضه آب را به  نینشده است. ا دهید رویوزارت ن يتقاضا برا تیریمد
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کـه   یمشروط کرده درحـال » پایداري حوضه آبریز و سند تخصیص حوضه آبریزسند 

 شد یمتمرکز م قاضات تیریمتعهد بود، بر مد یچارچوب نیچن يبه اجرا رویاگر وزارت ن

 منابع آب شتریو نه عرضه هرچه ب

 رویـ وزارت ن فـه یوظ حیبا موارد گفته شده ندارد و تنهـا تصـر   یمنافات-8-17پاسخ  -
 آب است.  تأمین يبرا

 يامر که چرا تاکنون جهاد کشـاورز  نیا یشناس بی، آس17در تبصره ماده : 9-17نظر  •

را به عهده نگرفته است، صورت نگرفته  4و 3 يها آب در شبکه عیانتقال و توز فهیوظ

 سپرده شده است يبه جهاد کشاورز فهیوظ نیو همچنان ا

بـه وزارت جهادکشـاورزي کـه     این امرقانون توزیع عادالنه آّب  مشابه-9-17پاسخ  -
ترین نهاد حاکمیتی مرتبط با موضوع است واگذار شده است. در عـین حـال    مرتبط

 12اختیار واگذاري بخشی از وظایف حاکمیتی مرتبط به بخش غیردولتی در مـاده  
 آبریز محول شده است. قانون به کمیسیون حوضه

حوضـه   داریاصل توسعه پا تیداده شود با رعا حیبهتراست توض» : د«بند : 10-17نظر  •

 زیآبر

 .ستیجمله شفاف ن نیا» : و« بند

صورت گرفته  یبا چه هدف يا شرکت و سازمان آب منطقه سیتاس یزمان هم»: ح« بند

 است؟

 تبصره مشخص نشده است! نیدر ا يبردار بهره فیتکل»: ط«بند  تبصره

نشده و  یتلق يموجود در رابطه با آب در جامعه، چندان جد يها تنش رسد ینظر م به

 را پوشش دهد. لیاز مسا یعیوس فیترباشد تا بتواند ط تر و جامع کامل دیماده با نیا

  صیو سـند تخصـ   يداریـ در صدر ماده عملکرد در چارچوب سند پا -10-17پاسخ  -
 ذکر شده

 در معرض شور شدن نیریمنابع آب ش لیو: حفظ پتانس بند
 شدهح: اصالح  بند

 ستیآن در قانون آب ن حیبه تصر يازیاست و ن یهیآخر بد مورد

ـ یرزمیز يها بند د: استخراج و استفاده از آب: 11-17نظر  • ـ با یو معـدن  ین محـدود   دی
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محـدود   ریدپـذ یتجد ینیرزمیز يها شکل، باشد. بهتر است به آب نیبه ا دیشود. نبا

 در راس امور باشد. دی. مثال بند ج باستیبخش درست ن نیاهداف در ا بیشود. ترت

 يگـر یبـر د  یکـ ی تیـ اولو ایـ  حیترج يموارد لزوما به معنا نیذکر ا -11-17پاسخ  -
 ستین

شود. متاسفانه در  دیموارد آب تول نیا سیبند ح: چگونه قرار است با تاس: 12-17نظر  •

 است ادیز اریبس یسازمان فیقانون هم تداخل وظا نیا

آب را مـد نظـر    تـأمین ندارد و صرفا  ارتباطیآب  دیتول بهماده  نیا -12-17پاسخ  -
 است رویوزارت ن فیدارد که از وظا

 اضافه گردد زین زیشود سازمان حوضه آبر یم شنهادیپ 17ماده  5در بند : 13-17نظر  •
 دهی نظر قابل رهگیري نیست. آدرسموضوع پیشنهاد مبهم است و  -13-17پاسخ  -

 تغییر یابد یا حذف شود» همه مناطق«به » مناطق الزم«بند و: : 14-17نظر  •

آب در  تـأمین در  رویوزارت ن وظایفدر صدرماده عنوان شده است  -14-17پاسخ  -
 تمام کشور

 حذف شود» ح«از بند  »يها سازمان«کلمه : 15-17نظر  •

آب  تأمینها نیز از اختیارات وزارت نیرو در خصوص  تشکیل سازمان -15-17پاسخ  -
 کشور است و امکان حذف وجود ندارد.

 صورت اصالح شود: نیحقوق بشر، جمله اول به ا یباتوجه به اصول اساس: 16-17نظر  •

آب شـرب   تأمین ژهیکشور و بو ازیآب مورد ن تأمینموظف است به منظور  روین وزارت

و سند  زیحوضه آبر داريیافراد جامعه در چارچوب سند پا هیبراي کل یسالم و بهداشت

 به عمل آورد یاقدام مقتض ریاز طرق ز ز،یحوضه آبر صیتخص

 وظـایف سایر  آب است و تأمین رودریوزارت ن وظایفاین ماده صرفا  -16-17پاسخ  -
بنابراین نیـازي   عنوان شده است. رویوزارت ن سیخانه در قالب قانون تاس وزارت نیا

 وجود ندارد.  افراد جامعه هیبراي کل یآب شرب سالم و بهداشت تأمینبر  تأکیدبر 

 دارند؟ یچه نقش یحوضه و کارگروه استان ونیسیکم: 17-17نظر  •

آب کشـور را بیـان    تـأمین ف وزارت نیـرو در  یوظـا  این ماده صـرفاً  -17-17پاسخ  -
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کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی در مواد مربوط به آنها و  وظایفدارد و  می

 در متن الیحه عنوان شده است.

 ماده برداشته شود ياز ابتدا» موظف است رویوزارت ن«جمله : 18-17نظر  •

ف ذاتـی وزارت نیـرو اسـت و    یآب براي تمـام کشـور از وظـا    تأمین -18-17پاسخ  -
 تواند حذف شود.  نمی» موظف است«عبارت 

 طیوزارت جهاد و مح فیاست پس وظا رویوزارت ن فیسخن از وظا یوقت: 19-17نظر  •

 .مشخص باشد فشانیوظا دیآب با عیو توز نییهم در تع ستیز

 تأمیننیز محدود به وزارت نیرو  وظایفاین الیحه قانون آب است و  -19-17پاسخ  -
در هـا   دسـتگاه وزارت نیرو و دیگر  وظایف آب و موارد مشابه آورده شده است. سایر

 .مربوطه آمده استقوانین 

آبیاري یک و دو بـه وزارت جهـاد   شود وظیفه شبکه  بند ب: پیشنهاد می: 20-17نظر  •

 کشاورزي تفویض شود.

در حد طرح آبرسانی است که از وظایف قانونی  2و  1شبکه آبیاري  -20-17پاسخ  -
 وزارت نیرو است.

مشـابه   کـامالً  رمتعـارف یغ يهـا  بـا آب  س،ینو شیپ نیدر مواد مختلف ا: 21-17نظر  •

بدون  رمتعارف،یغ يها بر اساس آب يزیر متعارف برخورد شده است و برنامه يها آب

ـ  يها و در کنار آب یشرط چیه و ) 16، مـاده  3کـالن (تبصـره    صیمتعارف، در تخص

گرفته اسـت. الزم اسـت    تصور) 20(ماده  يبردار بهره يها در صدور پروانه نیهمچن

صورت  یخاص اریبس طیمحدود بوده و با شرا اریبس رمتعارفیغ يها از آب يبردار بهره

ـ از طر رمتعارفیغ يها ، استحصال آب17در ماده  نیهمچن .ردیگ از  یـی زدا نمـک  قی

ـ ی ،ینیسـرزم  و درون ایشور در شور و لب يها آب ـ وزارت ن یاصـل  فیاز وظـا  یک  روی

افزوده شده  زیآب ن تیدر بحث مالک 3به ماده  رمتعارفیغ يها است آب شمرده شده

نامتعـارف   يها بر استحصال آب سینو شیپ نیا تأکیداز  یاست. همه موارد فوق نشان

ـ منـابع پا  رمتعـارف یغ يها است. آب یضوابط چیبدون ه و  ياز نظـر اقتصـاد   يداری

 ،یـی زدا به عنوان مثال، در مورد نمک گردند یمصرف محسـوب نم يبرا یستیز طیمح
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کننـده،   است به مصرف ازیاست و ن بر يو انرژ نهیپرهز اریها بس آب ـنیاسـتحصـال ا

ها تنهـا تحـت    آب نی. استحصال اردیآب تعلق گ نیا دیخر يبرا يادیز یدولت ارانهی

ـ با زیپساب ن صیو تخص هی. تصفردیشرب صورت گ يقواعد خاص و فقط برا تحـت   دی

 . ردیصورت گ يا شده کنترل طیشرا

که مخزن  ندیمشخص نما یو فن یمطالعات يها یاگر چناچه بررس  آب ژرف: استحصال

ـ دارند و بـا حفـظ جم   دیو تجد اءیاح ییتوانا ییها گسل ایآب ژرف توسط گسل و   عی

آب شرب، فقط  يتنها برا توان یم گردند، یمشخص م ژهیپمپاژ و شیکه با آزما طیشرا

آنهـا، نسـبت بـه     اءیحدار نکردن ا و با درنظر گرفتن اصل خدشه یتوسط بخش دولت

نشـان بدهـد کـه     یو فن یمطالعات يها یمنبع اقدام کرد. اگر بررس نیاستحصال از ا

ـ  طیتنها در شرا باشند، یم اءیقابل اح ریژرف از نوع غ يذخائر آبها خـاص و در   اریبس

موقـت تـا    یفقط بصـورت  توان یآب شرب، م يکننده برا تأمین یصورت نبودن منابع

اسـت   یهیدمنبع استفاده نمود. ب نیآب شرب از ا تأمین گرینمودن منابع د نیگزیجا

آب شـرب از منـابع     تـأمین نمـودن   نیگزیجا يبرا عتریدولت مکلف است هرچه سر

منبـع، دولـت حـق     نیا رهی.درصورت اتمام ذخ دیمنبع اقدام نما نیاز ا ریبه غ گرید

کـه بخـش    یدرصـورت  را نـدارد.  گرید ریدپذیتجد ریاستفاده از منبع ژرف از نوع غ

ـ ننما تیآب شرب، موارد فوق را رعا تأمین یمتول یدولت ـ بالفاصـله با  دی ـ عمل دی  اتی

 منابع متوقف گردد. نگونهیاستحصال از ا

در هیچ بخشی از مواد الیحه پیشنهادي تاکید خاصی بر استحصال  -21-17پاسخ  -
هاي غیر متعارف نشده و تنها بـه عنـوان یکـی از منـابع آب، شـرایط مالکیـت،        آب

 رداري، حفاظت و سایر موارد قانونی آن اشاره شده است.ب تخصیص، اخذ پروانه بهره

 
 

 



 
 

 

222 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 

 
 آب کمبود يبرا صرفاً دو درجه زیآبر يها حوضه نیب آب انتقال 18 ماده در: 1-18نظر  •

 .شود اضافه ها تاالب حقابه ضرورت حسب انسان بهداشت و شرب

 اساسـی  نیازهـاي  کلیـه  تـأمین  صـورت  در کـه  شده ذکر ماده متن در -1-18 پاسخ -
 وجـود  و سـرزمین  آمـایش  الزامـات  بـر  مبتنـی  آتـی  و موجود شرایط در مبدأ حوضه

 آب، عـالی  شوراي تصویب از پس زیستی، محیط و اجتماعی اقتصادي، فنی، توجیهات
 .است مجاز

 اسـت  بهتـر  و هسـت  مهـم  آب تیریمد در آن يردپا ای يمجاز آب بحث: 2-18نظر  •

 .يا حوضه نیب آب انتقال موضوع در ژهیو به شود؛ لحاظ

 فیزیکـی  و اي حوضه بین انتقال صرفاً اي حوضه بین آب انتقال بحث در -2-18 پاسخ -
 .است ناپذیر اجتناب کشور هاي استان بین مجازي آب انتقال. است نظر مد آب

ـ گ قـرار  شـرب  فیرد در دینبا بهداشت: 3-18نظر  • ـ  بهداشـت  آب. ردی  از توانـد  یم

 .شود تأمین يخاکستر آب هیتصف و یبازچرخان چون يا حوضه درون يها روش

 .است آب به دسترسی در بشر حقوق جزء پایه بهداشت به دسترسی -3-18 پاسخ -

 اي انتقال آب بین حوضه -18ماده 

هاي آبریز درجه دو صرفًا براي کمبود نیاز آب شرب و بهداشت انسان و در  انتقال آب بین حوضه
راستاي تضمین حق دسترسی به آب، مشروط به اجراي راهکارهاي مدیریت مصرف در حوضه مقصد 

تنها در صورت تأمین کلیه نیازهاي اساسی حوضه مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات و 
زیستی، پس از تصویب شوراي  آمایش سرزمین و وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط

اي در سطح واحدهاي  گیري در خصوص انتقال آب بین حوضه عالی آب، مجاز است. تصمیم
آبریز بر عهده  هاي آبریز درجه دو در قالب سند تخصیص حوضه تر از حوضه وچکهیدرولوژیکی ک

 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه کمیسیون
زیست  نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط آیین -1تبصره 

 سد.ر تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می
هاي آبریز مرزي خارج از شمول این ماده  گیري در خصوص انتقال آب از حوضه تصمیم -2تبصره 

 باشد. بوده و صرفاً با تایید شوراي عالی آب و بر اساس تصویب هیئت وزیران می
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ـ کـه ا  دهد یقانون نشان م نیو روح حاکم بر ا یکل يریگ جهت: 4-18نظر  • قـانون   نی

تـر کـردن    و کوچـک  گرید يها به بخش يآب از بخش کشاورز شتریدرصدد انتقال ب

مدنظر قرار گرفته  کردیرو نیبا هم زین يا حوضه نیاست. انتقال آب ب يبخش کشاورز

ـ  يازهـا ین تأمینکه  دیآ یم شیسوال پ نیا 18است. در خصوص ماده  را چـه   یاساس

و صـدور   رویوزارت ن اریماده در اخت نیا يو اجرا ریتفس ایخواهد کرد؟ آ نییتع یکس

را  يبخـش کشـاورز   يسـاز  و به طور نامحسوس کوچک يبه ضرر بخش کشاورز يرأ

 فراهم نخواهد کرد؟  

 نهـاد  دو بـه  آبریـز  حوضـه  طـرح  بـه  توجـه  با اي حوضه بین آب انتقال -4-18 پاسخ -
 وزارت و شـده  تفـویض  آبریـز  هـاي  حوضه هاي کمیسیون و آب عالی شوراي فرابخشی

 وزارت. نـدارد  وجـود  بابـت  این از نگرانی و باشد می نهادها این در عضو یک تنها نیرو
 . دارد عضویت نهاد هردو در کشاورزي جهاد

 به ماده اضافه شود.   »یبا اخذ موافقت از کارگروه استان« عبارت: 5-18نظر  •

 موافقـت  اخـذ  بـه  نیـازي  باالدستی نهاد یک عنوان به آب عالی شوراي -5-18 پاسخ -
 .ندارد استانی کارگروه

 باشد. یکل تواند یم ست؟یحوضه چ يبند میبر تقس تأکید لیدل: 6-18نظر  •

 يشورا نیو کوچکتر ب 2درجه  زیدر قالب حوضه آبر اراتیاخت میتقس -6-18پاسخ  -
 است زیحوضه آبر ونیسیآب و کم یعال

 يشهر و روستا و مناطق شهر نیانتقال ب ،يا حوضه نیانتقال آب ب در بحث: 7-18نظر  •

 در قانون ذکر شود زین

 آن موجود است تیدر متن ماده ظرف -7-18پاسخ  -

انتقـال آب   يها محدود کردن طرح يماده احتماال به جا نیا ریز لیبه دال: 8-18نظر  •

ـ   ستیبا یماده م نیا جهیدر نت زند یبه انتقال آب به بهانه شرب دامن م  اریشـروط بس

 داشته باشد.   يتر محکم

ـ یمشترك از کم یونیسیبه کم يا حوضه نیدر مورد انتقال آب ب می. تصم1  يهـا  ونیس

 آب.    یعال يآب واگذار شود، نه فقط به شورا یعال يدرجه دو و شورا زیآبر
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ـ  ،یاستان يها و کارگروه یفرع زیحوضه آبر يها ونیسی. کم2  نیدر مورد انتقال آب ب

 باشند.  لیدرجه سه به بعد دخ زیآبر يها حوضه

ـ  هی. کل3 ـ گ میبـه تصـم   یمطالعات و اسناد منته انتقـال آب   يهـا  طـرح  يبـرا  يری

 .ردیعموم قرار گ اری(صورتجلسات، مکاتبات و مستندات) در اخت

انتقـال آب   يهـا  مراحل طـرح  یتمام يبرا یشدن جلسات استماع عموم لی. تشک4

 است. يضرور

ـ انتقال آب عـالوه بـر ارز   يها عمده از جمله طرح يها طرح یاست تمام ازی. ن5  یابی

 يا مصوبه جداگانه ب،یاز مراحل عمده تصو یکیبه عنوان  ،یطیمح ستیو ز یاجتماع

ها  سازمان جنگل ست،یز طیمتشکل از سازمان مح ییشورا ای ستیز طیاز سازمان مح

 داشته باشند.  یطیمح ستیمردم نهاد ز يها و مراتع کشور و تشکل

در عمل  یاند ول شرب بوده ي. تاکنون اغلب موارد انتقال آب به عنوان انتقال آب برا6

ـ   ینیاند، چه تضم مصرف شده يکشاورز یمصارف صنعت و حت يبرا  نیاست کـه چن

 . ستین یعنوان کاف  چیشده به ه دیشروط ق ابد؟یادامه ن يا هیرو

 ،ياقتصـاد  هاتیاز موارد، توج کی چی، در هگذشته انتقال آب يها . بر اساس تجربه7

ـ  طیشرا«شرط  جهینشده است. در نت تیرعا یستیز طیو مح یاجتماع  »یموجود و آت

 اجرا نخواهد شد.  ادیبه احتمال ز زین

به  يا حوضه نیکامال ممنوع گردد. انتقال ب يا رحوضهیز نیو ب يا حوضه نی. انتقال ب8

 تری... لریشرب و کاهش سرانه مصرف به ز يتقاضا تیریمنظور شرب و تنها پس از مد

 گردد.     ریپذ در حوضه مقصد امکان

 . ردیصورت بگ دیعنوان نبا چیبه ه یمصارف بهداشت ي. انتقال آب برا9

 .   شوند یآب شرب نم يکوچک مشمول انتقال آب برا عی. واضحا ذکر شود که صنا10

ـ مشـمول ا  زین نیبه داخل سرزم ایو انتقال آب در يساز نیریش ،ییها . با تفاوت11  نی

 قانون گردد.  
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 ینیداخـل سـرزم   طیبر شرا زین يمرز زی. در اغلب موارد انتقال آب در حوضه آبر12

با مشـارکت کامـل    زیها ن حوضه نیدارد. الزم است انتقال آب در ا یقابل توجه ریتاث

ـ  یو فرع یاصل زیحوضه آبر يها ونیسیکم صـورت   سـت، یز طیو نظارت سازمان مح

 ردیگ

 دیأیآن با ت ماتیآب است و تصم یعال يشورا لیحوضه ذ ونیسیکم -8-18پاسخ  -
 .ستا شورا قابل اجرا نیا
و کارگروه  یحوضه فرع يها ونیسیکم یباالدست نهاد زیحوضه آبر ونیسیکم -1

 .استآب  یاستان
 است. شده دهید 14در ماده این امر  تیظرف  -2
 .ندارد یقانونوجاهت  -3
 .آب حضور دارد یعال يشورا بیدر ترک ستیز طیسازمان حفاظت مح -4

در قانون  یگاهیاست و جا ینهاد رسم يقانون بر عهده ها ياجرا نیتضم -7و  6
 .ندارد

 هیکل تأمین مصرف، تیریمد يدر شروط عنوان شده در متن قانون راهکارها -8
 است. و... لحاظ شده أحوضه مبد يازهاین

 .به آب است یدسترس يجزء حقوق بشر برا هیبهداشت پا  -9

 .ستین عیبه ذکر صنا يازیشرب و بهداشت ن با توجه به ذکر صرفاً  -10

زدایی آب دریا در الیحه قانون آب ویرایش  یک ماده جدید در خصوص نمک -11
 دوم دیده شده است.

 .وجود دارد این امر تیظرف 18ماده  2ه ردر تبص -12

آب  يا حوضه نیانتقال ب يبرا 2درجه  زی، ذکر عبارت حوضه آبر18در ماده : 9-18نظر  •

آب  یعـال  يشورا بیمنوط به تصو يا حوضه نیحذف شود و هرگونه انتقال ب تواند یم

 شود.
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تر نیاز به تصویب شـوراي عـالی آب نـدارد و     هاي کوچک براي حوضه -9-18پاسخ  -

 یکیدرولوژیه يدر سطح واحدها يا حوضه نیخصوص انتقال آب ب دري ریگ میتصم
بر عهـده   زیآبر حوضه صیدرجه دو در قالب سند تخص زیآبر يها حوضه تر از کوچک

 باشد. یم زیآبر يها حوضهي ها ونیسیکم

حوضه مبـدا،   یاساس يازهاین نیدر صورت تضم يا حوضه نیانتقال آب ب: 10-18نظر  •

 زیخ دشت حاصل کی يکه اگر حقابه کشاورز یمعن نیبالمانع شناخته شده است. به ا

که  ییوجود نخواهد داشت. گو یمانع چیمنتقل شود، ه يگریآب حوضه د تأمین يبرا

کشور و شـور   زیحاصلخ يها بدون مجوز و فرونشست دشت يها بحران چاه وقت چیه

شده کشاورزان بـه   عییتض يها حقابه صیها بر اثر احداث سدها و عدم تخص شدن آب

 .است امدهیوجود ن

آب گذاشـته   یعـال  يعهده شورا بر یاساس يازهاین قیمصاد نییتع  -10-18پاسخ  -
 .ستین يکشاورز يازهایعدم توجه به ن یبه معن لزوماً شده و

 .مجاز است رانیوز اتیه بیو تصو یعال يشورا دییپس از تا -ب: 11-18نظر  •

اجرایی این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهـد رسـید،    نامه آیین -11-18پاسخ  -
گیري در خصوص انتقال آب نیاز به تصویب یک نهاد کلی فرابخشی شوراي  تصمیم

 ها نیز در آن عضویت دارند. عالی آب دارد که سایر دستگاه

اجراي طرح هاي انتقـال آب   " به ماده اضافه شود: ریبه شرح ز يا تبصره: 12-18نظر  •

 ."حوضه هاي غیر همجوار ممنوع استبین 

هـاي   در متن ماده تمامی شرایط الزم براي انتقال آب بـراي حوضـه   -12-18پاسخ  -
ها  نامه آیینموارد در صورت لزوم در  تر لحاظ شده است. برخی از و کوچک 2درجه 

 شود. گردد. در متن قانون خطوط اصلی ارائه می لحاظ می

راي راهکارهاي مدیریت مصرف .... نیازهاي اساسی مشروط به اج«عبارت : 13-18نظر  •

احراز این معیار چگونه ممکن است و قضاوت در مورد آن با کیست؟ اوال »: حوضه مبدا

تواند این امر را احراز کند؟ ثانیا نیازهـاي کـه ایسـتا     چه کسی و با چه مکانیزمی می

ـ   نیستند. نیازهاي انسان در طول زمان رشد می ن کـار حوضـه مبـدا    کند. ثالثا بـا ای
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 .تراشد تا بگذارد آب منتقل شود نیازهاي کاذب می

ـ   2درجـه   زیـ در قالب حوضـه آبر  اراتیاخت میتقس -13-18پاسخ  -  نیو کـوچکتر ب
. مکـانیزم و تمـامی ایـن مـوارد در     اسـت  زیحوضه آبر ونیسیآب و کم یعال يشورا
 تواند دیده شود. می نامه آیین

ـ  هاتیدارد تا توج یآب بدنه کارشناس یعال يشورا آیا: 14-18نظر  •  ،ياقتصـاد  ،یفن

موضوع بـه   نیا یکارشناس یکند؟ در عمل بررس یرا بررس یستیز طیو مح یاجتماع

 . محول خواهد شد که نقض غرض است رویوزارت ن

توسـط وزارت نیـرو، سـازمان     اجرایـی  نامه آیینبراي این ماده تهیه  -14-18پاسخ  -
برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست دیده شده است که به تایید شـوراي عـالی   

گیري در شوراي عـالی   رسد. بنابراین در زمان تصمیم آب و تصویب هیئت ویران می
اي و  حوضـه  و کمیسیون حوضـه آبریـز بـراي انتقـال بـین      2آب براي حوضه درجه 

وجـود دارد و هـم تمـامی     نامـه  آیینتر هم ظرفیت  کواحدهاي هیدرولوژیکی کوچ
گیـري   ها و نمایندگان نهادهاي مردمی در آن عضو بوده و تصمیم وزارتین و دستگاه

 براساس شرایط و مفاد این ماده صورت خواهد گرفت.

حتما باید در راهکارهاي مدیریت مصرف اعم از شبکه انتقال آب،اصـالح  : 15-18نظر  •

جلوگیري از  بارگذاري خارج از قاعده و توان اکولـوژیکی سـرزمین در   الگوي کشت، 

هاي غیرمجاز در حوضه مقصد، الزام به نصب کنتـور   حوضه مقصد، برخورد با برداشت

اي  هوشمند در کلیه مصارف و ارائه راهبردهاي مناسب به منظور انتقال آب بین حوضه

هـاي موصـوف    تاییـد کلیـه روش  به عنوان آخرین گزینه باید پس از به کـارگیري و  

 .االشاره در حوضه مقصد باشد. سازمان محیط زیست باید حق وتو داشته باشد

هـاي    همانگونه که در صدر ماده عنوان شده انتقـال آب بـین حوضـه   -15-18پاسخ  -
گیرد و با توجه به  آبریز صرفا براي جبران کمبود شرب و بهداشت انسان صورت می

محیط زیست و شرب و بهداشـت اولویـت یکسـان     15ماده  ها مطابق تعیین اولویت
 الخطاب بودن محیط زیست و حق وتو براي آن نخواهد بود. دارند لذا نیازي به فصل
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نامـه   و مراتع و آبخیزداري باید در تدوین آیین  ها : سازمان جنگل1تبصره : 16-18نظر  •

 مشارکت داده شود.

هـا و مراتـع و آبخیـزداري در     جنگـل با توجه بـه عضـویت سـازمان     -16-18پاسخ  -
ــز و شــوراي عــالی آب (از طریــق وزارت جهــاد   هــاي هــاي حوضــه کمیســیون آبری

اي حتمـاً   حوضه هاي انتقال بین کشاورزي)، نظرات و مالحظات این سازمان در طرح
 نظر قرار خواهد گرفت. مد

جمله آخر ماده در خصوص انتقال آب آبریزهاي کوچک حذف شود تا در : 17-18نظر  •

اجرایی ماده درباره آن تصمیم گیري شود. چنانچه اصرار بر وجود این جمله  نامه آیین

یا ارزیابی اسـتراتژیک محـیط زیسـتی    «باشد، اضافه نمودن جمله زیر اجباري است: 

صـورت مسـتلزم مطالعـات     این حوضه مطالعات دانسته و در SEAانتقال آب را مجاز 

ارائه پیش شرط در مـاده اصـلی قـانون، دسـت     ». محیطی خواهد بود ارزیابی زیست

 بندد. اجرایی ماده می نامه آیینکارشناسان را در تهیه 

هـاي   هاي توسعه منابع آب از جملـه طـرح   در مورد الزام کلیه طرح -17-18پاسخ  -
محیطـی و همچنـین اخـذ     رزیابی زیستاي به انجام مطالعات ا حوضه انتقال آب بین

بینـی   ویرایش دوم الیحه پـیش  58محیطی، ظرفیت الزم در ماده  مجوزهاي زیست
 شده است.
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 ها تکلیف حقابه تعیین -19ماده 

تکلیف  هاي تعیین کارگروه استانی آب مکلف است ظرف مدت سه سال و از طریق تشکیل کمیسیون
برداري اقدام نماید. کمیسیون مذکور موظف است بر  به پروانه بهرهها  ها، نسبت به تبدیل حقابه حقابه

هاي آبریز و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل،  بري، شرایط اقلیمی موجود حوضه اساس اسناد حقابه
هاي  ریزي استان، نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام نماید. پروانه در قالب آب قابل برنامه

شود. پس از  اي صادر می منطقه اساس آراي صادره کمیسیون مذکور توسط شرکت آببرداري بر بهره
هاي صادره مشمول سایر مقررات مندرج  هاي پیشین منتفی و پروانه برداري، حقابه صدور پروانه بهره

ها،  خواهد بود. آراي صادره از کمیسیون تعیین تکلیف حقابه 20در این قانون از جمله مفاد ماده 
 باشد. این قانون می 56روز پس از ابالغ، قابل اعتراض وفق ماده  20ظرف مدت  حداکثر

 .باشد اي استان مستقر می منطقه ها، در شرکت آب تکلیف حقابه دبیرخانه کمیسیون تعیین

ها مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی و یک نفر کارشناس  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین -1تبصره 
سال سابقه به انتخاب مدیرعامل آن شرکت، یک نفر کارشناس  5با حداقل  اي منطقه فنی شرکت آب

سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان و  5فنی سازمان جهاد کشاورزي با تخصص مرتبط با حداقل 
باشد.  عنوان ناظر بدون حق رأي) می یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه استانی آب (به

  .شود ون مذکور توسط رئیس کارگروه استانی آب صادر میحکم اعضاي کمیسی
برداري چاه، قنات، چشمه یا هر  در هر شرایطی که براي زمین داراي حقابه، پروانه بهره -2تبصره 

منبع دیگري غیر از منبع اولیه تأمین آب حقابه صادر شده باشد، مقدار آب مندرج در پروانه 
 .گردد یبرداري مذکور از حقابه کسر م بهره

بران موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعالم کارگروه استانی آب، نسبت به ارائه  حقابه -3تبصره 
برداري اقدام نمایند. پس از انقضاي مهلت مذکور،  بري و درخواست پروانه بهره اسناد حقابه

برداري غیرمجاز  رهبري ممنوع بوده و مشمول مقررات به برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره
 گردد. این قانون می 54موضوع ماده 

آبریز مشترك  بران آن بین دو یا چند استان در یک حوضه که منبع آب و حقابه در صورتی -4تبصره 
آبریز تشکیل شده و اعضاي دولتی  ها ذیل کمیسیون حوضه تکلیف حقابه باشند، کمیسیون تعیین

 وطه بوده و حکم آنها توسط رئیس کمیسیون حوضه آبریز کمیسیون مذکور  به انتخاب وزراي مرب
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 براسـاس  يبـردار  بهره پروانه به لیتبد و ها حقابه فیتکل نییتع 19 ماده در: 1-19نظر  •

 و نـه یبه مصـرف  طیشرا و زیآبر يها حوضه موجود یمیاقل طیشرا ،يبر حقابه اسناد«

 و مبهم عبارت نیا ست؟یچ عوامل ریسا از منظور. است شده ینیب شیپ »عوامل ریسا

. اسـت  مبهم زین »زیآبر يها حوضه موجود یمیاقل طیشرا« عبارت. است صراحت فاقد

 عنـوان  بـه  گذشـته  به نسبت یمیاقل طیشرا رییتغ آنکه از شیب که است نیا تیواقع

ـ آبر يها حوضه موجود تیوضع کننده نییتع عامل ـ دخ زی  و هـا  يبارگـذار  باشـد،  لی

 برداران بهره ضابطه یب يها يانداز دست و زیآبر يها حوضه در شده داده يها صیتخص

 .است زده رقم را زیآبر يها حوضه موجود طیشرا که است آب منابع به

 بـه  توجه با لذا. است شده تصریح ماده متن در اصلی هاي مالك و موارد -1-19 پاسخ -
 بـه  توانـد  مـی  قـانون  در عوامـل  کردن محدود مختلف، مناطق در شرایط تغییر امکان

 قرار مدنظر شرایط از یکی عنوان به هم اقلیمی شرایط. شود منجر حقوقی هاي بست بن
 . شود می انجام ریزي برنامه قابل آب قالب در ها تخصیص نهایت، در و است گرفته

ـ تمد يبـرا  است؛ الزم ها حقابه فیتکل نییتع نکهیا به توجه با: 2-19نظر  •  پروانـه،  دی

ـ م تا شود اضافه ها چاه از يبردار بهره يبرا یحجم کنتور نصب الزام  از برداشـت  زانی

 .است بردار بهره برعهده کنتور نصب نهیهز. باشد کنترل قابل چاه

 .است شده تصریح 26 ماده در موضوع این -2-19 پاسخ -

ـ یطب آورد بـا  که شود فیتعر يا گونه به دیبا حقابه 19 ماده خصوص در: 3-19نظر  •  یع

 .باشد ریمتغ و انعطاف قابل ساالنه يها بارش از یناش رودخانه

 .است شده بینی پیش 22 تا 20 مواد در ظرفیت این -3-19 پاسخ -

 گردد. صادر می
آبریز، گزارش مربوطه توسط دبیرخانه  ها در سطح حوضه تکلیف کلیه حقابه پس از تعیین -5تبصره 

 گردد. آبریز به کمیسیون مذکور جهت تأیید نهایی ارائه می کمیسیون حوضه

ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت  ه ظرف حداکثر ششنامه  اجرایی این ماد آیین -6تبصره 
نیرو با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب 

 رسد. وزیران می هیئت
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ـ  حفاظـت  سازمان کارشناس نفر کی ماده، نیا 1 تبصره در: 4-19نظر  •  سـت یز طیمح

 .شود اضافه

 زیست محیط حفاظت سازمان اختیارات و وظایف با ارتباطی موضوع این -4-19 پاسخ -
 .ندارد

ـ  با که دارند بر حقابه هزاران و صدها و هستند عیوس ها استان از یبرخ: 5-19نظر  •  کی

 قیدق مطالعات به ازین و شد نخواهد انجام پروانه به حقابه لیتبد ندیفرآ ،یمحل مطلع

 .دارد استان مختلف نقاط از نفعان يذ مشارکت و

 آب اسـتانی  کـارگروه  تشـخیص  بنابـه  و نیست ثابتی فرد محلی معتمد -5-19 پاسخ -
 مجزایـی  کمیسـیون  منطقـه  و بخـش  هـر  در استانی کارگروه هر. کند تغییر تواند می

 .کرد خواهد انتخاب را محدوده همان به آشنا و محلی معتمد فرد و نموده ایجاد

که دولت را  ستیآن ن يبه معنا نیاست. ا یعمل اجتماع کیآب  یحکمران: 6-19نظر  •

شـود. قـانون    لگریتسه دیمعناست که دولت با نی. بلکه به امیکنار بگذار یبه طور کل

ـ شود. قانون آب با لگریتسه دیدولت باشود که  نینگاه تدو نیبا ا دیآب با ـ بـا ا  دی  نی

 دار خنـده  تیباشد. االن اما وضع لگریتسهچطور  دیشود که به دولت بگو نینگاه تدو

ـ  عنوان به شما. هاست حقابه فیتکل نییقانون درباره تع نای 19 ماده. است مـاده   نای

است که سند شش دانـگ خانـه    نیبرد. مثل ا دیخواه ی. به عمق فاجعه پدیتوجه کن

 فیمـاه تشـر   6کـه ظـرف    کند یم نییقانون تع کی يشما دست شماست. دادگستر

ـ دارد؟ دادگ ییچه معنا نی. ادیکن فیتکل نییسند ملک خود را تع دیاوریب بـه   يترس

سـاخت بـا    تیاولو م،یدار نیکه چون ما کمبود زم دهم یم صیمن تشخ دگوی یشما م

ـ    يگرید يشود و ما در جا یفالن مجتمع است. فعال سند شما باطل م  نیبـه شـما زم

ـ  حقابـه . است مطرح ها در مورد حقابه یدگاهید نی. چنمدهی یم  یخیسـند تـار   کی

 .گرفت یکه بشود از کس ستین یاست. حق

 یدهـ  و سـامان  فیـ تکل نییتع ،آب قانون يشنهادیپ حهیال یهدف اصل -6-19 پاسخ -
اسـت.   ریناپذ منابع آب کشور اجتناب یفعل تیامر با توجه به وضع نیها است و ا حقابه

و  سـت ین يدیـ حقابه به پروانه مصرف آب موضـوع جد  لیها و تبد حقابه فیتکل نییتع
عادالنه آب (ماده  عی) و هم در قانون توز6آن (ماده  شدن یهم در قانون آب و نحوه مل
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 نییتع نهیزم نیرا در ا ربط يذ يها دستگاه فیگذار بوده و تکال قانون تأکید) مورد 19

آمـده،   دیـ که پد ییها ب کشور و حل بحرانمنابع آ یکنون تیوضع رییتغنموده است. 
 ژهیـ و و آحاد جامعـه، بـه   ربط يذ یدولت يها همه دستگاه یو همراه يمستلزم همکار

 برداران منابع آب است.  بهره

ـ چیبه علـت پ  -2ها به شکل موجود حفظ شوند.  حقابه -1 : 7-19نظر  • موضـوع   یدگی

هـا وجـود نداشـته اسـت.      حقابـه  فیتکل نییسال گذشته امکان تع 50ها، در  حقابه

 وجود خواهد داشت ندهیماده در آ نیشدن ا ییکه چگونه امکان اجرا ستیمشخص ن

 یده سامان و فیتکل نییتع ،آب قانون يشنهادیپ حهیال یهدف اصل -1 -7-19 پاسخ -
 بدون حوضه، آب منابع یبحران طیشرا ز،یآبر يها حوضه از یبرخ در. باشد یم ها حقابه
 اسـناد  از یتـوجه  قابـل  بخـش  آنکـه  ضـمن . ستین رفع قابل ها حقابه موضوع به ورود

 در که یشگرف راتییتغ از نظر صرف. باشد یم دور اریبس يها سال به مربوط يبر حقابه
 وجـود  بـه  زیـ آبر يها حوضه در تقاضا زانیم و آب منابع ،یمیاقل تیوضع در زمان گذر

 عنـوان  بـه  خـود،  يبر حقابه اسناد بر عالوه افراد از یبرخ که شده مشاهده بعضا آمده،
 انـد  کرده شده ادی نیزم در چاه حفر به اقدام شان، تملک تحت نیزم آب تأمین منبع

 فیتکل نییتع ضرورت موارد نیا همه. اند داده يکاربر رییتغ را خود یاراض از یبخش ای
 هـر  تحـت  هـا  حقابـه  حفظ بر تأکید و سازد یم ریناپذ اجتناب را ها حقابه یده سامان و

 داده، قرار خود یاصل تیاولو در را داریپا توسعه که يشنهادیپ حهیال روح با ،یطیشرا
 در يمتعـدد  يهـا  چـالش  انگریـ ب هـا  حقابه موضوع یشناس بیآس -2. ندارد یهمخوان

 مـانع  هـا  سال نیا یط در که است... و ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس مختلف يها حوزه
 شـده  تالش يشنهادیپ حهیال در لذا. است دهیگرد ها حقابه معضل حل و قانون ياجرا

 سـاختار  نمـودن  کارآمـد  و ينهـاد  باتیترت اصالح قیطر از امکان حد تا مذکور موانع
 تعامـل  و يهمکـار  شیافـزا  و یمشـارکت  تیریمد کردیرو قیطر از کشور آب تیریمد

 يریجلـوگ  هـا،  حقابه فیتکل نییتع يها ونیسیکم ساختار اصالح ربط، يذ يها دستگاه
 در هـا  يبردار بهره هیکل نییتب و زیآبر يها حوضه سطح در داریرپایغ توسعه هرگونه از

 ز،یـ آبر حوضـه  ونیسـ یکم یفرابخشـ  نهـاد  نظـارت  با و حوضه يداریپا سند چارچوب
 .گردد برطرف
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محول شود نـه کـارگروه    زیحوضه آبر ونیسیها به کم حقابه فیتکلتعیین : 8-19نظر  •

 ي.ا منطقه و شرکت آب یاستان

اسـت کـه    ياز مـوارد  یکـ یدارد و  ییها جنبه اجرا حقابه فیتکل نییتع -8-19 پاسخ -
. ردیصـورت پـذ   یمحلـ  نیو با مشارکت نهادهـا و معتمـد   یدر سطح استان ستیبا یم

 یاسـتان  يهـا  ذکـر شـده، کـارگروه    زیماده ن نیطور که در تبصره ا است همان یهیبد
مربوطـه   زیـ آبر حوضـه  ونیسـ یخصوص به کم نیموظفند گزارش عملکرد خود را در ا

بـه انجـام    نـه یزم نیـ اقـدامات الزم را در ا  ون،یسـ یکم نیـ ارائه داده و تحت نظارت ا
 برسانند.

ـ اقـدام نما  ازیآب مورد ن زانیم نییتع«سطر چهارم گفته شده، در : 9-19نظر  • . در »دی

 .است ازیمنظور کدام آب موردن ستیماده اشکال دارد. مشخص ن يبند که جمله یحال

حقابـه اسـت کـه براسـاس      يدارا يها نیزم ازیآب موردن زانیمنظور م -9-19 پاسخ -
عوامـل در   ریو سـا  نـه یمصرف به طیشرا ز،یآبر حوضه یمیاقل طیشرا ،يبر اسناد حقابه

 . گردد یم نییاستان، تع يزیر برنامه قالب آب قابل

 يهـا  ها که تمـام امـور چـاه    به صدور پروانه یدگیرس ونیسیکمبا وجود : 10-19نظر  •

ـ   حقابـه  فیتکل نییتع ونیسیبه کم يازیکند چه ن یرا رتق و فتق م يکشاورز  یهـا م

 ییو چشـمه و قنـات شناسـا    يکشاورز يها داران از چاه اکثر حقابه نیباشد ؟ همچن

ـ و لذا لزوم ا باشند یمشخصات م يشده و دارا ـ  نی از ابهـام اسـت.    يا در هالـه  هیقض

ـ تکل نییمشخص نشده است که تع نیهمچن ـ  يهـا  تیمسـئول  فی ـ یکم یفعل  ونیس

 .است یها بر عهده کدام مرجع قانون به صدور پروانه یدگیرس

 فیـ تکل نیـی امـور مربـوط بـه تع    هیکل د،یجد ينهاد باتیبراساس ترت -10-19 پاسخ -
آب  یاسـتان  يها کارگروه لیامور مشابه ذ ریها و سا به صدور پروانه یدگیها، رس حقابه

 ینـ یرزمیکـه از منـابع آب ز   یبران از حقابه یبخش ییشناسا رغمیانجام خواهد شد. عل
مجـدد بـر    تأکیـد قانون و تداوم مشکالت موجـود،   يعدم اجرا ند،ینما یم يبردار بهره

 ریناپـذ  الزم را اجتنـاب  یقـانون  يبسترها قیها از طر حقابه یده و سامان فیتکل نییتع
 نموده است.



 
 

 

234 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
هـا کـه تمـام امـور      به صـدور پروانـه   یدگیرس ونیسیبا وجود کمتجربه : 11-19نظر  •

ـ چـه ن  کند یرا رتق و فتق م يکشاورز يها چاه ـ یبـه کم  يازی ـ تکل نیـی تع ونیس  فی

و چشـمه و قنـات    يکشاورز يها ران از چاهب اکثر حقابه نیباشد ؟ همچن یها م حقابه

از ابهـام   يا در هالـه  هیقض نیو لذا لزوم ا باشند یمشخصات م يشده و دارا ییشناسا

 ونیسیکم یفعل يها تیمسئول فیتکل نییمشخص نشده است که تع نیاست. همچن

 است. یها بر عهده کدام مرجع قانون به صدور پروانه یدگیرس

 فیـ تکل نیـی امـور مربـوط بـه تع    هیکل د،یجد ينهاد باتیبراساس ترت -11-19 پاسخ -
آب  یاسـتان  يها کارگروه لیامور مشابه ذ ریها و سا به صدور پروانه یدگیها، رس حقابه

 ینـ یرزمیکـه از منـابع آب ز   یرانب از حقابه یبخش ییشناسا رغمیانجام خواهد شد. عل
مجـدد بـر    تأکیـد قانون و تداوم مشکالت موجـود،   يعدم اجرا ند،ینما یم يبردار بهره

 ریناپـذ  الزم را اجتنـاب  یقـانون  يبسترها قیها از طر حقابه یده و سامان فیتکل نییتع
 نموده است.

ـ یامورات کم یو همپوشان ها ونیسیاز تعدد کم يریجلوگجهت : 12-19نظر  •  هـا،  ونیس

موجود   سه نفره ئتینبوده و همان ه ونیسیبه کم ازین يکار ياز مواز يریجهت جلوگ

 .کند یم تیکفا ییاجرا ي نامه نییآ 20و  19، 18در ماده 

شـده،   ینیب شیقانون پ حهیکه در ال دیجد ينهاد باتیبا توجه به ترت -12-19 پاسخ -
 د،یـ جد بـات یدر چـارچوب ترت  يبه لحـاظ سـاختار   زیها ن حقابه فیتکل نییموضوع تع

احتمـال تعـدد    د،یـ شده جد ینیب شیقرار گرفته است. مطابق ساختار پ يمورد بازنگر
 است. یمنتف بایها تقر امورات آن یو همپوشان ها ونیسیکم

 يحقابه از پروانه بهره بردار زانیبهتر است نوشته شود که م 2در تبصره : 13-19نظر  •

به صدور پروانـه هـا و    یدگیرس ونیسیکم فیو وظا تیدر خصوص موجود کسر شود.

 نشده است يا اشاره یرزمنیز يها به امور آب یدگیرس ونیسیکم

ها است، طبعـا در صـورت    حقابه فیتکل نییبا توجه به آنکه موضوع، تع -13-19 پاسخ -
آب منـدرج   ریحقابه، مقـاد  يدارا يها نیزم يبرا گریمورد استفاده د یوجود منبع آب

صاحبان  يبر از حقابه مندرج در اسناد حقابه ستیبا یمنابع م نیصادره ا يها در پروانه
شـده در   ادیـ  يهـا  ونیسـ یکم يهـا  تیو مسـئول  فیکسر گردد. شرح وظا یاراض نیا
 .گردد یم نییتب ییاجرا نامه نییآ
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تاکنون پروانه بهره بـرداري جهـت    نکهیها، به علت ا حقابه فیتکلتعیین : 14-19نظر  •

جهـت   نیدر مراحل ابتداي کار مجاب نمودن مـالک  ده،یها صادر نگرد قنوات و چشمه

حقابه ها و صدور پروانه بهره بـرداري ظـرف    فیتکل نییاخذ پروانه بهره برداري و تع

 نیحقابه بري مـالک  سناددر کل ا نکهیاست. ضمن ا یمشکل اریمدت سه سال کار بس

اقدام وفق ماده  نیاي و عادي است. همچن ها به صورت مدارك قولنامه و چشمهقنوات 

ها و جبران خسارت)، امکان اعاده بـه وضـع سـابق و     مجازات م،یقانون (جرا نیا 54

ـ    ایبرداري قنات و  ممانعت از بهره  یچشمه در حال حاضر با توجه بـه تکنولـوژي فعل

 .ستین سریم

مد نظر قرار خواهند گرفت.  2ها طبق تعریف ارائه شده در ماده  حقابه -14-19 پاسخ -
 سال افزایش یافته است.  5در اصالحات ویرایش دوم، مدت زمان تعیین تکلیف به 

 .ستیها مشخص ن حقابه فیتکل نییتع ونیسیکم يمدت حکم اعضاطول : 15-19نظر  •

 مشخص خواهد شد. ییاجرا نامه نییموارد در آ نیا -15-19 پاسخ -

 يدارا نیزم يکه برا یطیشرح اصالح گردد: هر شرا نیبه ا 2 تبصره: 16-19نظر  •

ـ غ يگریهر منبع د ایچاه، قنات، چشمه  يبردار حقابه، پروانه بهره از منبـع   ری

ـ یآب حقابه صادر شـده باشـد، کم   تأمین هیاول مـذکور موظـف اسـت     ونیس

ـ   تا بهره دینما قیتلف يا صادره را به گونه يمجوزها متعـدد   یبردار از منـابع آب

 .دینما يبردار بهره یسال آب کیدر طول  یلصرفاً به اندازه حقابه اص

بـر، آب از   بـا توافـق حقابـه    یو وقتـ  ستیثابت ن یول ینیحقابه حق ع -16-19 پاسخ -
بر حق سابق را ساقط و از آن اعراض نموده و آن را بـا   شود، حقابه تأمین يگریمنبع د
بر محسـوب نشـده و تـابع مقـررات      حقابه گریکرده است و د نیگزیشبکه جا ایچاه و 

 ربـط  يحقابه، بدون اطالع مراجـع ذ  يدارا نی. اگر صاحب زمباشد یم دیمنبع آب جد
هر منبع آب  ایاز چاه، قنات  يبردار نسبت به اخذ پروانه بهره ،يبر از وجود سند حقابه

بر  حقابه يرا برا یف قانون بوده و حق مضاعفامر بر خال نیاقدام نموده باشد، ا يگرید
ضعف نظارت، کـاهش منـابع آب    رینظ یلی. ضمن آنکه عمدتا و به دالدینما ینم جادیا

قنات، از کـل آب   ایپروانه چاه  يبران دارا و...، حقابه یخشکسال طیدر اثر شرا یسطح
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آب منـدرج در   ریبهتـر اسـت مقـاد    نی. بنابراندینما یمندرج در پروانه خود استفاده م
 پروانه از حقابه افراد کسر شود.

انجـام   یکـاف  یرسـان  آب اطالع یکه کارگروه استان یدر صورت: 3تبصره : 17-19نظر  •

 .ستا داده باشد، قابل اجرا

و مناسب  یکاف یرسان موظفند اطالع یاستان يها است کارگروه یهیبد -17-19 پاسخ -
مـاده در زمـان مناسـب بـه      نیـ موارد مندرج در ا يبران از اجرا حقابه یرا جهت آگاه

 انجام برسانند.

ـ   حقابـه  فیتکل نییتع ونیسیدر کم: 4تبصره : 18-19نظر  • بـراي اعضـاي    یهـا نقش

 در نظر گرفته نشده است. یدولتریهاي غ تشکل

هـا   حقابـه  فیـ تکل نیـی تع ونیسیدر کم یانتخاب معتمد و مطلع محل -18-19 پاسخ -
 مربوطه انجام خواهد گرفت.  یمحل يها آب با مشورت تشکل یتوسط کارگروه استان

زمان سـه   ماه کاهش پیدا کند. 24تا  18ها به  تعیین تکلیف حقابهمهلت : 19-19نظر  •

هـا در   حقابه تأمینسال گرچه براي اجراي بهتر مطالعات زمان مناسبی است، اما براي 

ها مشخص شود از  برنامه زیستی زمان زیادي است. چنانچه از سال سوم مباحث محیط

هـا مسـائل و     شود و عمال در این چهار سال بسیاري از حوضه سال چهارم اجرایی می

 مشکالت بدتري پیدا خواهند کرد.

در  يبـر  توجـه اسـناد حقابـه    موضوع، حجم قابل یدگیچیبا توجه به پ -19-19 پاسخ -
شـده، امکـان کـاهش     ینیب شیپ يندهایبر بودن فرآ و زمان زیآبر يها از حوضه یبرخ

 وجود ندارد.  شده نییتع یزمان يها  مهلت

ها در این  هاي مد نظر کمیسیون تعیین تکلیف حقابه هصورتی که حقابدر : 20-19نظر  •

باشـد،   محیطی نمـی  هاي زیست هاي کشاورزي است و شامل حقابه ماده قانونی، حقابه

آورده شود و در ماده جداگانه به حقابه محیط » کشاورزي« ه، کلم»حقابه«ه پس از کلم

زیسـت نیـز نیازمنـد     مشخص شود که حقابه محیطالزم است  زیستی پرداخته شود.

هاي موجود امکان تبدیل به پروانه بهره برداري  حقابه. صدور پروانه خواهد بود یا خیر

اختیارات و وظـایف  حدود  .را ندارند ( به طور مثال حقابه تاالب گاوخونی در اصفهان)
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ها و تداخل آن با تکالیف فعلی معاونت حفاظت و بهره  کمیسیون تعیین تکلیف حقابه

هـا   به اینکه در بسیاري از استان. توجه اي، شفاف شود هاي آب منطقه برداري شرکت

ریزي استان  مجموع حقابه کشاورزي، مصارف شرب و صنعت از میزان آب قابل برنامه

صدور پروانه به معناي تکلیف دولت به تامین آب براي همه حقابـه داران   بیشتر است،

ـ هاي اجتماعی، مو خواهد بود که این امر عالوه بر تشدید نارضایتی ب بـروز فشـار   ج

چالش  بیش از پیش بر منابع آب کشور و عدم تحقق حقابه محیط زیست خواهد شد.

است کـه بـین چنـد اسـتان      اصلی در تعیین حقابه در منابع آب سطحی و زیرزمینی

مشترك هستند و باید به نحوي صورت پذیرد که اولویت تخصیص محـیط زیسـت در   

 این شرایط نادیده گرفته نشود

 2اسـت. مطـابق مـاده     دهیگرد حیتصر حهیال 2حقابه در ماده  فیتعر -20-19 پاسخ -
 ای تیاسناد مالک ای میاست که در دفاتر جزء جمع قد یحقابه عبارت از حق مصرف آب

آن  شـدن  یقـانون آب و نحـوه ملـ    بیقبل از تصو گرید یمدارك قانون ایحکم دادگاه 
 نیـ ا بیتا زمـان تصـو   ییقضا افتهی تیبه موجب احکام قطع ای نیی) تع1347(مصوب 

. ضـمنا  شـوند  یرا شامل نم ستیز طیمح ازیها، ن حقابه نیبنابراقانون احراز شده باشد. 
شـامل   زیـ را ن ینـ یرزمیبوده و منـابع آب ز  یمربوط به منابع آب سطحها صرفا  حقابه

 نیبـاالتر  يمصـرف آب دارا  يهـا  تیـ اولو نییدر تع ستیز طیمح نی. همچنشوند ینم
و  زیـ آبر يهـا  حوضـه  يزیـ ر برنامـه  آب قابـل  نیـی در تع تیاولو نیو ا باشد یم تیاولو

مدنظر قرار خواهد گرفت. حدود اختیـارات و وظـایف کمیسـیون تعیـین      زیها ن استان
 حیطور کامل تشـر  به ،ییاجرا نامه نییدر آ يا آب منطقه يها ها و شرکت تکلیف حقابه

 خواهد شد.

هـا، یـک نفـر     لیست اعضاء کمیسیون تعیـین تکلیـف حقابـه   : 1تبصره : 21-19نظر  •

زیسـت نیـز    سازمان حفاظت محـیط کارشناس متخصص و فنی مسلط بر موضوع، از 

هاي کشـور   ها و دریاچه ها در نجات تاالب توجه به اهمیت تامین حقابه. با اضافه گردد

بردارانه و تمایل به تبادل و خرید و فـروش آب بـین    سو و نگاه بهره از خشکی از یک

هاي جهاد کشاورزي و نیرو، الزم است سازمان حفاظت محـیط زیسـت در    خانه وزارت

هاي زیست محیطی بـه عنـوان    ه سند مشارکت نماید تا ضمن لحاظ نمودن حقابهتهی
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پیش شرط هر گونه سند، تخصیص نیازهاي زیسـتی رودخانـه، تـاالب و آبخـوان در     

 .تري صورت پذیرد کشور به صورت خردمندانه

 حقابه ،آب قانون يشنهادیپ حهیال 2حقابه در ماده  فیبا توجه به تعر -21-19 پاسخ -
 صـرفا  مـاده  نیـ ا آنکـه  بـه  توجـه  با نیبنابرا. باشد یم يکشاورز بخش به مربوط فقط

 حفاظـت  سـازمان  نـدگان ینما تیعضـو  باشـد،  یمـ ) ي(کشـاورز  هـا  حقابـه  بـه  مربوط
 ازیـ ن. باشـد  یمـ  تیموضـوع  فاقـد  هـا  حقابـه  فیتکل نییتع ونیسیکم در ستیز طیمح
 مـواد  و اسـناد  ریسـا  در کشـور  يها اچهیدر و ها تاالب آب سهم نییتع و ستیز طیمح

 .است دهیگرد حیتصر مربوطه، یقانون

هـاي موجـود در هـر منطقـه،      با توجه به محدودیت«تبصره اضافه شود: : 22-19نظر  •

توانند پیشنهاد کنند تا برخی اسـناد   کمیسیون یا وزارتین نیرو و جهاد کشاورزي می

تعلیق موقت پروانه منـوط بـه   حقابه اصالح، بازنگري، باطل یا موقتا معلق گردد. قید 

باید ایـن   اتمام طرح هاي احیاي منابع آب و مثبت شدن بیالن آبی حوضه خواهد بود.

هاي منابع آب موجود در هـر منطقـه،    امکان وجود داشته باشد که به علت محدودیت

هـاي صـادره    ها، اسناد قدیمی یا پروانه نسبت به بازنگري و ابطال موقت یا دائم حقابه

 .هاي اخیر اقدام شود ري طی دههآب ب

 شـتر یامکان انطباق هرچه ب ،یدائم يبردار حقابه به پروانه بهره لیتبد -22-19 پاسخ -
موجود در هر منطقه را فراهم خواهد نمود. لذا  يها تیو محدود طیمصارف آب با شرا

هـا و لـزوم حفـظ حقـوق مکتسـبه اشـخاص        حقابه یو فقه یحقوق گاهیبا توجه به جا
 اسناد حقابه وجود ندارد.  قیتعل ایامکان ابطال  ،یبراساس احکام فقه

منظور همه منابع آب (چـاه، چشـمه، قنـات و رودخانـه و...)      19در ماده : 23-19نظر  •

 . . بهتر است مشخص گرددباشد یم

حقابه اصوالً ناظر به استفاده از منابع آب سطحی است؛ مگـر آنکـه از    -23-19 پاسخ -
باب مسامحه در مواردي سند حقابه از آب زیرزمینی صادر شده باشد که خالف اصـل  

 باشد.  و اعتبار آن محل تردید می
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ـ یکم رخانـه یدب«داخل پرانتز بعـد از   19ماده  5در تبصره : 24-19نظر  • حوضـه   ونیس

 .نوشته شود »زیسازمان حوضه آبر« ،»زیآبر

 است.  دهیگرد حیتصر 9موضوع در ماده  نیا -24-19 پاسخ -

ـ منـابع آب ز  کیکبدون تف یبه داشتن حقابه به صورت کل 19ماده در : 25-19نظر  •  ری

و بهتـر   شـود  یاستفاده از نص قانون م ءاشاره شده که باعث سو یآب سطح ای ینیزم

 .گردد دیاست نوع منبع آب در قانون به صراحت ق

اصوال نـاظر بـه اسـتفاده از     ،2مطابق تعریف ارائه شده در ماده  حقابه -25-19 پاسخ -
 ینیرزمیسند حقابه آب ز ياز باب مسامحه در موارد نکهیاست، مگر ا یسطح يها آب

 . باشد یم دیصادر شده باشد که خالف اصل و اعتبار آن محل ترد

 ؟بگذارد ریها تاث مجدد حقابه نییدر تع دیچگونه با طیشرا نیاسطر سوم: : 26-19نظر  •

. رگذارنـد یاسـتان تاث  يزیـ ر برنامـه  آب قابـل  نییموارد ذکر شده در تع -26-19 پاسخ -
بـه   لیاسـتان، تبـد   يزیـ ر برنامـه  در چارچوب آب قابل ف،یتکل نییها پس از تع حقابه

و عـدم   نـه یمصـرف به  يالگـو  نییتع نامه نیخواهند شد. آی یدائم يبردار پروانه بهره
 مصارف مختلف، ياتالف آب برا

 در سطر سوم چیست؟» مصرف بهینه«معیار تعیین بهینگی در عبارت : 27-19نظر  •

مختلـف در   يهـا  آن در بخش يارهایمع نییو تع نهیمصرف به يالگو -27-19 پاسخ -
 نیـی تع نامـه  نیآی نیتدو ن،یقرار گرفته است. همچن تأکیدمورد  حهیال نیمواد ا ریسا

مصارف مختلف، در ماده مربوط بـه صـدور    يو عدم اتالف آب برا نهیمصرف به يالگو
 است.   دهیگرد فیتکل ربط يذ يها به دستگاه يبردار پروانه بهره

 در سطر سوم به کدام عوامل اشاره دارد؟» سایر عوامل«عبارت : 28-19نظر  •

قـانون و عـدم    يریپـذ  حفـظ انعطـاف   يبـرا » عوامـل  ریسـا «عبـارت   -28-19 پاسخ -
است. به هرحال ممکـن   دهیچند عامل، در متن ماده درج گرد ایآن به دو  تیمحدود

وجـود داشـته باشـد کـه      زین يگرید يارهایعوامل و مع ،یآت ای یفعل طیاست در شرا
 ازیـ آب موردن زانیـ م نیـی ها و مناطق مختلف، الزم باشد در تع حوضه طیبسته به شرا

 .ردیمدنظر قرار گ
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داران  حقابـه  انیدر سطر ششم ضرر و ز نیشیپ يها شدن حقابه یمنتفبا : 29-19نظر  •

ـ . در سـت یداران ن فقط متوجه حقابـه  انیز. مساله شود یچه م ـ زنج کی منفعـت   رهی

ـ که  ستین یسادگ نیبه هم نی. بنابراردیگ یقرار م ریتحت تاث یگروداران مختلف  کی

 .کرده و همه از آن اطاعت کنند يریگ میتصم ونیسیکم

شـده و اسـناد    یدهـ  و سامان فیتکل نییها تع ماده، حقابه نیمطابق ا -29-19 پاسخ -
خواهند شد (براساس اصالحات صـورت   یدائم يبردار به پروانه بهره لیتبد يبر حقابه

بـران همچنـان بـه     ). حقوق مکتسبه حقابـه يشنهادیپ حهیال دیجد شیرایگرفته در و
منـابع آب   طیطـور موقـت و بـه تناسـب  شـرا      شناخته خواهـد شـد، امـا بـه     تیرسم

 رییـ ساالنه تغ لیتحو عوامل، ممکن است آب قابل ریو سا یمیاقل تیوضع ز،یآبر حوضه
 يهـا  عوامل مختلف موثر بر حوضـه  رییاست با توجه به گذشت زمان و تغ یهی. بدابدی

 يمـورد بـازنگر   زیـ آبر حوضه يداریدر چارچوب سند پا ها يبردار بهره هیکل دیبا ز،یآبر
. فرامـوش نشـود کـه موضـوع     ستندین یقاعده مستثن نیاز ا زیها ن و حقابه رندیقرار گ

 بـوده و هـم در   شیقرن پـ  میاز ن شیمربوط به ب د،یحقابه به پروانه مصرف مف لیتبد
 آب عادالنـه  عیـ توز قـانون  در هـم  و) 1347آن (مصـوب   شدن یقانون آب و نحوه مل

 .است شده تأکید آن بر) 1361(مصوب 

 نظر حقوقی شدنی است؟ : آیا حکم این تبصره از3تبصره  30-19نظر  •

 سوال ابهام دارد. در هر صورت قانون خود یک سند حقوقی است. -30-19 پاسخ -

...» مربوطـه   يمذکور به انتخاب وزرا ونیسیکم یدولت ياعضا«: 4تبصره : 31-19نظر  •

 .با مرکز است ماتیندارد و همچنان تصم یحوضه نقش ونیسیکم یعنی نیا

است که منبع آب  یحالت يتبصره برا نیشده در ا ینیب شیسازوکار پ -31-19 پاسخ -
 نیمشـترك باشـند. در چنـ    زیـ آبر حوضـه  کیـ چند استان در  ایدو  نیبران ب و حقابه

آب  یکـارگروه اسـتان   لیـ هـا ذ  حقابه فیتکل نییتع ونیسیکم لیامکان تشک ،یطیشرا
 لیـ بـاالتر و ذ  یمـذکور در سـطح   ونیسـ یکم لیتشـک  ستیبا یو م ستین ریپذ امکان

ـ  زیآبر حوضه ونیسیکم  يهـا  اسـتان  نیانجام گردد. با توجه به احتمال بروز اختالف ب
 يهـا  مربوطـه گـذارده شـده تـا چـالش      يبرعهده وزرا یدولت يانتخاب اعضا نفع، يذ
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و حکـم   دییـ منتخب با تا یدولت ياعضا تیبه حداقل برسد. ضمن آنکه عضو یاحتمال
 .ابدی یم تیرسم زیآبر حوضه ونیسیکم سیرئ

 شود؟ داران شهري و صنعتی چه می تکلیف حقابه: 32-19نظر  •

که در  ییها حقابه هیاست و کل دهیگرد حیتصر 2حقابه در ماده  فیتعر -32-19 پاسخ -
 ریخواهنـد شـد. سـا    19مشـمول مفـاد مـاده     رنـد، یگ یقـرار مـ   فیتعر نیچارچوب ا

 يکشـاورز  یاز اراضـ  ی. آن بخشـ شوند یبردار محسوب م کنندگان از آب، بهره استفاده
 زیـ ن انـد  افتـه ی يکـاربر  رییتغ ،یصنعت تأسیساتکه در اثر توسعه شهرها و روستاها و 

 .باشد یم رویاز آنها منوط به اخذ مجوز از وزارت ن يبردار و بهره دهینگرد یلقحقابه ت

ـ در پاراگراف دوم » منتفی«لفظ : 33-19نظر  • مشـمول  «جملـه   نیحذف شود. همچن

 .حذف شود» خواهد بود 20قانون از جمله مفاد ماده  نیمقررات مندرج در ا ریسا

مـاده   نیـ اساسـا ا  ن،یشـ یپ يهـا  حقابـه  شـدن  یدر صورت عدم منتفـ  -33-19 پاسخ -
ماده  تیبه ماه رایز ست،ین ریپذ عبارات امکان نینخواهد داشت. لذا حذف ا تیموضوع

 لطمه وارد نموده و آن را بالاثر خواهد کرد.

 .حذف شود این ماده 6تبصره : 34-19نظر  •

شـده در   ینیب شیسازوکار پ اتیجزئ حیو تشر ییاجرا نامه نییآ نیتدو -34-19 اسخپ -
 است.  يماده، ضرور نیا

 یشـت یها به پروانه و سلب حقـوق مع  آن لیها و تبد حقابهنادیده گرفتن : 35-19نظر  •

گرفته شده و  دهیکشاورزان ناد يها حقابه س،ینو شیپ نیا: در کشاورزان بدون جبران

ـ  ییجـا  جابه قیطر نیحقابه شده است. از ا نیگزیجا نهیپروانه مصرف به از  صیتخص

بـه   يمخصوصا کشـاورز  گریبه مصرف د یو مصرف گریبرداران د به بهره یبرداران بهره

 يهـا  گـروه شده است. الزم است اقناع  لیشرب و صنعت بدون جبران خسارت تسه

تا قانون  ردیمدنظر قرار گ ،يبردار حق تقدم اشخاص در بهره تیخصوصا با رعا نفع يذ

 .الزم را داشته باشد يداریپا

حقابـه بـه پروانـه     لیهـا و تبـد   حقابـه  یدهـ  و سـامان  فیـ تکل نیـی تع -35-19 پاسخ -
) و قـانون  1347آن ( شـدن  یقانون آب و نحوه مل - نیشیپ نیکه در قوان يبردار بهره
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گذاران قرار گرفتـه اسـت، بـه منزلـه      قانون تأکیدمورد  زی) ن1361عادالنه آب ( عیتوز
 يانطباق حداکثر يبرا را یحقوق کشاورزان نخواهد بود؛ بلکه بستر قانون گرفتن دهیناد

و  زیـ آبر يهـا  حوضـه  طیبـا شـرا   -منـابع آب  يهـا  يبردار بهره ریدر کنار سا -ها  حقابه
ــراهم خواهــد نمــود. هــدف از ا  یمــیاقل تیوضــع ــا ف ــآنه ــر، حفــظ پا نی ــام  يداری
 و مصارف آب.  صیتخص ییاست، نه جابجا زیآبر يها حوضه

بر  دیجد يها صی، تخص19و  16و صدور پروانه در مواد  صیتخصدر بحث : 36-19نظر  •

آب «و » ابطال شده يها پروانه«مانند  يو منابع آب ناموجود رمتعارفیغ ياساس آبها

ـ صورت گرفته است که منجر به ناپا» مازاد بر مصارف يزیر قابل برنامه  شـتر یب يداری

 .کامال محدود و مشروط گردد ایها شده و الزم است حذف  حوضه

 يداریـ آب در چارچوب سند پا يها صیتخص هیکل د،یدر سازوکار جد -36-19 پاسخ -
 يکه نهاد -  زیآبر حوضه ونیسیکم دییو با تا زیآبر حوضه صیو سند تخص زیآبر حوضه
 - ربـط  يذ یردولتیغ يو نهادها یدولت يها دستگاه ندگانیو متشکل از نما یفرابخش

 طیشرا ریچشمگ يها آب و تفاوت یمحل تیانجام خواهد شد. با توجه به ماه باشد، یم
 یمطالعـات  يهـا  و محـدوده  زیـ آبر يها منابع و مصارف آب در حوضه تیو وضع یمیاقل

 یتلقـ  یها و مناطق، اقدام مناسـب  حوضه هیکل يسازوکار واحد برا کی نییتب مختلف،
 . گردد ینم

طول مدت حکم اعضاي کمیسـیون تعیـین تکلیـف     19ماده  1در تبصره  :37-19 نظر •

 ها مشخص نیست. حقابه

 خواهد شد. نییماده مذکور، تع ییاجرا نامه نییموارد در آ نیا -37-19 پاسخ -

قابـل   رویو بعد هم پروانه از جانب وزارت ن شود یم لیبه پروانه تبدحقابه :38-19 نظر •

 .افراد در تناقض است یبا حقوق خصوص نیاست. ا رییلغو و تغ

 ،یو به تناسب آورد منبع آب یزمان طیاست اما با شرا یحقابه حق دائم -38-19 پاسخ -
 عی) و توز1347آن (مصوب  شدن یآب و نحوه مل نی. در قوانشود یم ریآب متغ زانیم

شده است.  تأکیدحقابه به پروانه مصرف معقول  لی) بر تبد1361عادالنه آب (مصوب 
مطـابق قـانون بـه     دیـ با د،یو مقررات تخلف نما نیکه از قوان يبردار هر بهره ،یاز طرف
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. ردیانجـام پـذ   یشده و با تخلفات صورت گرفته، برخـورد مقتضـ   یدگیتخلفات او رس
مـاده،   نیـ از اهـداف ا  یکـ ی. ستندین یقاعده مستثن نیاز ا زیبران ن است حقابه یهیبد
از  يریکنتـرل و جلـوگ   يبـرا  یداشتن ابـزار قـانون   اریها و در اخت حقابه فیتکل نییتع

 بران است.   حقابه یتخلفات احتمال

بـر   يبـردار  به پروانـه بهـره   لیها و تبد حقابه فیتکل نییتع 19در ماده : 39-19 نظر •

مصـرف   طیو شـرا  زیآبر يموجود حوضه ها یمیاقل طیشرا ،يبر اسناد حقابه«اساس: 

مطرح هسـتند:   ریخصوص موارد ز نیشده است. در ا ینیب شیپ» عوامل ریو سا نهیبه

عبارت مبهم و فاقـد صـراحت اسـت. ب ـ      نیا ست؟یعوامل چ ریالف ـ منظور از سا 

اسـت کـه    نیا تیمبهم است. واقع »زیآبر يها موجود حوضه یمیاقل طیشرا«عبارت: 

کننـده    نیـی نسبت به گذشته به عنـوان عامـل تع   یمیاقل طیشرا رییاز آنکه تغ شیب

داده شـده   يهـا  صیو تخص ها يباشد، بارگذار لیدخ زیآبر يها موجود حوضه تیوضع

برداران به منابع آب اسـت کـه    بهره ضابطه یب يها يانداز و دست زیآبر يها در حوضه

در کشـور   زیآبر يها را رقم زده است. در اغلب حوضه زیآبر يها موجود حوضه طیشرا

حوضه ها است.  تیاز ظرف شیاز منابع آب ب يبردار است که بهره نیرو ا شیپ تیواقع

ـ  يها يانداز مجاز و قطع دست ریغ يها چاه يممانعت از بهره بردار مجـوز، حـل    دفاق

از  یها ناش از اضافه برداشت یاز معضل اضافه برداشت از منابع آب است. بخش یبخش

داده شده است. لغو مـاده واحـده    يمبنا یب يها صیپروانه و تخص يبرداران دارا بهره

. کنـد  یاز مشکل را برطرف م ی، بخش1389فاقد پروانه مصوب  يها چاه فیتکل نییتع

پا برجا خواهد ماند. مـاده   یمنابع آب تیاز ظرف شیب برداشتبا لغو آن همچنان  یحت

راهکار ارائه دهد و مشـخص   زیآبر يها در اغلب حوضه ریمعضل فراگ نیا يبرا دیبا 19

چنانچه  ،يبردار ها به پروانه بهره آن لیها و تبد حقابه فیتکل نییتع انیند که: در جرک

ـ  پروانه بهره افتیدر طیشرا نیحجم حقابه واجد ـ  يردارب ـ از ظرف شیب منـابع آب   تی

 بیماده، در ترک نیا 1دارد؟ ب ـ در تبصره   يباشد، قانونِ آب چه راهکار زیحوضه آبر

ـ  کیها  حقابه فیتکل نییتع ونیسیکم ياعضا بـه انتخـاب    ینفر معتمد و مطلع محل

ـ  شـنهاد یشده است. پ ینیب شیپ يآب بدون داشتن حق رأ یکارگروه استان  شـود  یم

 يکشـاورز  يها تشکل ای یمحل نفع يبه انتخاب جوامع ذ یمطلع محل ومعتمد  نییتع
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 نیآن ببران  در صورت مشترك بودن منبع آب و حقابه 19ماده  4باشد. ج ـ در تبصره  

هـا   حقابـه  فیتکل نییتع ونیسیکم لیمشترك، تشک زیحوضه آبر کیچند استان در 

ـ در ا شود یم شنهادیشده است. پ ینیب شیپ زیحوضه آبر 5 ونیسیکم لیذ حالـت   نی

 نـد یدو فرا یدر دو مرحله و ط يبردار ها تا مرحله صدور پروانه بهره حقابه نییروند تع

 ونیسیکم لیها ذ حقابه فیتکل نییتع ونیسیکم لیـ تشک انجام شود: مرحله نخست

بـا دسـتور کـار     19مـاده   4نام برده شده در متن تبصره  بیبا همان ترک زیحوضه آبر

 لیحوضـه مشـترك. مرحلـه دوم ـ تشـک      دهنـده  لیسهم هر اسـتانِ تشـک   نییتع

ماده  کی رهذکر شده در متن تبص بیها به ترت حقابه فیتکل نییتع یاستان ونیسیکم

 .که در باال گفته شد یبیبه ترت یانتخاب معتمد و مطلع محل هیبا اصالح رو 19

قـانون و عـدم    يریپـذ  حفظ انعطـاف  يبرا» عوامل ریسا«الف) عبارت  -39-19 پاسخ -
است. به هرحال ممکـن   دهیچند عامل، در متن ماده درج گرد ایآن به دو  تیمحدود

وجـود داشـته باشـد کـه      زین يگرید يارهایعوامل و مع ،یآت ای یفعل طیاست در شرا
 ازیـ آب موردن زانیـ م نیـی ها و مناطق مختلف، الزم باشد در تع حوضه طیبسته به شرا

برداشـت   اضافه ای رمجازیغ يها با متخلفان اعم از چاه ی. برخورد قانونردیمدنظر قرار گ
مـواد بـدان    ریکـه در سـا   باشد یو مقررات مربوط به خود م نیمجاز تابع قوان يها چاه

قانون آب، ماده واحده قـانون   يشنهادیپ حهیال بیپرداخته شده است. در صورت تصو
منسوخ  نیاز قوان یکیعنوان  ) به1389( يبردار پروانه بهره فاقد يها چاه فیتکل نییتع

خواهـد   دیـ ماده تابع مفاد قانون جد نیاز درجه اعتبار ساقط شده و موارد مربوط به ا
مربوطـه و   یمحل يها و نهادها با مشورت تشکل یمعتمد و مطلع محل نییبود. ب) تع

 شیرایـ آب خواهد بود. مطابق اصالحات صورت گرفته در و یبه انتخاب کارگروه استان
 يحـق رأ  يدارا زیها ن حقابه فیتکل نییتع ونیسیعضو کم یمعتمد محل حه،یال دیجد

است که منبـع آب   یحالت يراتبصره ب نیشده در ا ینیب شیخواهد بود. ج) سازوکار پ
 نیمشـترك باشـند. در چنـ    زیـ آبر حوضـه  کیـ چند استان در  ایدو  نیبران ب و حقابه

آب  یکـارگروه اسـتان   لیـ هـا ذ  حقابه فیتکل نییتع ونیسیکم لیامکان تشک ،یطیشرا
 لیـ ذ وبـاالتر   یمـذکور در سـطح   ونیسـ یکم لیتشـک  ستیبا یو م ستین ریپذ امکان

ـ  زیآبر حوضه ونیسیکم  يهـا  اسـتان  نیانجام گردد. با توجه به احتمال بروز اختالف ب
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 يهـا  مربوطـه گـذارده شـده تـا چـالش      يبرعهده وزرا یدولت يانتخاب اعضا نفع، يذ
 به حداقل برسد. یاحتمال

؛ به طور مثال چنانچـه حقابـه   نیشیپ يها شدن حقابه یخصوص منتفدر : 40-19 نظر •

 یاعالم شدن آن بدون ابطال آن سند رسـم  یباشد، منتف دهیلحاظ گرد یاسناد رسم

 .ندارد يسازگار یو ثبت یو مقررات حاکم بر حقوق مدن نیاست و با قوان رممکنیغ

عنـوان شـده اسـت، در     2همانگونه که در تعریـف حقابـه در مـاده     -40-19پاسخ  -
صورت وجود اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر و یـا بـه موجـب    

شـود. بـه ایـن ترتیـب مشـکلی در       عیت یافته قضایی، حقابه شناسایی میاحکام قط
 هاي ثبت شده در اسناد رسمی ایجاد نخواهد شد. خصوص حقابه

و  طیاشخاص و قاعـده تسـل   تیدر تضاد با حقوق مالک انیب نیا: 2تبصره : 41-19 نظر •

ـ هر يمبنا کهنیاست. چه ا یو قانون یشرع ،یحقوق عرف ریسا  يبـردار  بهـره  2از  کی

مباحات به عنوان  ازتیبراساس ح کیچشمه و ...) متفاوت بوده و هر ایچاه، رودخانه (

ـ لغو  ایمحدود کردن  بهحق را منوط  کیاستفاده از  توان یحق شکل گرفته و نم  کی

 .دانست گریحق د

بـر، آب از   بـا توافـق حقابـه    یو وقتـ  ستیثابت ن یول ینیحقابه حق ع -41-19 پاسخ -
بر حق سابق را ساقط و از آن اعراض نموده و آن را بـا   شود، حقابه تأمین يگریمنبع د
بر محسـوب نشـده و تـابع مقـررات      حقابه گریکرده است و د نیگزیشبکه جا ایچاه و 

 ربـط  يبدون اطالع مراجـع ذ  به،حقا يدارا نی. اگر صاحب زمباشد یم دیمنبع آب جد
هر منبع آب  ایاز چاه، قنات  يبردار نسبت به اخذ پروانه بهره ،يبر سند حقابه از وجود

 بر حقابه يرا برا یامر بر خالف قانون بوده و حق مضاعف نیاقدام نموده باشد، ا يگرید
 .دینما ینم جادیا

بـران   حقابه ییماهه داده شده با توجه به جامعه روستا 6مهلت : 3تبصره : 42-19 نظر •

 است زیکم و ناچ اریها بس آن یو پراکندگ

سـال   کیـ و بـه   دهیاصالح گرد حهیال دیجد شیرایدر و یمهلت زمان -42-19 پاسخ -
 .افتی شیافزا
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و حقابه  يبردار پروانه بهره«اي بدین شرح اضافه شود:  تبصره 19در ماده : 43-19 نظر •

و  گردد یم ي) بازنگريکاربر رییتغ زانیداده شود (به نسبت م يکاربر رییکه تغ یاراض

کاهش از  زانی. مباشند یم يبردار ملزم به اصالح پروانه بهره يا آب منطقه يها شرکت

 »انفال خواهد بود ءو حقابه جز يبردار پروانه بهره

عنوان شده، کلیه منابع آب از مشترکات اسـت   3همانگونه که در ماده  -43-19پاسخ  -
 اي نیست. به چنین تبصرهنه انفال. به نظر نیازي 

 نیـی تع ونیسیبه کم ازیباشد که علت ن یم الیحه قانون آبهاي   از نوآوري-44-19 نظر •

هـا و   مجـاز، چشـمه   يهـا  . در حال حاضر در اکثر چاهستیها مشخص ن حقابه فیتکل

باشند و نقل و انتقاالت  یشده م کیبران مشخص و تفک حقابه ،یسطح يها قنوات و آب

ـ  عدادت نکهینظر به ا نیو همچن ردیگ ینفعان صورت م يذ نیمتعدد در ب ـ ز اریبس  يادی

آب  يهـا  مـاده بـه شـرکت    نیا لیبر در کشور وجود دارد تحم حقابه يدارا یمنابع آب

 یماده قانون نیگردد ا یم شنهادیرسد. پ یبه نظر م يرضروریو غ یرمنطقیغ يا منطقه

ـ یکم یو کارکرد فعل ابدی رییتغ یفعل يها به صدور پروانه یدگیرس ونیسیبه کم  ونیس

نشده  ياشاره ا حهیال نیا يجا چیدر ه رایها محفوظ بماند. ز روانهبه صدور پ یدگیرس

مخالفت  ایبه صدور پروانه ها اعم از موافقت  یدگیرس ونیسیکم یفعل فیاست که وظا

نوع مصـرف و... بـر    رییچاه، تغ یروبی، الییجا جابه ،یشکن واصله کف يها با درخواست

 .گردد یمشاهده م ثیح نیاز ا یخواهد بود و گپ بزرگ یعهده چه مرجع

 آبریـز،  هـاي  حوضـه  از برخی در بران حقابه تفکیک و شناسایی علیرغم -44-19 پاسخ -
 قـانونی  الزامـات . پابرجاسـت  مناطق از بسیاري در ها حقابه سامان عدم مشکل همچنان

 بـر  قبلـی  قـوانین  در که مصرف پروانه به حقابه تبدیل و ها حقابه تکلیف تعیین با مرتبط
 مـدیریت  لـزوم  و آبریـز  هـاي  حوضـه  شـرایط  و اسـت  نگردیـده  عملـی  شـده،  تأکید آنها
 منابع هاي برداري بهره سایر همانند نیز ها حقابه تا نماید می ایجاب ها حوضه پیوسته هم به

 نخواهد شرایط بهبود به کمکی موجود، نابسامان وضعیت تداوم و شوند تکلیف تعیین آب
 ترتیبات چارچوب در آنها وظایف شرح و ها پروانه صدور به رسیدگی هاي کمیسیون. کرد

 توجه با ها کمیسیون این وظایف از بخشی آنکه ضمن. شد خواهد بازتعریف جدید نهادي
 الیحـه  در کـه  دیگـر  قانونی تغییرات از برخی و چاه جابجایی و شکنی کف ممنوعیت به

 .داشت نخواهد موضوعیتی دیگر گردیده، تصریح
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 برداري صدور پروانه بهره -20ماده 

در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت  3برداري از منابع آب مندرج در ماده  هرگونه بهره
خصوصیات هیدرولوژي و اي با توجه به شرایط اقلیمی،  منطقه هاي آب نیرو انجام شود. شرکت

هاي آبریز، الگوي مصرف بهینه آب و سایر عوامل در قالب سند پایداري  هیدروژئولوژي حوضه
ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، نسبت  آبریز و آب قابل برنامه آبریز، سند تخصیص حوضه حوضه

پروانه صادره پیش از تصویب برداري براي متقاضیان جدید و بازنگري در هرگونه  به صدور پروانه بهره
برداران غیرمجاز، در هر استان اقدام  برداري و تعیین تکلیف بهره این قانون در قالب پروانه بهره

شروط و تعهدات الزم و مشخصات کامل دارنده  برداري باید حاوي کلیه مقررات،  نمایند. پروانه بهره می
ل برداشت آب، مشخصات کمی و کیفی آب یا دارندگان پروانه، مشخصات و مختصات منبع و مح

برداشتی و برگشتی، نوع و میزان مجاز مصرف، الگوي مصرف بهینه، ساعت کارکرد، مشخصات 
 برداري، مدت اعتبار پروانه و سایر موارد الزم باشد. منصوبات و تجهیزات بهره

بود تخلف از مفاد پروانه برداري با مدت اعتبار سه سال صادر شده و مشروط به ن پروانه بهره -1تبصره 
  بار قابل تمدید و تعدیل است. ریزي و شرایط آب و هوایی، هر سه سال یک برنامه و با توجه به آب قابل

برداري در صورت  اي ضمن نظارت بر کلیه منابع آب داراي پروانه بهره منطقه شرکت آب -2تبصره 
روز نسبت به رفع آن  45تا حداکثر ظرف مدت  کند وجود تخلف، مراتب را به دارندگان پروانه اعالم می

اي ضمن لغو  منطقه اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت آب
این قانون و  54برداري و جلوگیري از برداشت آب، نسبت به اعالم جرم وفق ماده  اعتبار پروانه بهره

نماید. پس از ابطال پروانه  طریق دادگاه صالحه اقدام می برداري از درخواست ابطال پروانه بهره
المنفعه شده یا محل برداشت آب به وضع سابق اعاده خواهد  برداري، چاه مورد نظر پر و مسلوب بهره
 شد.

 شود عبارتند از: برداري درج می مصادیق تخلف که در پروانه بهره
 برداري غیرمجاز نصب منصوبات و تجهیزات بهره . 1
 اضافه برداشت از مفاد پروانه . 2
  گیري عدم نصب یا حذف یا دستکاري تجهیزات اندازه . 3
 شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت کف . 4
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 انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه منبع آبی یا افزایش سطح زیرکشت.  5
 مصرف آب در محلی غیر از موارد مندرج در پروانه.  6
  تغییر نوع کاربري مصرف. 7
 اتالف آب و عدم رعایت الگوي مصرف بهینه .8
  . آلوده ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات کمی و کیفی آب برگشتی9

  26. عدم رعایت مفاد ماده 10
 28. عدم رعایت مفاد ماده 11
 .49هاي موضوع ماده  . عدم پرداخت تعرفه12

سال  ش از تصویب این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه هاي صادره پی دارندگان پروانه -3تبصره 
  برداري اخذ نمایند. اي مراجعه و پروانه بهره منطقه هاي آب پس از انتشار آگهی رسمی، به شرکت

برداري نسبت به اراضی آبخور اولیه  در هر حال، افزایش سطح زیرکشت مندرج در پروانه بهره -4تبصره 
 باشد. آن، ممنوع می

هاي  و تبصره - 1361مصوب  -قانون توزیع عادالنه آب 5از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -5 تبصره
و  -1389مصوب  -برداري هاي آب فاقد پروانه بهره ذیل آن و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه

 ازسال پس  هاي استانی آب موظفند حداکثر ظرف مدت یک گردد. کارگروه هاي ذیل آن لغو می تبصره
هاي موجود موضوع قوانین لغو شده فوق و  تکلیف چاه تصویب این قانون، برنامه عملیاتی تعیین

هاي غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در قالب آب  برداري همچنین سایر بهره
هاي   . شرکتهاي آبریز برسانند هاي حوضه ریزي استان تهیه نموده و به تأیید کمیسیون برنامه قابل
سال پس از تأیید برنامه عملیاتی یاد شده، ضمن انتشار  اي موظفند حداکثر ظرف مدت دو  منطقه آب

هاي غیرمجاز اقدام نمایند.  برداري هاي فوق و سایر بهره تکلیف چاه آگهی رسمی، نسبت به تعیین
هاي  مقرر به شرکتبرداران موضوع این تبصره موظفند در مهلت  ها و سایر بهره دارندگان چاه

تکلیف انجام دهند. رسیدگی به اعتراضات و حل  اي مراجعه و اقدامات الزم را جهت تعیین منطقه آب
این قانون  56بینی شده در ماده  هاي حل اختالف پیش اختالف مربوط به این تبصره، در چارچوب رویه

ها و  دم مراجعه در مهلت مقرر، چاهبرداري یا ع شود. در صورت عدم امکان صدور پروانه بهره انجام می
این قانون رفتار  54هاي مذکور غیرمجاز تلقی گردیده و با متخلفین وفق ماده  برداري سایر بهره

گردد. دادستان محل مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور پلمب و جلوگیري برداشت آب را  می
 ایی مبنی بر اعاده به وضع سابق یا پر و مسلوب هاي آبی که داراي آراي قطعی قض صادر نماید.کلیه چاه
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ـ  بـر  تمرکـز  آب، منابع يدارسازیپا يجا به ماده نیا در: 1-20 نظر •  صـدور  و صیتخص

 .است دیجد يبردار بهره يها پروانه

 قابــل آب و حوضــه تخصــیص ســند و پایــداري ســند مــاده مــتن در -1-20 پاســخ -
 هم صرفاً و است برداري بهره پروانه صدور خصوص در گیري تصمیم مبناي ریزي برنامه
 .شود می شامل نیز را موجود هاي پروانه بازنگري و نیست جدید هاي پروانه منظور

ـ تجه يمانند اضافه برداشت، دستکار یامکان کنترل تخلفات تاکنون: 2-20 نظر •  زات،ی

ـ  یشکن کف ـ اول رآبخـور یغ یو انتقال آب به اراض وجـود نداشـته اسـت و هنـوز      هی

ـ تمه چـه  قانون نیا. است نگرفته صورت نهیزم نیدر ا یشناس بیآس  نظـر  در یداتی

ـ  چگونـه  کنـد؟  فـراهم  را ندهیآ در تخلفات کنترل امکان که گرفته  سـند  تـوان  یم

ـ ا نـه یزم در سینو شیپ نیا کرد؟ ییاجرا عمل در را يداریپا سند و صیتخص  امـر  نی

 .است مسکوت مهم

 برخـورد در ویـرایش دوم)   59(مـاده   54 مـاده  وفـق  تخلفـات  کلیـه  با -2-20 پاسخ -
 از پیشـگیري  جهت الزم مانعیت و بازدارندگی شرایط شده سعی مادهاین  در. شود می

 بـه  نیـز  تخلفات مصادیق است شده سعی آنکه ضمن .گیرد قرار مدنظر تخلفات وقوع
 .شود احصاء خوبی

 آب يها شرکت انحصار به نفره سه اتیه يجا به يبردار بهره پروانه صدور: 3-20 نظر •

  شـده  حذف نفره سه ونیسیکم، 20 و 16 مواد در. است درآمده روین وزارت يا منطقه

 از متشکل نفره 3 ونیسیکم يجا به) خرد صی(تخص يبردار بهره پروانه صدور و است

 يها شرکت به منحصراً ،یحقوق کارشناسان و يکشاورز جهاد رو،ین وزارت کارشناسان

برداري از سایر مراجع  المنفعه شدن یا داراي آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت با صدور پروانه بهره
اداري یا شبه قضایی یا دیوان عدالت اداري هستند از شمول این تبصره خارج بوده و باید پر و 

 المنفعه گردند. مسلوب
نامه تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم اتالف آب براي مصارف مختلف، توسط وزارت  آیین -6تبصره 

نیرو و با همکاري وزارتین جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیئت 
 رسد. وزیران می
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 صـدور  نـد یفرآ در شتریب تیشفاف عدم باعث کار نیا. است شده محول يامنطقه آب

ـ  شتریب یعدالت یب و آب منابع بر شتریب يبارگذار ها، پروانه  پروانـه  صـدور . شـود  یم

ـ یکم بـه  دیبا يبردار بهره ـ ن وزارت کارشناسـان  کـه  یونیس  ،يکشـاورز  جهـاد  رو،ی

. شـود  محـول  دارنـد،  يرأ حـق  آن در کشاورزان يها تشکل ندهینما و ستیز طیمح

 دارد، وجود آن در یعموم استماع امکان که شفاف یجلسات در ها پروانه صدور ندیفرآ

 .ردیگ صورت

 قالـب  در بـرداري  بهره پروانه صدور که شده عنوان صراحتاً ماده متن در -3-20 پاسخ -
 کلیـه  و بـود  خواهـد  ریـزي  برنامـه  قابـل  آب و تخصـیص  سـند  حوضه، پایداري سند

 از متشـکل  کـه  آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون نظیر فرابخشی نهادهاي در موضوعات
 قـرار  نظـارت  و بررسـی  مـورد  باشـد  می ربط ذي هاي سازمان/ ها خانه وزارت نمایندگان

 نفعـان  ذي کلیـه  اسـناد  این تأیید و تدوین در که است این بر فرض لذا. گرفت خواهد
 .اند داشته مشارکت

 مسـدود  و پـر  از پس که یطیشرا در صرفاً و حذف 1 تبصره از لیتعد کلمه: 4-20 نظر •

ـ تقل و لیتعد به ازین آبخوان کی در مجاز ریغ يها چاه هیکل شدن  از يبـردار  بهـره  لی

 شـده  انجام يها لیتعد ز،یآبر حوضه ونیسیکم بیتصو از پس باشد یم مجاز يها چاه

 پرداخـت  بـه  موظـف  دولـت  حـال  هـر  در و رفتهیپذ صورت دائم ای موقت صورت به

ـ  يها يگذار هیسرمارفت  هدر از یناش خسارت  درآمـد  کـاهش  و شـده  انجـام  یقبل

 منـابع  هیکل از يبردار بهره يها پروانه اعتبار مدت نیهمچن. باشد کشاورزان یشتیمع

 سال سه از سال هر یبارش و یآب تیوضع با طیشرا يساز همسان لزوم به توجه با یآب

 .ابدی کاهش سال کی به

 قابــل آب بــازنگري هــاي دوره و هــوایی و آب تغییــرات بــه توجــه بــا -4-20 پاســخ -
 پروانـه  سـاله  3 هـاي  دوره براي تعدیل کلمه است الزم بار، یک سال 5 هر ریزي برنامه
 بوروکراسـی  تشـدید  باعـث  آن از کمتـر  تمدیـد  همچنـین، . گـردد  لحاظ برداري بهره
 .شود می

 نقـاط  از ياریبس در آن موضوع يها چاه و آب عادالنه عیتوز قانون 5 ماده: 5-20 نظر •

ـ گ پوشش و باغات يماندگار ضامن شهرها باغ جمله من کشور  رمجـاز یغ. اسـت  یاهی
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ـ ا قطـع  باعـث  رانهیگ سخت و یطوالن يادار کلیس و کردن یتلق  تـاً ینها و حقابـه  نی

 .شد خواهد یبوم و یاهیگ يها پوشش ينابود

 ماده موضوع هاي چاه صاحبان صرفاً و اند نشده اعالم غیرمجاز ها چاه این -5-20 پاسخ -
 .اند شده پروانه دریافت به ملزم آب عادالنه توزیع قانون 5

 بـه ، 1361 سال 5 ماده و 1389 سال قانون لغو ستین مشخص 5 تبصره در: 6-20 نظر •

 کـه  است ییها چاه منظور ای است قانون دو نیا تحت شده صادر يها پروانه لغو یمعن

ـ  کنند افتیدر پروانه ن،یقوان نیا از استفاده با توانند یم  افـت یدر پروانـه  هنـوز  یول

 اند؟ نکرده

 آن قبلی اثرات رفتن بین از و شدن ماسبق به عطف معناي به قانون لغو -6-20 پاسخ -
 .نیست

ـ ژرف ن ينامتعارف مانند آبهـا  يصدور پروانه بر اساس آبهادر این ماده : 7-20 نظر •  زی

فـرض   گـر یاز منـابع د  يبردار را همانند بهره داریناپا يبردار بهره نیصورت گرفته و ا

 .کرده است

هـاي   این الیحه ارائه شده است. آب 2هاي نامتعارف در ماده  تعریف آب -7-20پاسخ  -
 ژرف جزو این منابع نبوده و موضوعیتی ندارد.

ـ ماده مشروط بـه سـند پا   نیدر ا يبردار پروانه بهرهصدور : 8-20 نظر • سـند   ،يداری

 یشده است درحـال  رمتعارفیو غ ینیرزمیز ،یسطح يزیر و آب قابل برنامه صیتخص

ـ جد يبردار صدور پروانه بهره ياصول در نظر گرفته شده بود، به جا نیکه اگر ا از  د،ی

 .شد یتقاضا صحبت م ییجا جابه ایکاهش  يبرا ییها میسمکان

هاي مدیریت تقاضا، مصرف بهینـه و... در سـایر مـواد     در مورد مکانیسم -8-20پاسخ  -
مـه شـرایط   الیحه به تفصیل صحبت شده است. به هر حال در تـدوین قـانون بایـد ه   

برداري جدید را به کلی منتفـی   توان صدور پروانه بهره احتمالی مدنظر قرار گیرد. نمی
طور  بینی شود. اما همان هاي قانونی الزم براي این منظور پیش دانست و باید چارچوب

برداري جدید باید در چارچوب سند پایـداري   که عنوان شد، صدور هرگونه پروانه بهره
آبریـز و بـا رعایـت     ریـزي حوضـه   برنامه قالب سند تخصیص و آب قابل آبریز، در حوضه

 اصول آن، صورت پذیرد.
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 يبـردار  بهره يها پروانه یروزرسان به«ماده به  نیعنوان ا گردد یمپیشنهاد : 9-20 نظر •

صورت گرفته  يها بارگذار آبخوان تیاز ظرف شیب نکهیکند. نظر به ا رییتغ» صادر شده

ـ حـذف ا  شـنهاد یاضافه شود، پ يدیچاه جد ستیهم قرار ن ندهیو در آ بنـد داده   نی

. قـانون  آب برخـوردار اسـت   نابعاز م انتیدر ص يا ژهیو متیمورد از اه نی. اشود یم

هـا   آبخـوان  قانون نسـخ شـود.   نیا يبا اجرا دیفاقد پروانه با يها چاه فیتکل نییتع

 ظرفیت بارگذاري جدید را ندارند.  

هـاي جدیـد نیـز     روزرسانی نیست و مشمول پروانـه  اینجا فقط هدف به -9-20پاسخ  -
. ردیـ مـدنظر قـرار گ   یاحتمـال  طیهمه شـرا  دیقانون با نیبه هر حال در تدوشود.  می
 يها چارچوب دیدانست و با یمنتف یرا به کل دیجد يبردار صدور پروانه بهره توان ینم

طور که عنوان شد، صدور هرگونـه   د. همانگرد ینیب شیمنظور پ نیا يالزم برا یقانون
در قالـب سـند    ز،یـ آبر حوضـه  يداریسند پا رچوبدر چا دیبا دیجد يبردار پروانه بهره

در  .ردیاصـول آن، صـورت پـذ    تیو با رعا زیآبر حوضه يزیر برنامه و آب قابل صیتخص
هـاي   تکلیف چـاه  صورت تصویب الیحه پیشنهادي قانون آب، ماده واحده قانون تعیین

منسوخ از درجه اعتبار  نیاز قوان یکیعنوان  به) 1389برداري (مصوب  فاقد پروانه بهره
 خواهد بود. دیماده تابع مفاد قانون جد نیساقط شده و موارد مربوط به ا

گردد  هاي کشاورزي، پیشنهاد می ات متعدد در چاهبا عنایت به وقوع تخلف: 10-20 نظر •

ـ ترت نیبـد سال کاهش یابـد و   ها به یک ساله پروانه اعتبار سه  يهـا  مالکـان چـاه   بی

گردند  ساله کی دیو تمد يا آب منطقه يها ملزم به مراجعه ساالنه به شرکت يکشاورز

تخلف و ارائـه خـدمات    يدارا يبرداشت سال بعد چاه ها دیصورت از تمد نیکه در ا

نظر بـه مـاده    نیبه عمل خواهد آمد. همچن يریجلوگ گرید يمختلف توسط ارگان ها

ـ  يبا وزارت جهاد کشاورز يآب بخش کشاورز عیو توز میکه تقس نقانو نیهم 16  یم

بـر   20مـاده   2تبصره  8و  5 يو مسئول کنترل بندها  یگردد متول یم شنهادیداند، پ

 یاراض ثیامورات مزرعه از ح هیکه کل یمعن نیباشد بد يعهده وزارت جهاد کشاورز

ـ   قالچاه، حقابه و نقل و انتقال، اضافه کشت و انت ابیپا ـ غ یآب بـه اراض آبخـور و   ری

 نیشود. همچن یدار م عهده ينفعان را وزارت جهاد کشاورز يبه مردم و ذ ییپاسخگو

 ستیز طیو مسئول سازمان حفاظت مح یهم متول 20ماده  2تبصره  9بند  در خصوص
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 يهـا  کـارگروه «زا  باشد   تنش اریبس تواند یم زین 20ماده  5اما تبصره . شناخته شود

ـ ا بیسال پس از تصو کیآب موظفند حداکثر ظرف مدت  یاستان قـانون، برنامـه    نی

ـ     نیموجود قـوان  يها چاه فیتکل نییتع یاتیعمل  ریسـا  نیلغـو شـده فـوق و همچن

را در قالب آب  رمتعارفیغو  ینیرزمیز ،یاز منابع آب سطح رمجازیغ يها يبردار بهره

ـ آبر يحوضـه هـا   يهـا  ونیسیکم دیینموده و به تا هیاستان ته يزیقابل برنامه ر  زی

ـ مجـاز جد  ریغ يتعداد حفرچاهها شیباعث افزا رایز» برسانند...  هماننـد قـانون    دی

که  ییمنابع آب را مختل خواهد نمود. از آنجا تیریخواهد شد و لذا مد فیتکل نییتع

مصوب  يبردار  آب فاقد پروانه بهره يچاهها فیتکل نییمجاز در قانون تع ریغ يچاهها

ـ غ يهـا  شده اند، ارائه فرصت مجدد بـه مالکـان چـاه    فیتکل نییتع 1389 مجـاز   ری

 .رسد یبه نظر م یرمنطقیغ زیو ن یراصولیغ

بـرداري، کـاهش اعتبـار     هـاي بهـره    توجه پروانـه  با توجه به حجم قابل -10-20پاسخ  -
پـذیر نیسـت و    هـاي موجـود عمـال امکـان     سال و افزایش بوروکراسـی  ها به یک پروانه

اي خارج است. در مورد تکالیف وزارت  هاي آب منطقه رسیدگی به آنها از عهده شرکت
ست در سـایر مـواد الیحـه توضـیح داده     زي جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط

شده است. با توجه به تجدید سـاختار مـدیریت آب کشـور و ایجـاد ترتیبـات نهـادي       
عنـوان   هاي استانی آب به جدید در الیحه پیشنهادي قانون آب، ضروري است کارگروه

آبریز در سطح استان، نسبت به تهیـه برنامـه    هاي هاي حوضه  بازوي اجرایی کمیسیون
قانون توزیع عادالنه آب و ماده واحده  5هاي موضوع ماده  اتی تعیین تکلیف چاهعملی

هاي ذیـل آن کـه از    برداري و تبصره هاي آب فاقد پروانه بهره قانون تعیین تکلیف چاه
زمان تصویب الیحه پیشنهادي قانون آب، لغو خواهنـد شـد، اقـدام نماینـد. سـازوکار      

هاي غیرمجاز مطابق برنامه عملیـاتی   برداري سایر بهرههاي فاقد پروانه و  برخورد با چاه
آبریز تعیین خواهد شد و این امر به معنـاي مسـامحه بـا     و مصوبات کمیسیون حوضه

باشد. ضمن آنکه در دوره گذار و تا  تخلفات یا ایجاد فرصت مجدد براي متخلفین نمی
گیـري بـه    ار تصـمیم زمان تهیه و تصویب اسناد جدید مورد اشاره در این الیحه، اختی

آبریـز محـول گردیـده و قطعـا تصـمیمات ایـن کمیسـیون         هاي  هاي حوضه کمیسیون
 آبریز و در راستاي پایداري منابع حوضه خواهد بود. فرابخشی براساس منافع حوضه



 
 

 

254 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
طبق خواسته خـود   تواند یم رویانشا شده که وزارت ن يا به گونهاین ماده : 11-20 نظر •

ـ  نیبه هر شکل که بخواهد، عمل کند. ا داران  حقـوق حقابـه   عییامر قطعا منجر به تض

ـ با 20ماده  کردیرو نیخواهد شد. همچن باشـد تـا    یلیبراسـاس حجـم آب تحـو    دی

 .ندیاقدام نما يور بهره شیکشاورزان بتوانند آزادانه نسبت به افزا

تنهـایی و   تواند بـه  اي نمی مطابق ترتیبات نهادي جدید، هیچ وزارتخانه -11-20پاسخ  -
براساس تمایالت خود نسبت به اجراي قانون اقدام نماید. در الیحـه پیشـنهادي و در   

برداري از منـابع   برداري، تصریح گردیده که هرگونه بهره هاي بهره موضوع صدور پروانه
هاي صادره پیشین، در قالـب   ري جدید و بازنگري در پروانهبردا آب، صدور پروانه بهره

آبریز مربوطـه تهیـه شـده و بـه      آبریز که توسط کمیسیون حوضه سند پایداري حوضه
پـذیرد. هـر دو نهـاد یـاد شـده،       تصویب شوراي عالی آب خواهد رسـید، صـورت مـی   

و سـازمان  ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزي  هاي ذي فرابخشی بوده و کلیه دستگاه
 زیست در آن عضویت دارند.    حفاظت محیط

گذاشته  یرا به قوت خود باق رمجازیغ يها : مشکالت موجود چاه5تبصره : 12-20 نظر •

 .کرده است دیها را تشد و آن

 نظر ارائه شده کلی و مبهم است. -12-20پاسخ  -

 رمجـاز یو غ دیتخلفات حفر چاه جد قیو تشو لیجهت تسهنیز  5تبصره : 13-20 نظر •

ـ مفاد مـاده   ریحاکم بر کشور مغا یمیاقل طیبوده و با توجه به شرا  یبـوده و نـوع   کی

 .شود یم یتلق ندهیآ يها به نسل انتیخ

 ..نظر ارائه شده کلی، مبهم و فاقد استدالل است. -13-20پاسخ  -

ـ  ایمورد استفاده  یمنبع آب تیوضعدر سطر سوم، : 14-20 نظر •  یمورد تقاضا (منبع آب

ـ  تیوضع ینیب شی) و پردیگ یاز آن صورت م میکه برداشت مستق ـ آن ن یآت آورده  زی

ـ  یحوضه مناسب بوده ول یکل تیمواقع وضع یکه در بعض نیا حیشود. توض  یمنبع آب

ـ نهر به دال ایاز جمله چشمه  ردیگ یاز آن صورت م میکه برداشت مستق متعـدد از   لی

اسـت و الزم اسـت    افتهیفاحش کاهش  زانیآن به م یآبده ایانتفاع خارج شده  زیح

 پروانه صادره اصالح شود.
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شـرایط   از جملـه برداري  قیود الزم جهت دریافت یا تمدید پروانه بهره -14-20پاسخ  -
وجـود  منبع و محل برداشت آب و مشخصات کمی و کیفی آب برداشـتی و برگشـتی   

 دارد.

ـ اضافه شـود   زیفاقد مجوز ن یعرفبرداران  در سطر ششم، بهره: 15-20 نظر • نحـوه   ای

احراز حقابه، مشخص شده  طیفاقد مجوز و فاقد شرا یبرداران عرف بهره فیتکل نییتع

ـ  فیتعر فیتکل نییتع ونیسیهمانند کم یونیسیو کم نامـه   وهیو سازکار مشخص و ش

 .شود نییآن تع يبرا

وجـود نـدارد. در   دار عرفـی   نـام حقابـه   در ادبیات حقوق آب چیزي به -15-20پاسخ  -
بینـی شـده    کنندگان فاقد مجـوز، مقـررات الزم پـیش    برداران یا استفاده خصوص بهره

 است.

 3تـا  «سال ذکر شده که الزم است به عبارت  3مدت اعتبار : 1در تبصره : 16-20 نظر •

 دینما رییتغ» سال

و  باشـد  برداري سـه سـال مـی    هاي بهره طور کلی مدت اعتبار پروانه به -16-20پاسخ  -
منجـر بـه تفاسـیر    » تـا «لزومی به جایگزینی این عبارت وجود ندارد. اسـتفاده از واژه  

 متفاوت خواهد شد.

ضمن نظـارت   يا آب منطقههاي  بدین شرح اصالح گردد: شرکت 2تبصره : 17-20نظر  •

 نیـی کـه هنـوز تع   یمیقـد  يهـا  حقابه ای يبردار پروانه بهره يدارا یمنابع آب هیبر کل

ـ  اند در صورت وجود تخلف، مراتب را به بهره نشده فیتکل تـا   کنـد  یبرداران اعالم م

. در صـورت عـدم رفـع    ندیحداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به رفع تخلف اقدام نما

از  ییضمن اخذ دستور قضا يا تکرار تخلف، شرکت آب منطقه ای قررتخلف در زمان م

حفاظـت آب، نسـبت بـه توقـف      گانی ای یانتظام يروین یدادستان محل با هماهنگ

متخلف بـه مراجـع    یو استمرار تخلف از جرم مشهود اقدام و ضمن معرف يبردار بهره

ـ    ،يفریک بیتعق يبرا ییقضا  میتقـد  ییقضـا  عدادخواست ابطال پروانـه را بـه مراج

ـ  یهی. بددارند یم ـ تمد ،ییجـرم در محـاکم قضـا    یدگیاست تا زمان رس پروانـه   دی

ـ   يبردار ادامه بهره ای يبردار بهره مـورد نظـر بـه صـورت حقابـه و ...       یاز منـابع آب

 ایمنبع آب مورد نظر  ،يبردار در صورت لغو پروانه بهره نی. همچنباشد ینم ریپذ امکان
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که ادامه تخلـف باعـث    يسابق اعاده خواهد شد. در موارد عمحل برداشت آب به وض

ـ   گردد، یمنابع آب یآلودگ ای نیحقوق مجاور عییتض و بـا دسـتور    یمهلت فـوق منتف

 .ردیپذ یانجام م تیاز ادامه تخلف به فور يریمراتب جلوگ یدادستان

رسد با توجه به تعدد و گستردگی مصادیق تخلـف، تعیـین    به نظر می -17-20پاسخ  -
برنامـه   نکـه یبـا توجـه بـه ا   روز براي رفع تخلف کافی نباشد. از طرف دیگر 10مهلت 

 اسـت،  ینهـاد فرابخشـ   کیدر  يریگ میتصم ازمندیماده ن نیعنوان شده در ا یاتیعمل
 يدر قالـب سـاختار نهـاد    يا آن به شرکت آب منطقه يو اجرا میتصم يصرفا واگذار

  . گنجد ینم

 يبـردار  در صورت وجود تخلف درخواست ابطال پروانـه بهـره  :  2تبصره : 18-20نظر  •

ـ  رسد یدادگاه اقدام شود. به نظر م قیتوسط شرکت داده شود و از طر در  سـت یبا یم

روزه  45، بعـد از صـدور اخطـار    30موضوع توسط مامور مـاده   دییصورت تخلف و تا

ـ از طر يبردار به ابطال پروانه بهره تنسب يا شرکت آب منطقه ـ یکم قی صـدور   ونیس

ـ زو تو يجهاد کشاورز ژهیادارات به و ریو موضوع به سا دیها اقدام نما پروانه بـرق   عی

ـ    یاعالم شده تا خدمات درخواسـت مجـدد    یارائه نشود و در صورت رفـع تخلـف ط

 .ها مطرح گردد صدور پروانه ونیسیموضوع در کم یمتقاض

تواند پروانه را لغو نمایـد و ابطـال آن را درخواسـت     شرکت تنها می -18-20پاسخ  -
 نماید. ابطال تنها با حکم قضایی است.

گیـري   بدین شکل اصالح شود: عدم نصب تجهیزات اندازه 2تبصره  3بند : 19-20 نظر •

 مورد تایید وزارت نیرو و یا حذف یا دستکاري این تجهیزات.

 اصالح گردید. الیحه پیشنهادي قانون آبدر ویرایش جدید  -19-20پاسخ  -

. بهتر است مجازات متناسـب  ستیفقط ابطال پروانه بازدارنده ن: 2تبصره : 20-20نظر  •

 .در نظر گرفته شود زین

پـردازد،   برداري می هاي بهره با توجه به آنکه این ماده به موضوع پروانه -20-20پاسخ  -
برداري و نحوه برخورد با آن در این ماده تشریح گردیـده   مصادیق تخلف از پروانه بهره

ویرایش نخست (جرایم،  54نیز در ماده  5است. عالوه بر ابطال پروانه، مجازات درجه 
 بینی شده است. ت) براي تخلفات و جرایم احتمالی، پیشها و جبران خسار جازاتم
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 یدر مجاورت چاه اصـل  رمجازیغ یحفر چاه کمک«: عبارت 2تبصره  4بند : 21-20نظر  •

ـ  ایبه درون چاه  ینیرزمیز يها و انتقال آب يآور جمع يحفر تونل برا ای  یهر منبع آب

 گـر یبه عنوان تخلف د یزن رمجازیغ يپمپاژها نیبند اضافه گردد. همچن نیبه ا »گرید

 . شود ییشناسا

بـرداري   پمپاژ غیر مجاز و نیز حفر چاه کمکی از مصادیق هرگونه بهره -21-20پاسخ  -
 غیر مجاز است که در ماده عنوان شده است.

 يکه دارا یو در مناطق يجهاد کشاورز دییاتالف آب با تا: 2تبصره  8بند : 22-20 نظر •

 . شود یکشت مصوب هستند، لحاظ م يالگو

نامه اجرایی تعیین الگوي مصـرف بهینـه و عـدم     در آیین این موضوع  -22-20پاسخ  -
 همین ماده) مورد نظر قرار گرفته است.  6اتالف آب (تبصره 

که متقاضی مراجعه نکند، چه پیامـدي   : اشاره نشده در صورتی3تبصره : 23-20نظر  •

 براي آن وجود دارد؟

بـرداري   در صورت عدم مراجعه و عدم تعیین تکلیـف، هرگونـه بهـره     -23-20پاسخ  -
 بعدي غیرمجاز خواهد بود.

برداري جدیـد مطـابق مفـاد ایـن      پروانه بهره«: انتهاي بند، به 3تبصره : 24-20 نظر •

 اصالح شود.» قانون

» قـانون  نیـ مطابق ضوابط ا« 2در ماده  يبردار پروانه بهره فیدر تعر  -24-20پاسخ  -
 عنوان شده است.

ـ  نیفاقد پروانه در قـوان  هاي تکلیف چاه : بحث تعیین5تبصره : 25-20نظر  • هـم   یقبل

ـ  نیقـوان  يدولت و ساختار موجود، قدرت اجرا یمطرح بود ول را نداشـتند. در   یقبل

 .است یچالش همچنان باق نیا زین دیقانون جد

سازوکار خود را آن  ياجرا نیشده است اما تضم جادیا یقانون تیظرف -25-20پاسخ  -
 .دارد

اشاره شده است که این ماده قانون توزیع عادالنـه آب   20ماده  5تبصره : 26-20 نظر •

طور کلی در ماده آخر باید اعالم گـردد کـه قـانون     که به حذف شده است؛ در صورتی
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 توزیع عادالنه آب نسخ گردد.

قانون توزیع عادالنه آب و دامنه  5با توجه به اهمیت لغو موضوع ماده  -26-20پاسخ  -
 شمول آن، در متن تبصره مذکور، جهت تصریح بیشتر ذکر گردیده است.

قانون توزیع عادالنه آب ذکر شده؛ آیا با وضـع   5فقط لغو ماده : 5تبصره : 27-20نظر  •

 .این قانون نباید کل مفاد قانون توزیع عادالنه آب لغو شود

قانون توزیع عادالنه آب و دامنه  5لغو موضوع ماده با توجه به اهمیت  -27-20پاسخ  -
 شمول آن، در متن تبصره مذکور، جهت تصریح بیشتر ذکر گردیده است.

 .ابدی شیسال افزا 5مدت اعتبار از دو سال به : 5تبصره : 28-20نظر  •

هاي عملیاتی  با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در اجراي برنامه -28-20پاسخ  -
 .فرض شده استمصوب، دو سال زمان مناسبی 

این تبصره با توجه به گسـتردگی   -1موارد زیر اصالح گردد:  5در تبصره : 29-20نظر  •

موارد مرتبط با لغو قوانین قبلی بایـد در انتهـاي    -2موضوع باید به ماده تبدیل شود. 

آب  يها شرکت«ماده یا تبصره مذکور بدین شرح اصالح گردد:  -3قانون آورده شود. 

 ییابالغ قانون، ضمن اخذ دستور قضا خیسال از تار کیموظفند ظرف مدت  يا منطقه

 يآور کل کشـور و جمـع   رمجازیغ يها از دادستان محل نسبت به مسدود نمودن چاه

 ییقضـا  يهـا  اقـدام و پرونـده   یاز منابع آب سـطح  رمجازیغ يها منصوبات برداشت

ـ تکل نیـی تع يمربوطه را بـرا  تمتضمن شرح تخلف و مستندا نیمتخلف و  یینهـا  فی

 ییقضا يها دارند. پرونده میتقد ییبه محاکم قضا یجبران خسارات وارده به منابع آب

 فیتکل نییتع یموضوع ماده واحده قانون يها چاه فیتکل نییتع يبرا یدر دست بررس

ـ تکل نیـی تا زمان تع زین  1389فاقد پروانه مصوب  يها چاه ـ مشـمول ا  یینهـا  فی  نی

 یمنابع آب هیمذکور را ندارد. کل يها از چاه يبردار بردار اجازه بهره شده و بهره طیشرا

ـ بر اعاده به وضع سابق  یمبن ییقضا یقطع يآرا يآب که دارا رمجازیغ يها چاه ای  ای

بر عدم موافقت با صدور پروانـه   یمبن یقطع يآرا يدارا ایالمنفعه شدن  پر و مسلوب

ـ د ای ییشبه قضا ای ير مراجع اداریاز سا يبردار بهره هسـتند، از   يعـدالت ادار  وانی

المنفعه و به وضع سابق اعـاده   پر و مسلوب دیتبصره (ماده) خارج بوده و با نیشمول ا

 ».گردند
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سازوکار مندرج در تبصره مـذکور کفایـت الزم  بـراي اجـرا را دارد.      -29-20پاسخ  -
 نیـ به اعتراضات و حل اختالف مربـوط بـه ا   یدگیرساصالحاتی در متن ماده براي 

با توجه بـه اهمیـت موضـوع و     افزوده شد. حل اختالف يها هیماده، در چارچوب رو
جلوگیري از ابهام در قانون، تصریح به نسخ قانون خاص در این محـل ضـروري بـه    

هـاي دولـت، ایـن موضـوعات و تغییـر ادبیـات        رسد. هر چند در کمیسیون نظر می
 بل اصالح و بازبینی خواهد بود.نوشتاري قا

 برداران عرفی فاقد مجوز اضافه شود. بهره 5در تبصره : 30-20نظر  •

وجـود نـدارد. در    یدار عرفـ  نـام حقابـه   به يزیچحقوق آب  در ادبیات -30-20پاسخ  -
شـده   ینـ یب شیکنندگان فاقد مجـوز، مقـررات الزم پـ    استفاده ایبرداران  خصوص بهره

 است.

 زیست نیز ضروري است. حضور سازمان حفاظت محیط 6تبصره در : 31-20نظر  •

زیست در این تبصـره ضـرورتی    حضور نماینده سازمان حفاظت محیط -31-20پاسخ  -
 ندارد.

نامه شرکت  زیست نیز در تدوین آیین سازمان حفاظت محیط 6در تبصره : 32-20نظر  •

 داشته باشد.

تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم با توجه به آنکه موضوع این تبصره،  -32-20پاسخ  -
زیســت  اتــالف آب بــراي مصــارف مختلــف اســت، حضــور ســازمان حفاظــت محــیط 

 موضوعیتی ندارد. 

محل برداشت آب به وضع سابق اعاده  ای« يجا سطر آخر به 2در تبصره : 33-20نظر  •

مناسـب از جملـه پلمـپ     قیمحل برداشت آب به هر طر ای«نوشته شود » خواهد شد

ـ ورود آب قطـع شـده و    يمجـرا  ایمحل انشعاب   رمجـاز، یادوات برداشـت آب غ  ای

 »گردد. يآور جمع

بـر اعـاده    تأکیدعالوه بر رفع تخلف و جلوگیري از ادامه برداشت آب،  -33-20پاسخ  -
 محل برداشت آب به وضع سابق در این تبصره ضروري است.

متأسفانه همان رویکرد و نگاه سنتی در وزارت نیرو این ماده حذف شود. : 34-20نظر  •
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) منافـات دارد. در وضـعیتی کـه    19حاکم است. محتواي این ماده با ماده قبلی (ماده 

آبخوانهاي کشور داراي بیالن منفی هستند و برداشت بی رویـه منـابع در    90بیش از 

زیـان آور   کشور حاکم شده است صدور پروانه هاي جدید بهره برداري یـک مغالطـه  

زیست کشور است. نتیجه اینکه این سازمان موافق با درج این  براي منابع آب و محیط

ماده نخواهد بود. در صورتی که طی دهه هاي آتی پس از احیاي منابع آبـی و مثبـت   

اي باشد، آیندگان نسبت به اصالح مـاده   شدن بیالن حوضه الزم به اجراي چنین ماده

ده اقدام خواهند نمود که در آن صدور پروانه بهـره بـرداري   یا انشاي جدید یک ما 19

باید با توجه شرایط محیط زیستی منابع آبی صورت گیـرد و نظـر سـازمان حفاظـت     

 محیط زیست نیز براي صدور دریافت و اعمال گردد

مـدنظر قـرار    یاحتمـال  طیهمـه شـرا   دیقانون با نیبه هر حال در تدو -34-20پاسخ  -
 دیـ دانسـت و با  یمنتفـ  یرا بـه کلـ   دیـ جد يبـردار  صدور پروانه بهـره  توان ی. نمردیگ

صدور هرگونـه  ضمن آنکه  د.گرد ینیب شیمنظور پ نیا يالزم برا یقانون يها چارچوب
در قالـب سـند    ز،یـ آبر حوضـه  يداریسند پا رچوبدر چا دیبا دیجد يبردار پروانه بهره

تحـت نظـارت   اصـول آن،   تیـ و بـا رعا  زیـ آبر حوضـه  يزیـ ر برنامه و آب قابل صیتخص
 . ردیصورت پذآبریز که نهادي فرابخشی است،  کمیسیون حوضه

اي مکلف به اعالم آلـودگی   شرکت آب منطقه«: افزودن عبارت 2تبصره : 35-20نظر  •

 »باشد. زیست می منابع آب به سازمان حفاظت محیط

زیست  موضوع آلودگی منابع آب و اعالم آن به سازمان حفاظت محیط -35-20پاسخ  -
ربط در این زمینه در مـاده مربـوط بـه خـود در الیحـه بـه        هاي ذي و تکالیف دستگاه

 تفصیل بیان گردیده است. 

سایر مفاد قانون توزیع عادالنه آب پس از تصویب این : وضعیت 5تبصره : 36-20نظر  •

 .دقانون مشخص شو

قانون توزیع عادالنه آب پس از تصویب ایـن الیحـه پیشـنهادي نسـخ      -36-20پاسخ  -
 خواهد شد.

قـانون توزیـع    5براي تعیین تکلیف هزاران چاه مشمول ماده : 5تبصره : 37-20 نظر •

هاي فاقد پروانه که اکثـرا در حـریم و امـالك     قانون تعیین تکلیف چاهعادالنه آب و 
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نظر گرفتن ابعاد حقوقی و اجتماعی مسئله، راهکارهـاي   خصوصی حفر شده اند، با در

با عنایت بـه دالیـل حقـوقی و     بینی شود. مشخص و اجرایی و با مهلت مشخص پیش

هـاي غیرمجـاز و    یابی چـاه  اجتماعی متعدد از جمله انحصار وراثت، عدم امکان مکان

دست نیافته بخشی به هدف و توفیق تعیین شده  مسائل اجتماعی، اجراي طرح تعادل

 .است

هـاي   راهکارهاي اجرایی الزم در برنامه عملیـاتی تعیـین تکلیـف چـاه     -37-20پاسخ  -
ریزي استان،  برنامه موضوع قوانین لغو شده مورد اشاره در این ماده و در قالب آب قابل

هـاي   بینـی شـده و پـس از تاییـد کمیسـیون      هـاي اسـتانی آب پـیش    توسط کارگروه
 ا در خواهد آمد.  آبریز به اجر هاي حوضه

نامـه   صورت یک ماده مستقل ارائه شود. بـراي تهیـه آیـین    : به6تبصره : 38-20نظر  •

زیست با توجه به موضوع آلـودگی آب در   مهلت مشخص شود. سازمان حفاظت محیط

تهیه الگوي مصرف بهینه افزوده شود. الگوي مصرف بهینه براي مصارف آبی مختلـف  

 ابالغ شود.تدوین و توسط یک مرجع ملی 

با توجه به پیوستگی موضوع الگوي مصرف بهینه بـا مفـاد ایـن مـاده،      -38-20پاسخ  -
عنوان تبصره ذیل مـاده یـاد شـده آمـده اسـت. الگـوي مصـرف بهینـه مربـوط بـه            به

باشـد و در خصـوص مباحـث کیفـی و جلـوگیري از       کننده آب مـی  هاي مصرف بخش
یفی منابع آب به تفصیل سخن گفتـه  آلودگی منابع آب، در ماده مربوط به حفاظت ک

 شده است.

 .باشـد  یم يآورده شده و تکرار 16و  3 يدر ماده ها  20قسمت اول ماده : 39-20نظر  •

 .گردد حذف شود یم شنهادیپ

ترتیب مربوط به مالکیت عمـومی و ملـی منـابع آب و     به 16و  3مواد  -39-20پاسخ  -
باشـد و ارتبـاطی بـا موضـوع صـدور یـا        میبرداري از این منابع  تخصیص و اجازه بهره

 برداري ندارد. هاي بهره تمدید پروانه

ـ و مسلوب المنفعه نمودن چاه  قبل از پربراي جرمی که متخلف : 40-20نظر  • محـل   ای

ـ در ا يا مـه یبرداشت آب به وضع سابق اعاده انجام داده است جر مـاده مشـخص    نی



 
 

 

262 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
  نشده است.

الیحـه  ویـرایش نخسـت    54هـا و جبـران خسـارات در مـاده      جریمه -40-20پاسخ  -
 تبیین گردیده است. پیشنهادي قانون آب

به دو تبصره جداگانه تبدیل شود. بدین صورت کـه تـا    20ماده  5تبصره : 41-20نظر  •

 هاي غیرمجاز اقدام نمایند در یک تبصره و مابقی در تبصره دیگر. برداري بهره

صورت  با توجه به پیوستگی محتواي تبصره، بهتر است هر دو بخش به -41-20پاسخ  -
 فعلی و در قالب یک تبصره بیان گردد.

ـ 1تبصره : 42-20نظر  • بخـش   يگـذار  هیسـرما  نیاسـت و تضـم   ی: سه سال مدت کم

 .آورد یم نییر ا پا یخصوص

عنوان یکی از ابـزار   برداري به هاي بهره با توجه به کارکرد تمدید پروانه -42-20پاسخ  -
 رسد سه سال زمان مناسبی باشد.  برداران، به نظر می نظارت بر نحوه عملکرد بهره

ـ   دیمجازات با نوع جرم با زانیم: 2تبصره : 43-20نظر  •  یمتناسب باشد. مثال اگـر کس

حفـر کنـد، مجـازات     رمجـاز یچاه غ کیکه کال  یاضافه برداشت کند با کس تریل کی

 داشته باشد. یکسانی

ویرایش  54باشد. در ماده  تناسب جرم و مجازات از بدیهیات قانون می -43-20پاسخ  -
 به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است.  الیحه پیشنهادي قانون آبنخست 

اش از آب استفاده کند، چه اشـکالی   به اندازه پروانه: اگر 2تبصره  5بند : 44-20نظر  •

 دارد؟

برداري یکی از مـوارد   رعایت سطح اراضی آبخور مندرج در پروانه بهره -44-20پاسخ  -
توانـد   باشد و در هر صورت افـزایش سـطح زیرکشـت کـه مـی      ها می الرعایه پروانه الزم

 نوع است.هاي احتمالی در آینده گردد، مم برداشت ساز اضافه زمینه

 کردن سهوي و عمدي باید تفاوت قائل شویم. : بین آلوده2تبصره  9بند : 45-20نظر  •

ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات کمی و کیفی  در هر صورت آلوده -45-20پاسخ  -
برداري محسوب  آب برگشتی توسط دارندگان پروانه جزو مصادیق تخلف از پروانه بهره

ساختن آب و مالحظات کیفی منـابع آب در   لودهشود. درخصوص حاالت مختلف آ می
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 سایر مواد این الیحه سخن گفته شده است. 

 ؟دارد یبه اندازه پروانه برداشت کند چه اشکالاگر  : 4تبصره : 46-20نظر  •

 سـاز  نـه یزم توانـد  یکـه مـ   رکشـت یسـطح ز  شیدر هـر صـورت افـزا    -46-20پاسخ  -
 گردد، ممنوع است. ندهیدر آ یاحتمال يها برداشت اضافه

ـ تکل نیـی موظفند .... تع يا آب منطقه يها شرکت« : 5تبصره : 47-20نظر  • انجـام   فی

ـ  ایسطور با طرح اح نیروح ا». دهند ـ   یو تعادل بخش دارد؟ طـرح مزبـور    یچـه فرق

ـ وجود دارد که در ا ینیو ببندها شکست خورد. چه تضم ریبگ نیا رغم یعل مـاده   نی

 .موفق شود

هاي این الیحـه بـا رویکـرد جـاري مـدیریت آب       جهت درك تفاوت -47-20اسخ پ -

هاي قانونی و ساختاري، باید به کل متن الیحه نگریسته شود. یکـی از   کشور در حوزه
هاي قبلـی، بـازتعریف    هاي اساسی الیحه پیشنهادي قانون آب با قوانین و طرح تفاوت

هاي آب  شنهادي، شرکتاي است. در الیحه پی هاي آب منطقه جایگاه و وظایف شرکت
عنوان جزئی از یک ساختار گسترده مـدیریت چندسـطحی بـا مشـارکت      اي به منطقه

هـا و...)   بـرداري، سـمن   هـاي بهـره   نفعان مختلف اعم از دولتی و غیردولتی (تشکل ذي
کننـد و کلیـه اقـدامات آنهـا در چـارچوب برنامـه عملیـاتی مصـوب          ایفاي نقش مـی 

آبریز خواهد بـود.   هاي ر سطح باالتر، اسناد پایداري حوضههاي استانی آب و د کارگروه
ها و افزایش سهم  برداري در مدیریت دشت هاي بهره ضمن آنکه جلب مشارکت تشکل

هاي موجود را در یک فضاي مشارکتی و مبتنی بر  و مسئولیت آنها، امکان حل چالش
 هاي مختلف تقویت خواهد کرد. افزایی بخش  تعامل و هم

و چگونـه   سـت یچ نـه یبه ي: الگـو »نـه یمصـرف به  يالگـو «: 6تبصره : 48-20نظر  •

ـ   ییغذا تیجا از امن کیدارد؟ در  تیمشروع از  گـر ید ییدر جـا  شـود  یصـحبت م

 شـوند؟  یم دهید نهیبه يتناقضات چگونه در الگو نیآب! ا ياقتصاد يور حداکثر بهره

 .شود یم دهیبرداران چگونه د منافع بهره نهیبه يدر الگو

مصرف بهینه آب منافاتی با مبحث امنیت غذایی ندارد. موضوع ارزش  -48-20پاسخ  -
بدان پرداختـه شـده    الیحه پیشنهادي قانون آباقتصادي آب که در مواد مربوطه در 
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 ندارد.  20نیز اساسا ارتباطی با مباحث ماده 

در حوزه منابع  ییها قانون قرار است به چه چالش نیدر ا ستینمشخص : 49-20نظر  •

پاسخ به چالش تجـاوز   يمناسب برا تیآب و چگونه پاسخ داده شود. به خصوص ظرف

ـ قـانون د  نیدر ا ینیرزمیبرد منابع آب و افت سطح آب ز تیاز ظرف ـ  دهی شـود.   ینم

ـ  لحل مشک يبرا ینیتضم 20ماده  5مانند تبصره  يآوردن مواد دستور  یبه وجود نم

ـ یرزمیاز آب ز رمجازیآورد. به عنوان مثال مشکل برداشت غ اسـت کـه    یمعضـل  ین

ـ است. بـا   ریسال است که با آن درگ 50حدود  رویوزارت ن ـ  یمـاده قـانون   کی  نیچن

کـرد   یطراح زمیمکان کیابتدا  دیبا لیمسا نگونهیحل ا يشوند. برا یحل نم یلیمسا

 .در متن قانون آورد یرا در قالب مواد قانون زمیبعد آن مکان

هـا و مشـکالت حـوزه     هاي قانونی الزم براي پاسخ بـه چـالش   ظرفیت -49-20پاسخ  -
منابع آب در این الیحه دیده شده است. البته بدیهی است تضمین اجراي آن برعهـده  

گذار نبوده و تابع عوامل مختلفی است. در الیحه مذکور تا حد امکان تالش شده  قانون
هاي غیرمجاز، پاسخ داده شود. رفع  شده در مباحثی نظیر برداشت یهاي شناسای آسیب

خالهاي قانونی و اصالح برخی از قوانین نامطلوب که زمینه انجام تخلفات و اسـتمرار  
هـاي گذشـته فـراهم     ویژه منابع آب زیرزمینـی در سـال   آنها را در حوزه منابع آب، به

 یحه بوده است.نمود، از جمله اقدامات صورت گرفته در این ال می

تبصـره   5توان در بند  : به نظر باید حذف شود؛ بدین علت که می4تبصره : 50-20نظر  •

 این ماده،این موضوع را گنجاند. 2

 تأکیـد با توجه به اهمیت موضوع، تکرار آن در تبصـره مـذکور جهـت     -50-20 پاسخ -
 بیشتر بوده است.

، این عنـوان  »دادستان محل«: در انتهاي تبصره باید قبل از لفظ 5تبصره : 51-20نظر  •

ـ  يا آب منطقـه  يهـا  گزارش شرکتپس از ارائه «تصحیح شود:  آن توسـط   یو بررس

از برداشت آب را صادر  يریدادستان محل  و در صورت ضرورت، دستور پلمپ و جلوگ

 .»ندینما

در جلـوگیري از  » ضـرورت «قائل شدن به هرگونه استثنا مانند قید  -51-20پاسخ  -
هرگونه برداشت غیرمجاز، باعث ناکارآمدي قانون خواهد شد. وظیفه گزارش توسط 
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 اي در متن قانون مستتر است. هاي آب منطقه شرکت

بـرداري در   هـاي بهـره   امور حاکمیتی مهم مانند تخصیص و صدور پروانه: 52-20 نظر •

ـ گ میتصـم انحصار وزارت نیرو قرار گرفته است. الزم است  ـ   يری و  صیدر مـورد تخص

توسـعه منـابع آب در    يهـا  طـرح  بیتصـو  نیو همچن يبردار بهره يها صدور پروانه

و  نفعــان يتوســط ذ ییشــورا يدر ســاختارها ،یکــامال شــفاف و عمــوم ينــدیفرآ

 یها و ادارات مرتبط در امور فن از کارشناسان رشته یی. شوراردیصورت گ مدخالن يذ

 يهـا  طـرح  بیو تصـو  صیالف) تخص. مشاوره خواهند داد يریگ میتصم يبه شوراها

از مراحل  یکیبه عنوان  ،یستیز طیو مح یاجتماع یابیتوسعه منابع آب، عالوه بر ارز

 ست،یز طیمتشکل از سازمان حفاظت مح ییاز شورا يا مصوبه جداگانه ب،یعمده تصو

را داشته باشند  یستیز طینهاد مح مردم يها ها و مراتع کشور و تشکل جنگل  سازمان

ـ  نباشند. ریمغا یطیمح ستیحقابه ز تیمنابع آب و اولو يداریپا اتا ب در  صیب) تخص

ـ گ یعموم مردم صورت م نیو همچن نفعان يذ يگفتگو یکامال شفاف، ط يندیفرآ  ردی

 لینگـردد. تشـک   یو سطح فقر متک یتیجمع ک،یدرولوژیه یو تنها به محاسبات فن

 یتوسـعه در تمـام   يهـا  طرح یو بررس صیمراحل تخص یتمام يجلسات استماع برا

آغاز شـده و   یانیاز سطح خرد و م صیج) تخص. است يسطوح از خرد تا کالن ضرور

و  یستیز طیمح ،یمیاقل طیبر اساس شرا صیگردد. تخص یسپس به سطوح کالن منته

 .گردد نییتر تع کوتاه یزمان يها بوده و در بازه ریمتغ ،یاجتماع

باشد؛ چرا که کلیـه اقـدامات    ذکر انحصار براي وزارت نیرو درست نمی -52-20پاسخ  -
برداري در چارچوب سند پایـداري   هاي بهره ذکرشده از جمله تخصیص و صدور پروانه

آبریز که نهادي فرابخشی و متشکل از نماینـدگان   آبریز و ذیل کمیسیون حوضه حوضه
ردمی است، انجام خواهد گرفـت  هاي غیردولتی و م ربط و تشکل هاي ذي کلیه دستگاه
ها از جمله وزارت نیـرو در سـطح    هاي همه دستگاه هاي مذکور بر فعالیت و کمیسیون

آبریز نظارت خواهند داشت. در خصـوص مـدیریت مشـارکتی، شـفافیت و      هاي حوضه
 بینی شده است. هاي قانونی الزم در مواد مربوطه پیش دسترسی به اطالعات، ظرفیت

ـ مانند سند پا یمبهم يها منابع آب به چارچوب يداریپا حفظ: 53-20نظر  • ـ  يداری  ای

منابع و مصارف در نظر  دنیبه تعادل رس يبرا یواگذار شده است و راه صیسند تخص
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منـابع   يداریقانون، حفظ پا سینو شیپ در ).22و  20، 17، 16گرفته نشده است (مواد 

ـ م نیـی تع ،يبـردار  صدور پروانه بهـره  ص،یمانند تخص يآب در امور آب قابـل   زانی

از جمله سند پایداري حوضه  یمبهم يها آب، به چارچوب تأمینساالنه و  يزیر برنامه

ـ ). ا22و  20، 17، 16آبریز و سند تخصیص حوضه آبریز موکول شده است (مواد  در  نی

مشخص نشده است. مشخص  يداریبه پا دنیو نحوه رس يداریپا يست که مبنا یحال

ـ  رویکه وزارت ن یتیخارج از ظرف يتوسعه منابع آب و مجوزها يها با طرح ستین  یط

مشـخص   نیهمچن. مواجه شد دیگذشته بر منابع آب صورت داده، چگونه با يها دهه

کـه تـاکنون    -هـا   و اضافه برداشت رمجازیغ يها برداشت  نشده چگونه امکان کنترل

هـا تـاکنون وجـود     تخواهد شد. امکان کنترل برداش جادیا ندهیدر آ -وجود نداشته

 یمسـائل  نهـا یاسـت. ا  دهیشیاندیآن ن يبرا يراهکار زیحاضر ن سینو شینداشته و پ

ـ هر قانون جد نیقبل از تدو ردهبه مطالعات گست ازیهستند که ن ـ دارد. آ يدی ـ ا ای  نی

بر منابع  رویکه توسط وزارت ن ضابطه یب يها يبارگذار نیروشن کرده که ا سینو شیپ

منابع آب جبران شوند؟ درصـورت   يداریدر بحث پا دیآب انجام شده است، چگونه با

 تیریبر مـد  يشتریب تأکید سینو شیپ نیمنابع آب، در ا يداریبه پا رویتعهد وزارت ن

 .آب دیجد صیو تخص تأمیننه بر  شد یتقاضا م

پیوسـته در   هـم  بر مدیریت به تأکیداین الیحه نگرشی فرابخشی دارد.  -53-20 پاسخ -
آبریز، تجدید ساختار مدیریت آب کشـور بـا    کل چرخه آب و واحدهاي طبیعی حوضه

هاي استانی، تقویـت   آبریز و کارگروه کمیسیون حوضه تعریف نهادهاي فرابخشی نظیر
تر از همه، رویکرد مدیریت مشارکتی تـا سـطح    نقش و جایگاه شوراي عالی آب و مهم

از جملـه مـواردي اسـت کـه در الیحـه مـذکور جهـت جلـوگیري از          ها، همگی دشت
مشکالت پیشین و رفع نگرش بخشی که موجبات آسیب بـه منـابع آب کشـور را نـه     

هاي مرتبط بـا آب نظیـر کشـاورزي، صـنعت،      فقط در بخش آب، بلکه در سایر بخش
 بینی گردیده است.  مسکن و شهرسازي و... فراهم نموده است، پیش

هرگونه بهره برداري از منابع آب  ،يبردار در صدور پروانه بهره 20ماده در : 54-20 نظر •

در هر منطقه از کشور منوط به اجازه و موافقت وزارت نیـرو شـده    3مندرج در ماده 

اسـتفاده  از آب در منـاطق تحـت      و یعیطب يمندها ست بهرها الزم که یدرحالاست. 
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ـ آبخ وهـا، مراتـع    سـازمان جنگـل   یتیحـاکم  فیو تکـال  اریاخت و سـازمان   يزداری

ی ماده مستثن نیآنها، از شمول ا یقانون يها تیانجام مسئول يدر راستا ستیز طیمح

 شود.

برداري از منـابع آب در   برداري و نظارت بر نحوه بهره صدور پروانه بهره -54-20پاسخ  -
بـه سـایر   تمام نقاط کشور جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو بوده و واگذاري ایـن وظیفـه   

هـا از جملـه سـازمان     ها موضوعیتی ندارد. وظایف و اختیـارات سـایر دسـتگاه    دستگاه
ها، مراتع و آبخیزداري کشور در منـاطق تحـت     زیست و سازمان جنگل حفاظت محیط

 قرار گرفته است. تأکیدمدیریت خود در سایر مواد الیحه مورد توجه و 

. بهتـر اسـت   باشـد  یپروانه بازدارنده نم : فقط ابطال20ماده  2در تبصره : 55-20نظر  •

حضور سـازمان حفاظـت    20ماده  6. در تبصره در نظر گرفته شود زیمجازات درخور ن

 زیست ضروري است. محیط

 پـردازد،  یم يبردار بهره يها ماده به موضوع پروانه نیبا توجه به آنکه ا -55-20پاسخ  -
 دهیـ گرد حیماده تشر نیو نحوه برخورد با آن در ا يبردار تخلف از پروانه بهره قیمصاد

 م،ینخست (جرا شیرایو 54در ماده  زین 5است. عالوه بر ابطال پروانه، مجازات درجه 
بـا   شده است. ینیب شیپ ،یاحتمال میو جرا لفاتتخ يها و جبران خسارت) برا مجازات

 يو عـدم اتـالف آب بـرا    نهیمصرف به يالگو نییتبصره، تع نیموضوع اتوجه به آنکه 
 ندارد. یتیموضوع ستیز طیمصارف مختلف است، حضور سازمان حفاظت مح

ـ  يها ارگان رینقض حقوق سا یبه معنماده  نای: 56-20نظر  • مسـئول از جملـه    یدولت

سازمان جنگل ها و مراتع  زیدر مناطق حفاظت شده و ن ستیز طیسازمان حفاظت مح

 .است يدارزیو آبخ

بـرداري بـه لحـاظ قـانونی      هاي دولتی در صدور پروانه بهره سایر ارگان -56-20پاسخ  -
باشـد.   اند که نقض شود. این وظیفه مطابق قانون برعهده وزارت نیرو مـی  حقی نداشته
بـرداري در چـارچوب    هاي بهـره  هاي وزارت نیرو در صدور و تمدید پروانه کلیه فعالیت

گردد که نهـادي   آبریز انجام می ظارت کمیسیون حوضهآبریز و با ن سند پایداري حوضه
ــتگاه  ــدگان دس ــوده و نماین ــاي ذي فرابخشــی ب ــازمان حفاظــت   ه ــه س ــط از جمل رب

 مراتع و آبخیزداري در آن عضویت دارند.  و ها جنگلسازمان زیست و  محیط
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ـ چـاه و برداشـت غ   یکه اوال انبوه یطیبر پروانه در شرا تأکید: 57-20نظر  • مجـاز   ری

دهـه زمـان    نیدر حال انجام است که چند یو نصب کنتور با سرعت دیتول ایثان م،یدار

 ضـمنا  دارد؟ يبحث پروانه ها چقدر کارآمـد  نیاست، ا ازیها ن يکل کنتورگذار يبرا

باشد؟ مشارکت در  رویچرا بحث صدور پروانه فقط در انحصار وزارت ن 16مشابه بحث 

لغو مواردي . میدر سطح نظارت ندار یحت از اعراب یمحل چیه ،يدیکل يحوزه ها نیا

سـال وقـت    1(بحث قانون تعیین تکلیف چاه هاي غیرمجاز)، حـداکثر   5ذیل تبصره 

سـال   5ریزي شده که در مواد دیگر تا  تعیین شده اما این کار منوط به آب قابل برنامه

 زمان گذاشته شده!!!

پاسخ سواالت فـوق پیشـتر داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه سـازوکار          -57-20پاسخ  -
نام انحصـار   ، از این پس اساسا چیزي بهالیحه پیشنهادي قانون آببینی شده در  پیش

ربط. ضـمنا   هاي ذي وجود نخواهد داشت؛ چه در مورد وزارت نیرو و چه سایر دستگاه
هـاي موضـوع ایـن     تکلیف چاه یاتی تعیینساله براي تهیه برنامه عمل تعیین مهلت یک

سـال زمـان    5طلبـد.   ماده است و طبیعتا اجراي برنامـه مـذکور زمـان بیشـتري مـی     
 ریزي است و نه تهیه آن.  برنامه هاي بازنگري آب قابل شده جهت دوره تعیین

 برداري ذکر نشده است. توزیع ماهانه در شرایط پروانه بهره: 58-20نظر  •

سـایر مـوارد   «رایط پروانه به مصادیق اصلی اشاره شده و عبارت در ش -58-20پاسخ  -
سایر مقررات، شروط و مشخصات مندرج در شـرایط پروانـه    نیز جهت اشاره به» الزم

 عنوان گردیده است.

شـده در   نیـی از محـل تع  ریغ یتخلف، برداشت آب از محل قیمصاددر : 59-20نظر  •

 .ذکر نشده است يبردار پروانه بهره

ویرایش نخست  28هاي قانونی الزم در ماده  ها و محدودیت ظرفیت -59-20پاسخ  -
 بینی شده است. الیحه قانون آب پیش

  يهـا  تبصـره  نیعادالنه آب و همچن عیقانون توز 5حذف ماده : 5تبصره : 60-20 نظر •

 تـأمین روستاها توسط شرکت آب و فاضالب  تیآب شرب اکثر نکهیا لیمربوطه به دل

 يبـرا  یمحمل 5خود ماده  رایمنابع آب است ز يداریپا يبرا یشده است اقدام مناسب
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 لیبه دل زی) ن1389فاقد پروانه ( يها چاه فیتکل نییحذف قانون تع سوءاستفاده است.

در مورد آن دسته، از  حاتیتوض هیبق ی. ولباشد یم اتیسوءاستفاده از قانون از ضرور

ـ تبصـره ذ  يتکرار مجدد اجرا یعنینشده،  فیتکل نییتع يها چاه قـانون   3مـاده   لی

ـ بوده و حسب تجربـه هنـوز ن   فیتکل نییعادالنه آب و قانون تع عیتوز منـابع آب   زی

ـ نشده اسـت لـذا درخواسـت دارد بق    صخال يگرفتار نیاز ا ینیرزمیز  يهـا  چـاه  هی

بـه عنـوان    سـت، یو خـارج از ل  رویوزارت محترم ن ییشناسا ستیاعم از ل مانده یباق

 .شود فیتکل نییتع ییمراجع قضا قیتا از طر یتلق رمجازیغ يها چاه

هاي غیرمجاز و سایر مفاد مربـوط بـه ایـن     سازوکارهاي برخورد با چاه -60-20پاسخ  -
کـه   20مـاده   5هاي موضوع تبصـره   تکلیف چاه هاي عملیاتی تعیین تبصره، در برنامه

 خواهد شد. دد، تعیینگر هاي استانی آب تهیه می توسط کارگروه

در صورت تکـرار تخلـف توسـط مالـک      يا شرکت آب منطقه« :2تبصره : 61-20 نظر •

به دادگاه و اخـذ حکـم    تیرا لغو و پس از شکا يبردار پروانه بهره ،يبردار پروانه بهره

که پروانه لغو  ی. مشخص و شفاف نشده است که در مدت»گردد یپروانه باطل م ییقضا

ـ  یاز منبع آب يبردار بهره تیتا زمان صدور حکم ابطال، وضع گردد یم تحـت   یو اراض

 .بردار چگونه خواهد بود کشت و برخورد با بهره

بـرداري و   در متن مـاده اشـاره شـده ضـمن لغـو اعتبـار پروانـه بهـره         -61-20پاسخ  -
 بـرداري از منبـع   جلوگیري از برداشت آب. بنابراین در این حدفاصل، از هرگونـه بهـره  

 عمل خواهد آمد. آبی تا زمان صدور حکم ابطال از طریق دادگاه صالحه، ممانعت به

هـا، مراتـع و    سـازمان جنگـل   فیتناقض با حقـوق و تکـال   صدر ماده در: 62-20نظر  •

بـه   يا . فلذا تبصـره باشد یم یعیو منابع طب ستیز طیکشور در حوزه مح يزداریآبخ

 يها حق آب تیبا مالحظه و رعا يبردار بهره: هرگونه ماده اضافه شود نیبه ا ریشرح ز

 قانون خارج است. نیبوده و از شمول ا یعیطب

از وظایف وزارت نیرو بوده و تناقضی با حقوق  برداري صدور پروانه بهره -62-20پاسخ  -
بـدان   2ها ندارد. حقابه تعریف خاص خود را دارد که در مـاده   و تکالیف سایر دستگاه

بـه حقابـه    ارتبـاطی هاي آبـی طبیعـی    زیست و پیکره پرداخته شده است. نیاز محیط
گردیـده   نداشته و مقررات مربوط به آن در سایر مواد این الیحه بـه تفصـیل تشـریح   
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 است.

دارنده پروانه موظف به نصـب کنتـور   «متن، عبارت  يبه انتها 20ماده در : 63-20 نظر •

اضـافه گـردد. ضـمن     »باشد یو حفاظت از آن م رویوزارت ن دییهوشمند آب مورد تا

عمل کردن در مورد  يا قهیدر قانون موجب سل» موارد ریسا«استفاده از عبارت  نکهیا

 .حذف گردد دیکه با شود یآن م

 27گیري در نقاط برداشت آب در ماده  در مورد نصب تجهیزات اندازه -63-20پاسخ  -
هاي موجود در ارتباط  به تفصیل سخن گفته شده است. با توجه به مشکالت و چالش

با تهیه و نصب کنتور، در این ماده ظرفیت قانونی الزم براي استفاده از سایر وسایل و 
 بینی شده است. به تناسب شرایط، پیشگیري  تجهیزات اندازه

آن از دارنده پروانه  نهیو هز«متن، عبارت  يدر انتها 20ماده  2در تبصره : 64-20 نظر •

 .اضافه گردد ،»شود یمربوطه اخذ م

ها و جبران خسـارت) بـه    ویرایش نخست (جرایم، مجازات 54در ماده  -64-20پاسخ  -
 این ماده پرداخته شده است. جزاي نقدي مربوط به مصادیق تخلف مندرج در

شود.  دیق تواند یعادالنه آب نم عیاز قانون توز يا حذف ماده 5تبصره در : 65-20نظر  •

 .شوند دیق دیبا شوند یکه لفو م ینیقوان حه،یال ییدر ماده انتها

صحیح است. در ماده انتهایی عنوان شده اما در این مـاده و تبصـره    -65-20پاسخ  -
 خاص بر چند نسخ ماده و قانون تاکید شده است.مربوطه به صورت 

ـ اشـاره شـده اسـت کـه تمد    در تبصره یک این مـاده  : 66-20 نظر •  يپروانـه هـا   دی

ـ باشد. تجربه چندساله کـار م  یبه مدت سه سال معتبر م يبردار بهره در امـور   یدانی

به نفع متخلفـان   شتریب دیدهد که مهلت سه ساله تمد یمنابع آب شهرستان نشان م

امکان انجام چنـدباره تخلـف    یفصل زراع کیدر طول  رایگردد ز یتمام م یمنابع آب

هم آمده اسـت کـه هـر سـاله براسـاس آب قابـل        22در ماده  نیدارد. همچن دوجو

کـه در تعـارض بـا     نـد یاقدام نما يبردار بهره برداران نسبت به بهره دیبا يزیر برنامه

 ،يسه سـاله پروانـه بهـره بـردار     دیدر صورت تمد ریشد زبا یم 20ماده  کیتبصره 

از سوء اسـتفاده   يریجهت جلوگ لذاگردد. ف یبرداشت به کشاورز ابالغ م یدب زانیم
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منوط به عدم تخلـف و رفـع    يپروانه بهره بردار دیمتخلفان و الزام کشاورزان به تمد

ـ پروانه ها حداکثر  دیگردد مدت اعتبار تمد یم شنهادیتناقض فوق الذکر پ  سـاله  کی

 تواند یدر صورت وقوع تخلف م يدر تبصره دو اشاره شده است که آب منطقه ا. باشد

ـ  شـنهاد یاسـت. پ  یاصل فاقد وجاهت قانون نیرا لغو کند که ا يبردار پروانه بهره  یم

ـ یکم قیاز طر يالسابق پروسه لغو مجوز بهره بردار یگردد کماف ـ  ونیس بـه   یدگیرس

ـ مفـاد ا  نیتـر  یمنطق ریو غ نیزتریه ها اقدام شود. اما از چالش برانگصدور پروان  نی

 نیـی باشد که تجربه تلـخ قـانون تع   یم 54ماده  2و تبصره  20ماده  5تبصره  حه،یال

دوباره به متخلفان جهت  یکند و فرصت یمجاز را مجددا تکرار م ریغ يچاه ها فیتکل

 يمجـاز  ریغ يها هچا فیتکل نییداده و عدم امکان تع دیمجاز جد ریغ يحفر چاه ها

ـ    نیا بیکه قبل از زمان تصو بـه   یقانون حفر شده اند را باعث شـده و ضـربه مهلکت

کشور وارد خواهد آورد. به استناد جمله معروف آزمـوده را آزمـودن    یمنابع آب کرهیپ

فـوق الـذکر    يتبصره ها میدر تنظ یچه منطق و اصول ستیخطاست واقعا مشخص ن

ـ مجـاز پا  ریغ يچاه ها فیتکل نییتع یرکارشناسیغ نوجود دارد. هنوز تتمه قانو  انی

ـ باشند چـرا با  یآن م یمواد قانون ياجرا ریدرگ يآب منطقه ا يو شرکت ها افتهین  دی

ـ  شنهادیکرد؟ پ جادیمجاز ا ریغ يچاه ها یقانون شیافزا يبرا گریفرصت د گـردد   یم

آب منطقـه   يهاحذف و نظرات دلسوزان آب در شرکت  حهیال نیفوق کال از ا يبندها

از منابع آب قرار دارند  انتیو امور منابع آب شهرستان ها که در صف حفاظت و ص يا

 .ردینظر قرار گ مد

کـم   اریسـال بسـ   کیـ زمـان   یمیقد يها پروانه ادیتعداد زبا توجه به  -66-20پاسخ  -
اي در صورت وجود تخلف، نسبت بـه لغـو اعتبـار پروانـه      هاي آب منطقه شرکت است.
نمایند که به لحـاظ قـانونی مشـکلی     برداري و جلوگیري از برداشت آب اقدام می بهره

 برداري از طریق دادگاه صالحه انجام خواهد شد. ندارد. ابطال پروانه بهره
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در سال نخست قانون برنامه ششم توسعه موظف به  يجهاد کشاورز وزارت: 1-21 نظر •

 4را در طول  يکار نیخانه نتوانست چن وزارت نیشده بود. ا نهیکشت به يالگو نییتع

امر، از همان ابتدا نشـان از   نیا يماه برا 6استان انجام دهد. مهلت  کیدر  یسال حت

 امر دارد.  نیبودن ا یاتیرعملیغ

 شـده  گرفتـه  نظـر  در بهینه کشت الگوي تعیین براي ماهه شش مهلت -1-21 پاسخ -
 .طلبد می را بیشتري بسیار زمان قطعاً و نیست ماهه شش لزوماً آن استقرار ولی است

 نهیزم نیاست. در ا يزیبرانگ دشوار و چالش اریکشت کار بس يالگو نییتع: 2-21 نظر •

 يمنتشر شده است. در قانون آب برا زین يمتعدد يها انجام و گزارش يادیز قاتیتحق

مشـکالت کمبـود    یحل اصل ارائه نشده و صرفاً به راه يالگو، راهکار نیکردن ا یعمل

است، اشـاره شـده اسـت،     يآب کشور که همان کاهش مصرف آب در بخش کشاورز

ـ راهکـار ب  نیا ياجرا يبرا یعمل يها و روش اتیمقتض نکهیبدون ا شـود. الزمـه    انی

ـ  يانـرژ  -غـذا  -بسـت آب  هم نینو میالگو توجه به مفاه نیا يساز ادهیپ  نیو همچن

مشـارکت اقشـار    ازمنـد یقانون آب ن نیاساس تدو نی. بر اباشد یم یمسائل اجتماع

 نیاست تا مفاد و قـوان  ستیز طیو مح يشرب، صنعت، کشاورز يها مختلف در بخش

 تعیین الگوي کشت بهینه -21ماده 

 -یین الگوي مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي و مطابق با سند راهبردي امنیت آبیبه منظور تع
این قانون، وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت  4غذایی موضوع تبصره ماده 

هاي آبریز، بر اساس  شش ماه پس از تصویب این قانون، الگوي کشت بهینه را در هر منطقه از حوضه
رزش افزوده، شرایط اقتصادي و شرایط آب و هوایی تعیین نموده و پس از تایید هاي نسبی، ا مزیت

هاي آبریز، جهت تصویب به شوراي عالی آب اعالم نماید. استقرار الگوي کشت  هاي حوضه کمیسیون
باشد و ارائه  هاي جهاد کشاورزي مربوطه می بهینه و نظارت بر آن در هر منطقه بر عهده سازمان

ها و سوخت به متخلفین از تبعیت از الگوي کشت بهینه  ت کشاورزي، یارانه، نهادههرگونه تسهیال
  شود. این قانون برخورد می 54ممنوع است. با متخلفین وفق ماده 

آبریز به کمیسیون مذکور  گزارش ساالنه اجراي الگوي کشت بهینه توسط دبیرخانه کمیسیون حوضه
 گردد. ارائه می
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 .ندارد وجود حاضر حال در یاجماع نیچنداشته باشد.  یکاف ییآن ضمانت اجرا

 هـاي  روش مسـلماً  و ستا ها زیرساخت و ها ظرفیت ایجاد قانون از هدف -2-21 پاسخ -
 .گرفت خواهند قرار مدنظر ها نامه آیین و ها دستورالعمل در اجرایی

که حداکثر ظرف مـدت   کند یم فیتکل يکه به وزارت جهاد کشاورزجا  آن: 3-21 نظر •

 ،ینسب يها تیرا براساس مز زیآبر يها هر منطقه از حوضه نهیکشت به يالگو«ماه  6

ـ   نیا ،»دینما نییتع ییآب وهوا طیو شرا ياقتصاد طیارزش افزوده، شرا  شیسـوال پ

 ؟داشته است مشارکت يکارشناس کشاورز سینو شیپ نیا نیدر تدو ایکه آ دیآ یم 

نظـران   صـاحب بلی؛ در تدوین الیحه از مشارکت کلیه متخصصـان و   -3-21پاسخ  -
 منجمله کارشناسان و خبرگان کشاورزي بهره گرفته شده است.

 .ماه، ممکن نخواهد بود 6در  نهیکشت به يالگو نییتعامکان : 4-21 نظر •

هـاي مدیـدي    مطالعات تعیین الگوي کشت بهینه در سطح ملی سال -4-21پاسخ  -
اظهـارات  باشـد و مطـابق    است که توسط وزارت جهاد کشاورزي در حال انجام مـی 

خانه، در مراحل نهایی خود قرار دارد. بنابراین با توجه به آنکه  نمایندگان این وزارت
باشد، امکان تعیین الگوي کشت بهینـه   ها پیش در حال انجام می این طرح از مدت

 6ماه، دور از ذهن نخواهد بود. ضمنا تعیین الگـوي کشـت بهینـه     6در مدت زمان 
 ماهه نیست. 6ی استقرار آن لزوما ماهه در نظر گرفته شده ول

ـ ماه کم است و حـدقل با  6کشت  يالگو هیته نییزمان تعدر : 5-21 نظر • دوبرابـر   دی

 .شود

هـاي مدیـدي    مطالعات تعیین الگوي کشت بهینه در سطح ملی سال -5-21پاسخ  -
باشـد و مطـابق اظهـارات     است که توسط وزارت جهاد کشاورزي در حال انجام مـی 

خانه، در مراحل نهایی خود قرار دارد. بنابراین با توجه به آنکه  نمایندگان این وزارت
د، امکان تعیین الگوي کشت بهینـه  باش ها پیش در حال انجام می این طرح از مدت

 6 نـه یکشـت به  يالگـو  نییضمنا تعماه، دور از ذهن نخواهد بود.  6در مدت زمان 
 .ستیماهه ن 6استقرار آن لزوما  یماهه در نظر گرفته شده ول
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توسط وزارت  نهیکشت به يالگو نیی، زمان تع21در ماده  شود یم شنهادیپ: 6-21 نظر •

 .داده شود شیسال افزا کیماه به  6از  يجهاد کشاورز

هـاي مدیـدي    مطالعات تعیین الگوي کشت بهینه در سطح ملی سال -6-21پاسخ  -
باشـد و مطـابق اظهـارات     است که توسط وزارت جهاد کشاورزي در حال انجام مـی 

خانه، در مراحل نهایی خود قرار دارد. بنابراین با توجه به آنکه  نمایندگان این وزارت
باشد، امکان تعیین الگوي کشت بهینـه   ها پیش در حال انجام می طرح از مدتاین 

 6 نـه یکشـت به  يالگـو  نییضمنا تعماه، دور از ذهن نخواهد بود.  6در مدت زمان 
 .ستیماهه ن 6استقرار آن لزوما  یماهه در نظر گرفته شده ول

انـد و بـر    نکرده تیتبع یکشت ابالغ يالگو گونه چیکشاورزان از هتاکنون : 7-21 نظر •

وجود نداشته  زین نیکردند. امکان ا نییکشت خود را تع ياساس بازار محصوالت، الگو

کـرد. بـه نظـر     یاز آب کشاورزان را وادار به کشت خاص یحجم مشخص لیکه با تحو

 داتیقانون چه تمه نی. اشدوجود داشته با يامر نیامکان چن زیپس ن نیاز ا رسد ینم

 يآن الگو يشود تا کشاورزان بر مبنا ییاجرا یحجم لیکه تحو در نظر گرفته يدیجد

 کنند نییکشت خود را تع

بینـی   هاي قانونی الزم در این ماده و سایر مواد مـرتبط پـیش   ظرفیت -7-21پاسخ  -
غـذایی و از سـوي دیگـر رویکـرد      -شده است. از یک سو سند راهبردي امنیت آبی

هـاي   جدید مبتنی بر مدیریت مشارکتی دشت از طریق همکاري و مشارکت تشکل
رغیـب آنـان بـه تبعیـت از     برداري به تسهیل ارتباط سـازنده بـا کشـاورزان و ت    بهره

زیسـت،   الگوهاي کشـت بهینـه و اقتصـادي کـه منـافع همگـانی (آبخـوان، محـیط        
 نماید، کمک خواهد نمود.  تأمینبرداران و...) را در بر گرفته و  بهره

 نیارائه شود. بـد  نهیکشت به يشدن الگو ایپو يبرا يسازوکاربهتر است : 8-21 نظر •

 میتنظ يآور و فن ياقتصاد ،ییوهوا معنا که سال به سال متناسب با عوامل مختلف آب

 .و اعالم شود

ها توسط سـازمان   گزارش ساالنه اجراي الگوي کشت بهینه در استان -8-21پاسخ  -
رسـد. همچنـین    جهاد کشاورزي استان تهیه و به تاییـد کـارگروه اسـتانی آب مـی    



 
 

 

275 

 آب قانونپیشنهادي  الیحه نخست ویرایش بر دریافتی نظرات اهم به پاسخ: 5فصل  

 

ضمن نظارت بر اجراي الگوي کشت بهینه در سطح آبریز  دبیرخانه کمیسیون حوضه
آبریز، گزارش ساالنه مربوطه را به کمیسیون مذکور ارائه خواهد داد. بنابراین  حوضه

امکان بازنگري و تدقیق الگوي کشت مطابق شـرایط مختلـف اعـم از آب و هـوایی،     
 شده وجود دارد. آوري و... در چارچوب سازوکار تعریف اقتصادي، فن

کشور در مدت  زیآبر يا در مناطق مختلف حوضه نهیکشت به يالگوتعیین : 9-21 نظر •

ـ غ يگـر ید يبه فاکتورها رایز ستین ریشش ماه ظاهراً امکان پذ  یاز آب وابسـتگ  ری

مختص خـود وضـع    نیقوان نهیکشت به يالگو ياست برا ستهیدارد و لذا شا میمستق

ـ غ يا جهیتواند نت یگردد و ارتباط دادن آن به صرف مساله آب م ـ عمل ری  جـاد یا یاتی

 .کند

 يدیـ مد يهـا  سال یدر سطح مل نهیکشت به يالگو نییمطالعات تع -9-21پاسخ  -
و مطـابق اظهـارات    باشـد  یدر حال انجام مـ  ياست که توسط وزارت جهاد کشاورز

با توجه به آنکه  نیخود قرار دارد. بنابرا ییخانه، در مراحل نها وزارت نیا ندگانینما
 نـه یکشت به يالگو نییامکان تع باشد، یدر حال انجام م شیها پ طرح از مدت نیا

 6 نـه یکشـت به  يالگـو  نییضمنا تع ماه، دور از ذهن نخواهد بود. 6در مدت زمان 
 .ستیماهه ن 6استقرار آن لزوما  یماهه در نظر گرفته شده ول

ـ نشده است و ثان نیسرزم شیبه اما يا مجددا اشاره زیماده ن نیاوال در ا: 10-21 نظر •  ای

کشت بـه   ياز الگو یو جبران خسارت ناش یتیحما ،یقیتشو يها استیبه س يا اشاره

 .است امدهیعمل ن

 -توجه به الزامات آمایش سرزمین در سـند راهبـردي امنیـت آبـی     -10-21پاسخ  -
شـدن الگـوي    نیازهاي عملـی  عنوان پیش آبریز به هاي غذایی و اسناد پایداري حوضه

بهینه موردنظر قرار گرفته است. با توجه بـه آنکـه مسـئولیت تعیـین الگـوي       کشت
کشت بهینه، نظارت بر حسن اجراي آن و ارائـه گـزارش عملکـرد سـاالنه برعهـده      

باشـد،   ها مـی  هاي جهاد کشاورزي در سطح استان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان
نامه اجرایی و تدوین  آیین سازوکارهاي تشویقی، حمایتی و سایر موارد الزم در قالب

 بینی است. هاي عملیاتی، قابل پیش برنامه



 
 

 

276 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
اي اصالح شود تا مردم در تهیه و اجراي الگوي کشت  ماده باید به گونهاین : 11-21 نظر •

در اجراي این ماده حضور و ایفاي نقش مشارکت آحاد مـردم قابـل   . مشارکت نمایند

کشـاورزان در تهیـه و اجـراي اسـناد و     انکار نیست. بدون حضور و مشارکت مردم و 

 .برنامه هاي مورد نیاز، دولت توفیقی در اجراي چنین ماده مهمی نخواهد داشت

هـا   برداران در مدیریت دشت هاي قانونی براي مشارکت بهره ظرفیت -11-21پاسخ  -
بینـی شـده    برداري و نمایندگان منتخب، در الیحـه پـیش   هاي بهره از طریق تشکل

در این ماده، الگوي کشت بهینه در سطح ملـی بایـد در ابتـدا توسـط     است. ولیکن 
هاي جهاد کشاورزي استان تهیه شود. بدیهی است  وزارت جهاد کشاورزي و سازمان

برداري جهت حسـن   هاي بهره برداران و تشکل در روند اجرا و نظارت، مشارکت بهره
 اجراي طرح ضروري است.

براساس مزیت هاي نسبی "کشت بهینه، عبارت تعیین الگوي خصوص  : در12-21 نظر •

الزامات آمایش سـرزمین و  "با  "ارزش افزوده، شرایط اقتصادي و شرایط آب و هوایی

شرایط اقتصادي و مزیت هـاي نسـبی و   . گنجاندن جایگزین گردد "توان اکولوژیکی

ر ارزش افزوده به منظور تعیین الگوي کشت یعنی بازگشت به روال سابق و توجیه پذی

لگوي کشـت بهینـه عـالوه بـر     . انمودن هر نوع کشت در هر سرزمین و با هر اقلیمی

درنظر گرفتن مالحظـات امنیـت غـذایی و شـرایط آب و هـوایی بایـد دربرگیرنـده        

مالحظات محیط زیستی از جمله درنظر گرفتن وضعیت فرسایش خاك و نحوه کشـت  

بیشتر خاك و ایجاد معضـالتی  (حفاظتی، بی خاك ورزي و...) نیز باشد تا از فرسایش 

 .عمل آید همانند گردوغبار جلوگیري ب

و  ییغـذا  -یآبـ  تیـ امن يدر سند راهبـرد الزامات آمایش سرزمین  -12-21پاسخ  -
 نهیکشت به يالگو شدن یعمل يازهاین شیعنوان پ به زیآبر يها حوضه يداریاسناد پا

عنوان یکـی از الزامـات    در نظر گرفتن توان اکولوژیکی به موردنظر قرار گرفته است.
تعیین الگوي کشت بهینه به متن ماده اضافه گردیـد. مطـابق اهـداف ایـن الیحـه،      

هـا از   آبریز در کلیه فعالیت زیستی، اقتصادي و اجتماعی حوضه حفظ پایداري محیط
 جمله تعیین الگوي کشت بهینه، در اولویت قرار دارد.
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الگوي کشت و آبیاري فضاي سبز شهري بر این مساله در ماده دیده شود: : 13-21نظر  •

هاي حوضه آبریز و وضعیت هواشناسی توسط دستگاه اجرایی مربوطـه   اساس ظرفیت

 .(وزارت کشور) تهیه شده و پس از تایید کمیسیون حوضه آبریز اجرا شود

بهینـه بـراي    این تکالیف در ماده مربوط به تعیـین الگـوي مصـرف    -13-21پاسخ  -
 مصارف مختلف مدنظر قرار گرفته است.

ـ آب تغ نـه یمصرف به يالگو نییعنوان ماده به تع 21در ماده : 14-21نظر  • و  ابـد ی ریی

 .نوشته شود " نهیکشت به يالگو نییتع " 21شروع متن ماده 

عنوان گردیده  20ماده  6تعیین الگوي مصرف بهینه آب در تبصره  -14-21پاسخ  -
 ماده، صرفا الگوي کشت بهینه در بخش کشاورزي موردنظر است.و در این 

کشـت بـه عهـده وزارت     يالگـو  نییبهتر است استقرار و تع 21در ماده : 15-21نظر  •

ـ آن به عهـده وزارت ن  يو نظارت بر اجرا یینها دییباشد و تا يکشاورز قـرار داده   روی

 .شود

استقرار و تعیین الگوي کشت مطابق این ماده بر عهده وزارت جهاد  -15-21پاسخ  -
آبریـز   کشاورزي است. وظیفه نظارت بر اجراي الگوي کشت بهینه در سطح حوضـه 

 آبریز گذارده شده است.  برعهده دبیرخانه کمیسیون حوضه

جدا  يبه بعد درتبصره ا "و نظارت  نهیکشت به ياستقرار الگو "جمله از : 16-21نظر  •

 د.آورده شو

 ضرورتی به جدا کردن جمله و افزودن تبصره نیست. -16-21پاسخ  -

 .تخلف محسوب شود تواند یالگو نم نیا تیرعاعدم : 17-21نظر  •

ها و جبران خسارات، بـه موضـوع    در ماده مربوط به جرایم، مجازات -17-21پاسخ  -
عنـوان یکـی از مصـادیق     عدم رعایت مقررات خشکسالی و الگوي کشت بهینـه، بـه  

 تخلف اشاره شده است. 

 نهیمصرف کشت به يالگو نییتع يبرا يمهلت جهاد کشاورز 21ماده در : 18-21نظر  •

ـ از شش ماه بـه   ـ ابـد ی شیسـال افـزا   کی اسـتاندارد   يعبـارت الگوهـا   نی. همچن

 يالگـو  يها به شاخص ب،یدر صورت تصو نیسرزم شیمصوبه آما ایو  یطیمح ستیز
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 نـه، یکشت به يبودن الگو یحال با توجه به تخصص نیاضافه شود. در ع نهیکشت به

 يو شـورا  زیحوضه آبر ونیسیاست که کم نیاستان اصفهان بر ا ينظر جهاد کشاورز

مالك عمـل   ،يشده از طرف جهاد کشاورز یمعرف يماده حذف و الگو نیآب از ا یعال

 .ردیقرار گ

اسـتقرار   یماهه در نظر گرفته شده ولـ  6 نهیکشت به يالگو نییتع -18-21پاسخ  -
بینی شده در الیحـه   با توجه به ترتیبات نهادي جدید پیش .ستیماهه ن 6آن لزوما 

هاي عملیـاتی   پیشنهادي قانون آب، الگوي کشت بهینه همانند سایر اسناد و برنامه
آبریز و شـوراي   موضوع این قانون، باید در نهادهاي فرابخشی نظیر کمیسیون حوضه

 عالی آب تصویب گردد. 

از طـرف  پذیر نیست.  عرض شش ماه امکان تعیین الگوي کشت بهینه در: 19-21نظر  •

 يکـار  ییبا زورگـو  چرخاند یم یرا بخش خصوص يباشد بخش کشاورز ادمانی گرید

ـ و تحق جیموزش و تروآباشد و  یمشارکت دیالگو و رفتار با رییرود. تغ ینم شیپ و  قی

 داشته باشد زهیپاداش و انگ

هاي آبریز، مطابق  حوضهتعیین الگوي کشت بهینه و استقرار آن در  -19-21پاسخ  -
ربـط، نماینـدگان    هـاي ذي  فرآیندي مشارکتی و با تعامل و همکاري کلیـه دسـتگاه  

هاي قانونی  برداري انجام خواهد شد و ظرفیت هاي بهره برداران و تشکل منتخب بهره
 بینی شده است. آن نیز در الیحه پیش

کرد مضافاً  دیاگر بدان عمل نشد چه با یمهم است ول اریکشت بسالگوي : 20-21نظر  •

 .سرانه آب شرب را کاهش دهد دینشده که با فیچرا آب و فاضالب تکل نکهیبر ا

هاي الزم براي تضمین اجراي الگوي کشت بهینه و ابزارهاي  ظرفیت -20-21پاسخ  -
بینـی   قانونی براي برخورد با تخلفات عدم رعایت الگوي کشت بهینه در الیحه پیش

 است.شده 

ـ    يالگو نییتع: 21-21نظر  • ـ  بیکشت ظرف شش مـاه؟!!!!! بـدون آس ـ دال یشناس  لی

ـ    کردن نییمهلت تع لیقب نیا ،یقبل يها جلاال شکست ضرب را بـاز   یهـا، چـه گره

 خواهد کرد؟!

تعیین الگوي کشت بهینه که مطالعات آن از چند سال گذشـته در   -21-21پاسخ  -
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ماه  6وزارت جهاد کشاورزي جریان داشته و در مراحل نهایی قرار دارد، ظرف مدت 
کار دشواري نخواهد بود. تعیین الگوي کشت بهینه و استقرار آن دو مقوله جداگانه 

 هستند.  

کشـت   يموظف است... الگـو  يوزارت جهاد کشاورز"گزاره  21ماده در : 22-21نظر  •

ارزش افـزوده،   ،ینسـب  يتهـا یبراساس مز ز،یآبر يها را در هر منطقه از حوضه نهیبه

. در شود یساز م مشکل اریبس "نموده... نییتع ییآب و هوا طیو شرا ياقتصاد طیشرا

اسـت کـه    نیا شیمعناحوضه نشده و  یبوم ستیز تیبه ظرف یتوجه چیگزاره ه نیا

ـ هم داشـته باشـد، در ا   ياقتصاد ینسب يها تیآب باشد، و مز دست نییاگر در پا  نی

 .شود یصورت کشت انجام م

تــوان «، معیــار الیحــه پیشــنهادي قــانون آبدر ویــرایش جدیــد  -22-21پاســخ  -
نیز به متن ماده اضافه گردید. ضمن آنکه الزام به تعیین الگوي کشـت  » اکولوژیکی

گـذار بـر رعایـت پایـداري      قـانون  تأکیـد ریزي نیز مبین  برنامه در چارچوب آب قابل
 باشد.  آبریز می زیستی حوضه محیط

و جنبـه   سـت ین یمساله فن کیکشت و استقرار آن، صرفا  يالگوتعیین : 23-21نظر  •

ـ در خصوص آن  يریگ میدارد. لذا تصم یستیز طیو مح یاجتماع -ياقتصاد يها  کی

 .است مشارکتی – یفن ندیفرآ

مطابق  ز،یآبر يها و استقرار آن در حوضه نهیکشت به يالگو نییتع -23-21پاسخ  -
 نـدگان ینما ربـط،  يذ يهـا  دسـتگاه  هیـ کل يو با تعامل و همکار یمشارکت يندیفرآ

 یقانون يها تیانجام خواهد شد و ظرف يبردار بهره يها برداران و تشکل منتخب بهره
 شده است. ینیب شیپ حهیدر ال زیآن ن

 یفصل زراع يبه صورت ساالنه و در ابتدا نهیکشت به ي، الگو21ماده در : 24-21 نظر •

 يبـا همکـار   يتوسط وزارت جهاد کشـاورز  دیپارامترها با ریآب و سا زانیممطابق با 

 .شود جادیا نهیزم نیاصالحات الزم در ا دیبا نیشود. بنابرا هیته رویوزارت ن

تکالیف وزارت جهاد کشاورزي و نیرو در ارتباط با تعیین، استقرار و  -24-21پاسخ  -
 نظارت بر اجراي الگوي کشت بهینه در این ماده تصریح گردیده است.
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سازي الگوي کشت بهینه در نظر گرفته نشده  ضمانت اجرایی جهت پیاده: 25-21نظر  •

 است.

. دارد را خـود  خـاص  نهـادي  سـازوکار  قـانون  اقـدامات  کلیـه  پایش -25-21پاسخ  -
 شـده  بینـی  پـیش  قـانون  در نیز افراد و ها دستگاه تخلفات با برخورد قانونی ظرفیت

 .است

 

 در مندرج سقف تا پروانه دارندگان به ساالنه آب لیتحو زانیم 22 ماده در: 1-22 نظر •

 اگرچـه . است شده ینیب شیپ مصرف يها تیاولو چارچوب در ،یآب سال هر در پروانه

 یقـانون  و یمنطق مصرف يها تیاولو لحاظ با آب صیتخص کمتر، بارش با يها سال در

 کـه  بـود  خواهـد  عمـل  قابل یصورت در مصرف يها تیاولو گرفتن نظر در یول است،

. نباشـد  مواجـه  تیظرف بر مازاد يها صیتخص و ها يبارگذار با استان، ای زیآبر حوضه

ـ ظرف بر مازاد يها صیتخص و يبارگذار با استان ای و حوضه که یمادام  روبروسـت،  تی

ـ اولو در قاعدتاً که يکشاورز يها حقابه ماندن محروم موجب عمالً ماده نیا ياجرا  تی

 آب قابل تحویل ساالنه -22ماده 

هاي مذکور  برداري تا سقف مندرج در پروانه هاي بهره تحویل ساالنه به دارندگان پروانه میزان آب قابل
هاي  آبریز و در چارچوب اولویت لحاظ ظرفیت آبی و شرایط آب و هوایی حوضهدر هر سال آبی با 

آبریز، بر اساس مصوبات کمیسیون  ریزي استانی در حوضه مصرف و به نسبت سهم آب قابل برنامه
گردد  ربط جهت اجرا ابالغ می اي ذي منطقه هاي آب آبریز به شرکت آبریز، توسط سازمان حوضه حوضه

رسد. با توجه به حدود اطمینان  برداران می هاي استانی آب به اطالع عموم بهره وهو از طریق کارگر
آبریز  هاي هاي حوضه آبریز، کمیسیون لحاظ شده براي هریک از مصارف در سند تخصیص حوضه

آبریز، نسبت به پیشنهاد سازوکار استفاده از پوشش بیمه  موظفند در چارچوب سند پایداري حوضه
برداران آب اقدام نموده و سازوکار یادشده را به تصویب شوراي عالی آب  گان و بهرهکنند براي مصرف

کردن سازوکار مصوب در هر استان اقدام  هاي استانی آب موظفند نسبت به عملیاتی برسانند. کارگروه
رسانی عمومی، عملکرد ساالنه  آبریز موظفند ضمن اطالع هاي هاي حوضه نمایند. همچنین سازمان

 آبریز گزارش نمایند. هاي هاي حوضه این ماده را به کمیسیون مفاد
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 .شد خواهد موجب را یاجتماع يها تنش و گردد یم هستند، آخر

 مصـارف  سایر بندي اولویت است، شده عنوان 15 ماده در که طور همان -1-22 پاسخ -
 این لذا. شد خواهد تعیین آبریز حوضه کمیسیون تصمیم و سرزمین آمایش اساس بر

 .نیست درستی و قطعی حکم است، آخر اولویت کشاورزي که حکم

 در مصارف از کیهر يبرا شده لحاظ نانیاطم حدود به توجه با 22 ماده در: 2-22 نظر •

 شـنهاد یپ برداران بهره و کنندگان مصرف يبرا مهیب پوشش از استفاده ص،یتخص سند

 قابل يها یینارسا و آب عیتوز و صیتخص در یتیریمد عوامل نقش لیدل به. است شده

 يهـا  برداشـت  از يریجلوگ در آب عیتوز تیریمد يها سازمان عملکرد در ینیب شیپ

 .بود نخواهند يکشاورز مهیب قرارداد عقد به حاضر مهیب يها شرکت عمالً رمجاز،یغ

 باید بیمه پوشش از استفاده سازوکار شده، عنوان متن در که گونه همان -2-22 پاسخ -
 مسـلماً . برسـد  آب عالی شوراي تصویب به و شده تهیه آبریز حوضه کمیسیون توسط

 .شد خواهد لحاظ حوضه هر مالحظات و شرایط مذکور، کار و ساز در

هـا بـر اسـاس آب قابـل      که چگونه امکان کنترل برداشت ستینمشخص : 3-22 نظر •

هـا تـاکنون وجـود نداشـته و      وجـود دارد. امکـان کنتـرل برداشـت     انهیسال لیتحو

 .است دهیشیاندیآن ن يبرا يراهکار زیحاضر ن سینو شیپ

ابزارهاي قانونی الزم جهت کنترل و نظارت بر برداشت منابع آبی پـیش   -3-22پاسخ  -
از این در قانون وجود داشته و در الیحه پیشنهادي نیز ظرفیت قانونی الزم براي ایـن  

 بینی شده است.  منظور پیش

 .دارد ازین» آب یمل يحسابدار«مانند  یرساختیماده به زاین : 4-22 نظر •

گیري کمیسیون  تواند براي تصمیم حسابداري آب یک ابزار است که می -4-22پاسخ  -
  حوضه آبریز مورد استفاده قرار گیرد و لزومی به ذکر آن در قانون نیست.

ماده، پیشنهادي براي تهیه سازوکار استفاده از پوشش بیمـه   نیمتن ادر : 5-22 نظر •

ـ یب شیبرداران آب و تصویب آن در شوراي عالی آب پ کنندگان و بهره براي مصرف  ین

 .است؛ باید مهلت زمانی تعیین شودنشده 

بـرداران   کننـدگان و بهـره   مصـرف  يبرا مهیاستفاده از پوشش بسازوکار  -5-22پاسخ  -
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آبریـز   آبریز مربوطه و در چارچوب سـند پایـداري حوضـه    حوضه، توسط کمیسیون آب

 پیشنهاد شده و به تصویب شوراي عالی آب خواهد رسید.

ـ یمصوبات کم تیبر رعا یآورده شود مبنبندي : 6-22 نظر • در مـورد آب قابـل    ونیس

مکلـف   نفعان يبرداران و ذ بهره کنندگان، نیبه طور نمونه: همه گروداران، تأم. لیتحو

بوده و  زیحوضه آبر ونیسیساالنه مطابق مصوبات کم لیآب قابل تحو زانیم تیبه رعا

 .مطابق ماده ... عمل خواهد شد نیبا متخلف

تحویل،  هاي مربوط به تخلف عدم رعایت حجم آب قابل جرایم و مجازات -6-22پاسخ  -
 است. ها و جبران خسارات، عنوان گردیده در ماده مربوط به جرایم، مجازات

 شیبه صورت ساالنه پ لیآب قابل تحو زانیماده م نیکه طبق ا ییجا از آن: 7-22 نظر •

ـ باشـد کـه تمد   یقانون م نیهم 20ماده  1با تبصره  ریشده است، مغا ینیب پروانـه   دی

 ،يبـردار  بهـره  يها پروانه دیدر تمد رایز ؛را سه ساله در نظر گرفته است يبردار بهره

 .گردد یو حجم برداشت ساالنه به مدت سه سال معتبر م يا لحظه یدب

تعیین میزان آب قابل تحویل ساالنه با توجه بـه شـرایط و پارامترهـاي     -7-22پاسخ  -
پـذیرد و   مختلفی از جمله وضعیت آب و هوایی، ظرفیـت آبـی حوضـه و... انجـام مـی     

تحویل ع بیانگر شرایط برداري ندارد. این ماده در واق هاي بهره مغایرتی با موضوع پروانه
 .استبرداري  هاي بهره پروانه آب تا سقف مندرج در

ذکر » باشد یبرداران به صورت حجم آب به بهره لیتحو«عبارت اول ماده : 8-22 نظر •

 .گردد

تحویل حجمی یک راهکـار نهـایی مشـخص نیسـت کـه در قـانون بـه         -8-22پاسخ  -
 صراحت تاکید شود.

کار استفاده از پوشش بیمـه بـراي مصـرف کننـدگان و     تهیه ساز و براي : 9-22 نظر •

 .برداران آب و تصویب آن در شوراي عالی آب، مهلت زمانی تعیین شود بهره

ضرورتی به ذکر این جزئیات در قانون وجود نـدارد. ضـمن آنکـه تهیـه      -9-22پاسخ  -
آبریـز و بـه لحـاظ     سازوکار استفاده از پوشش بیمه در چارچوب سند پایداري حوضـه 

 مانی، متناسب با این سند خواهد بود. ز
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 شـنهاد یو پ باشـد  ینم ییاجرا "ساالنه لیآب قابل تحو" 22ماده عنوان : 10-22 نظر •

نوشته شـود و مـتن    "خاص طیدر شرا لیآب قابل تحو "عنوان  نیا يبه جا گردد یم

 .ابدی ریینگاه تغ نیبا هم زیماده ن

عنـوان  » تحویـل سـاالنه   آب قابـل «عبـارت  با توجه به مفاد این ماده،  -10-22پاسخ  -
در حال حاضر نیز در قالب قراردادهاي سـاالنه، میـزان آب    رسد. تري به نظر می کامل

 گردد. قابل تحویل تعیین می

منظور درست شده اسـت کـه    نیا يبرا یسازمان هیال 4چهارم عمال سطر : 11-22 نظر •

 .شود یم یبروکراس شیباعث افزا

ساختار مدیریت چندسطحی با هدف عدم انحصار قـدرت و اختیـارات    -11-22پاسخ  -
هـاي مختلـف در    ه افزایـی دسـتگا   در یک دسـتگاه خـاص و افـزایش مشـارکت و هـم     

شـده در الیحـه پیشـنهادي قـانون آب، تبیـین       چارچوب نهادهاي فرابخشـی تعریـف  
ل فرآینـدها و  هـاي قـانونی الزم جهـت تسـهی     گردیده است و تالش شده تـا ظرفیـت  

 بینی شده در این الیحه مورد نظر قرار گیرد.  سازوکارهاي پیش

ـ  انهیسال لیمانند آب قابل تحو زین صیسند تخصتدوین : 12-22 نظر • بـه   سـت یبا یم

 . سپرده شود زیحوضه آبر يها ونیسیکم

وظایف اصلی وزارت  جزءتدوین سند تخصیص آب یک امر تخصصی و  -12-22پاسخ  -
 کند. آبریز کفایت می باشد و بررسی و تصویب این سند در کمیسیون حوضه نیرو می
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بـرداري در محـدوده    هاي آب داراي پروانه بهـره  جابجایی چاه 1تبصره  در: 1-23 نظر •

شود جابجایی  مطالعاتی یا دشت آبی مربوطه باید بالمانع باشد (این موضوع که قید می

هاي آب خارج از اراضی آبخور اولیه یا محدوده واحد صنعتی و خـدماتی ممنـوع    چاه

در این بند مشـخص نیسـت؛ چـون     اي بوده و منظور از درج آن است که بحث سلیقه

ممکن است صنعت قدیمی در یک محدوده مطالعاتی باشد که آب نیاز نداشته باشد یا 

غیرفعال شده یا طبق مصوبات موجود باید به خـارج از شـهر منتقـل شـود؛ در ایـن      

 برداري از آب زیرزمینی الزامات بهره -23ماده 

، وزارت نیرو 20ها و قنوات در قالب مقررات موضوع ماده  برداري براي چاه منظور صدور پروانه بهره به
بینی شده در این قانون  شناسی و هیدروژئولوژي منطقه و مقررات پیش زمینبا توجه به خصوصیات 

اجراي طرح صنعتی   نسبت به صدور پروانه حفر چاه یا قنات، صرفاً در داخل اراضی آبخور یا محدوده
 .نماید و خدماتی، اقدام می

برداري به  بهرههاي آب داراي پروانه  شکنی، الیروبی یا جابجایی کلیه چاه هرگونه کف -1تبصره 
 .استثناي موارد زیر ممنوع است

 .برداري هاي دچار نقص فنی در حین حفر یا بهره الف) چاه

ربط در  هاي مطالعاتی ذي آبریز براي محدوده شده توسط کمیسیون حوضه ب) مطابق با ضوابط تعیین
هایی که با  اي چاهآبریز، صرفاً بر ریزي زیرزمینی در حوضه برنامه قالب سند تخصیص آب و آب قابل

 .اند کاهش فاحش آبدهی مواجه یا خشک شده

 .57هاي موضوع ماده  ج) چاه

برداري به خارج از اراضی آبخور اولیه یا  هاي آب داراي پروانه بهره در هر صورت جابجایی چاه
 .هاي واحد صنعتی و خدماتی، ممنوع است محدوده

جاي قنات یا چاه به جاي سایر منابع آبی  ي چاه بهبردار صدور هرگونه پروانه حفر و بهره -2تبصره 
 .ممنوع است

توسط وزارت نیرو تهیه شده و به تصویب  20نامه اجرایی این ماده و ماده  آیین -3تبصره 
 رسد. وزیران می هیئت
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 ایـن  قبلی آب چاه آب تخصیص بتوان که شودصورت باید امکان این موضوع گذاشته 

 ).داد تخصیص دیگري صنعت یا صنعت همان به دشت همان در را واحد

 کـه  مـاده  ایـن  هـدف  و قـانون  بر حاکم روح با استثنائاتی چنین ایجاد -1-23 پاسخ -
 تضـاد  در کنـد،  مـی  دنبـال  را ها آبخوان بخشی تعادل و زیرزمینی آب منابع از حفاظت

گیـري کمیسـیون حوضـه     ضمنا در بند (ب) تبصره یک شرایط خاص با تصمیم .است
 آبریز تصریح شده است.

ـ  باعـث  قنوات يجا به چاه پروانه صدور عدم 2 تبصره در: 2-23 نظر •  حقابـه  عییتض

 حقابـه  بـر  قنـوات  حقابه قطعاً. شود یم یاجتماع تبعات بروز و یآب منابع نیا نهیرید

 .دارد تیارجح اند، شده يبردار بهره و حفر آنها از بعد ها سال که ها چاه

 حفاظت راستاي در آبی، منابع سایر یا قنات جاي به چاه حفر ممنوعیت -2-23 پاسخ -
 مکانیسـم . اسـت  شـده  گرفته نظر در ها آبخوان بخشی تعادل و زیرزمینی آب منابع از

 با سازگار و عمق کم اي سازه که قنات جاي به باشد قرار اگر و بوده متفاوت قنات با چاه
 وضعیت به توجه با( عمیق و عمیق نیمه هاي چاه است، منطقه اقلیمی شرایط تغییرات

 تضاد در زیرزمینی آب منابع پایداري اصل با خود امر این گردد، حفر) ها آبخوان فعلی
 .شد خواهد نیز موجود قنوات مابقی نابودي به منجر نهایت در و است

 بـه  »يزیر برنامه قابل آب حجم وجود عدم صورت در« اصطالح: 2 تبصره: 3-23 نظر •

ـ  قنات يجا به چاه يبردار بهره پروانه هرگونه. (صدور شود اضافه جمله آخر قسمت  ای

 ممنـوع  يزیر برنامه قابل آب حجم وجود عدم صورت در یآب منابع ریسا يجا به چاه

 )اشدی یم

 طیشـرا  تنهـا  و اسـت  نشـده  ممنوع چاه يجا به چاه حفر تبصره نیا در -3-23 پاسخ -
ــهیگ ســخت ــرا يا ران ــع آن يب ــده وض ــا. اســت ش ــا ب ــال، نی ــرا ح ــو يب  از يریگجل

 .است شده ممنوع آب منابع ریسا ای قنات يجا به چاه حفره ،یاحتمال يها سوءاستفاده

 بـه  آن يجـا  بـه  و شود حذف 23 ماده 2 تبصره گردد یم موکد شنهادیپ: 4-23 نظر •

 يکشـاورز  يهـا  چاه محل رییتغ و مصرف نوع رییتغ يبرا شود داده اجازه روین وزارت

 از پس باشند یم يکشاورز مصارف يبرا يبردار بهره لحاظ از ياقتصاد هیتوج فاقد که
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 .دینما اقدام يکشاورز جهاد از استعالم

. اسـت  شده اعالم ممنوع چاه ییجابجا ای یشکن کف هرگونه ماده نیا در -4-23 پاسخ -
مواجه شده باشند و صـرفه   یکه با کاهش فاحش آبده ییهاچاه ییجابجا حال، نیا با

. بـود  واهنـد خ هیـ اول آبخور یاراض  محدوده در ییجابجا قابل باشند، نداشته ياقتصاد
 .باشد داشته وجود يزیر برنامه قابل آب که است یصورت در نیا البته

 :شود اصالح شرح نیا به ماده متن: 5-23نظر  •

 ماده موضوع مقررات قالب در قنوات و ها چاه براي برداري بهره پروانه صدور منظور به

 رعایـت  منطقه، هیدروژئولوژي و شناسی زمین خصوصیات به توجه با نیرو وزارت ،21

 پروانه صدور به نسبت قانون این در شده بینی   پیش مقررات و مجاور آبی منابع حریم

 و صـنعتی  طـرح  اجـراي  محـدوده  یا آبخور اراضی داخل در صرفا قنات، یا چاه حفر

 .نماید می اقدام خدماتی،

بینـی شـده در قـانون     رعایت حریم منابع آبی مجاور جزو مقررات پیش -5-23 پاسخ -
 است.

 .شود حذف ماده: 6-23 نظر •

 بـاال  در 20 مـاده  بـه  مربـوط  توضـیحات  پیرو: زیرزمینی هاي آب از برداري بهره الزامات

 بـران  آب بـراي  انگیزه و ترغیب تشویق، زیرا. ندارد وجود ماده این توجیه براي ضرورتی

 حفـظ  صـورت  در. کنند مراجعه قانون به برداري بهره پروانه صدور براي تا شود می ایجاد

 هـم  زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  از مجوز، صدور در نیرو وزارت که شود قید ماده،

 .نماید استعالم

 نیا یول است يبردار بهره پروانه صدور با رابطه در یکل طور به 20 ماده -6-23 پاسخ -
. اسـت  افتهی اختصاصو صدور پروانه حفر  ینیرزمیز آب از يبردار رهبه الزامات به ماده

 رویـ ن وزارت اراتیاخت طهیح در کامال ینیرزمیز آب منابع از يبرداربهره مجوز صدور
که البته مطابق این قانون بایـد   ندارد تسیز طیمح حفاظت سازمان با یارتباط و است

 .در چارچوب سند پایداري حوضه آبریز که یک سند تولید شده فرابخشی است باشد
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 و گـردد  حذف یصنعت يها طرح ياجرا محدوده در چاه حفر 23 ماده در: 7-23 نظر •

 ایـن  از هـدف  اینکـه  بـه  توجه با .باشد يکشاورز مصارف جهت صرفا تیمحدود نیا

 ملی، منافع رعایت با آن از بهینه استفاده و آب به عموم دسترسی حق تضمین قانون

 اجتماعی ، زیستی محیط پایداري ارتقاء نیز و آینده هاي نسل حقوق و عمومی مصالح

 – 23 مـاده  در در لـذا  اسـت،  کشـور  غذایی و آبی امنیت توامان تأمین و اقتصادي و

 دارد تبصـره  نمـودن  اضافه به نیاز – ب بخش – زیرزمینی آب از برداري بهره الزامات

 ممنـوع  شـکنی  کـف  باشـد  آبخوان اشباع دشت و مطالعاتی محدوده اگر که بصورتی

 .بود خواهد

آب قابـل   ایـ وجـود نداشـته باشـد     دیـ جد چـاه  حفـر  امکـان  که یزمان -7-23 پاسخ -
 يو هـم بـرا   يکشـاورز  يهـم بـرا   تیمحـدود  نیامر را ندهد، ا نیاجازه ا يزیر برنامه

الیحـه   دوم شیرایو در ن،یهمچن. دنظر وجود ندار نیاز ا یتیصنعت خواهد بود و اولو
 .استشده ممنوع یشکن کف هرگونه ،پیشنهادي قانون آب

 بر قنات اگر :دارد یفراوان ابهامات اما است خوب اریبس ماده نیا 2 تبصره: 8-23 نظر •

 دچـار  قـانونی  غیـر  تصرفات و قانونی غیر هاي برداشت مثل کننده تهدید عوامل اثر

 منـاطق  کشـور  در بعضا شود؟ می چه قنات آبخور اراضی تکلیف شد خشک یا نقصان

 براي روشی اگر و میرسد هکتار 1000 تا آنها قنوات شرب تحث اراضی که داریم زیادي

 و شـد  خواهـد  وارد کشـاورزان  اقتصـاد  به فراوانی خسارت نداشت وجود قنات احیا

 .بود خواهد اجتماعی مشکالت و ها تنش ایجاد آن نتیجه

از  يریجلـوگ  و ینـ یرزمیمنـابع آب ز  يداریـ ماده حفـظ پا  نیاز ا هدف -8-23 پاسخ -
 و هـا  ییجابجـا  هـا،  برداشـت  کـه  یصـورت  دراسـت.   یرقـانون یها و تصرفات غ برداشت

 از و آب منـابع  يداریناپا جز يا جهینت باشد، آبخوان تیرفظ تیرعا بدون هایشکن کف
 .داشت نخواهد ندهیآ يها نسل حقوق رفتن نیب

 حوضـه  فرادسـت  اسـناد  اساس بر دیبا هم عیصنا قنات و چاه حفر مجوز: 9-23 نظر •

 .باشد زیابخ

حفر چاه و قنـات مـورد    يکه در صدور مجوزها یاز موضوعات یکی قطعا -9-23 پاسخ -
 صیو سند تخصـ  يداریپا سند مانند حوضه یباالدست اسنادتوجه قرار خواهد گرفت، 
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است که صدور مجـوز بـا توجـه بـه مقـررات       شده تأکیددر متن ماده  نیاست. همچن

 .باشد یم زین اسناد نیا شامل که ردیگ یقانون صورت م نیشده در ا ینیب شیپ

 ییاجرا نامه نییآ در مربوطه يبندها 2 و 1 يها تبصره شود یم درخواست: 10-23 نظر •

 مـذکور  يهـا  تبصـره  در شده مطرح موارد رایز شود؛ لحاظ و قرار مدنظر قانون نیهم

 دارند ییاجرا جنبه

 قـانون  مـتن  در آن، بـر  تأکیـد  و موضوع اهمیت جهت به موارد برخی -10-23 پاسخ -
 .اند شده منتقل ها نامه آیین به تر جزئی موارد و اند گرفته قرار توجه دمور

ـ ه« کلمـه  از پـس  »آب منابع تیوضع و« عبارت، 23 ماده در: 11-23 نظر •  »يدرولوژی

 .شود اضافه

توجه  با يبردار صدور هرگونه پروانه بهره که است شده دیق 20 ماده در -11-23 پاسخ -
 يالگـو  ز،یـ آبر هاي حوضه يدروژئولوژیه و يدرولوژیه اتیخصوص ،یمیاقل طیشرابه 

 صیتخصـ  سـند  ز،یـ آبر حوضـه  يداریپا سند قالب در عوامل ریسا و آب نهیبه مصرف
 .ردیگ یم صورت رمتعارفیغ و ینیرزمیز ،یسطح يزیر برنامه قابل آب و زیآبر حوضه

 از الزم يمجوزها افتیدر با« عبارت ماده نیا 1 تبصره الف بند يانتها در: 12-23 نظر •

 .شود اضافه »روین وزارت

 الزامـات  مـاده  نیـ ا اسـت،  شـده  اشـاره  مـاده  صـدر  در کـه  همانگونـه  -12-23 پاسخ -
 هیـ کل عتایاست. طب کرده نییتب را پروانه افتیدر طیشرا و ینیرزمیز آب از يبردار بهره

 یتلقـ  رمجـاز یمجوز غ افتیمجوز و پروانه دارند و بدون در افتیبه در ازیموارد مجاز ن
 خواهند شد.

ـ وز معاون -روین وزارت دستورالعمل گردد یم شنهادیپ: 13-23نظر  •  و آب امـور  در ری

 دامـداري  واحدهاي عیتجم براي آب تأمین نحوه ییاجرادستورالعمل " موضوع با آبفا

 .گردد اضافه »ینیرزمیز آب از 1387 مصوب دیجد يها مجتمع جادیا و اي گلخانه و

 62 مـاده  در قـانون  موردنیـاز  اجرایی نامه آیین هرگونه تدوین ظرفیت -13-23 پاسخ -
 .است شده بینی پیشویرایش نخست 
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هـاي کشـاورزي    هایی که براي حفر قنات یا چـاه  شود زمین پیشنهاد می: 14-23نظر  •

شوند عالوه بر شرط آبخور اولیه بودن شرط ملکی بودن را نیز دارا باشند.  استفاده می

 یا به عبارتی جزء اراضی قانونی همان قنات یا چاه نیز باشند.

 .است شده تصریح ویرایش نخست 28 ماده در بودن ملکی شرط -14-23 پاسخ -

 
ماده  2تبصره  لیذ 5با بند  ری، مغا24شدن مبادله آب مطابق ماده   یقانون : 1-24 نظر •

 .است سینو شیپ نیهم 20

 اسـت  شخصی تخلفات شامل 20 ماده 2 تبصره در شده عنوان تخلفات -1-24 پاسخ -
 و است انجام قابل کار این آبریز حوضه کمیسیون تصمیم با 24 ماده در که صورتی در

 .شود نمی محسوب تخلف

 داشته يریناپذ جبران عوارض تواند یم آب بازار ای بانک موارد ياریبس در : 2-24 نظر •

ـ  اثـرات  است ممکن خاص اریبس طیشرا تیرعا صورت در تنها آب بازار. باشد  یمثبت

 بـازار  که يا ماده نیتدو صورت در تنها و شود حذف ستیبا یم ماده نیا. باشد داشته

 شتریب بحث .شود گنجانده يا ماده نیچن کند، قیدق و خاص طیشرا تیرعا به ملزم را

 .است آمده 49 ماده در تعرفه بحث با یهمراه در ماده نیا

 مـوارد  و شـده  ایجـاد  آب بازار یا بانک قانونی ظرفیت صرفاً ماده این در -2-24 پاسخ -
 .شد خواهد بینی پیش اجرایی دستورالعمل قالب در الزم

 

 بانک یا بازار آب  -24ماده 

تواند در قالب درصدي از مقادیر آب مندرج  آبریز، وزارت نیرو می در صورت تصمیم کمیسیون حوضه
برداري صادره معتبر، نسبت به تشکیل بانک یا بازار آب و نظارت بر آن در هر  هاي بهره در پروانه

  مبادله آب، اقدام نماید.آبریز، با لحاظ تعرفه دولتی  منطقه از حوضه

نامه اجرایی این ماده را با تأکید بر تدوین دستورالعمل اجرایی  وزارت نیرو موظف است نظام -تبصره
آبریز تهیه نموده و به تصویب شوراي عالی آب  آبریز توسط کمیسیون حوضه الزم براي هر حوضه

 برساند.
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 ممکن و باشد یم صیبازتخص کی ابزار نیا. است متفاوت آب بازار با بانک : 3-24 نظر •

ـ  تعادل و ایاح طرح در که يموارد. باشد داشته مصرف شیافزا بر یتبعات است  یبخش

 .شد مشاهده هم ینیرزمیز  آب يها فرهس

 مـوارد  و شـده  ایجـاد  آب بازار یا بانک قانونی ظرفیت صرفاً ماده این در -3-24 پاسخ -
 .شد خواهد بینی پیش اجرایی دستورالعمل قالب در الزم

 چرخـه  در و شـود  یم ذکر مصرف نوع يبردار بهره پروانه در 24 ماده در: 4-24نظر  •

ـ ی اسـت  شده داده پروانه در آنچه با آن مصرف محل دیبا آب بازار ـ ا و باشـد  یک  نی

 .کند جادیا را یمشکالت تواند یم

ماده بر عهده کمیسـیون حوضـه   گیري این موضوع مطابق مفاد  تصمیم -4-24 پاسخ -
هـا مشـخص    آبریز است که البته موارد دیگر الزم در قالـب نظامنامـه و دسـتورالعمل   

 خواهد شد.

ـ  بانـک  عنوان با ،24قانون در ماده  نیا گرید يتراژد : 5-24 نظر • . اسـت  آب بـازار  ای

 که کشاورز کی میکن تصور است یکاف آب، بازار با آب بانک يماهو تفاوت از صرفنظر

 از کمتر گاه محصوالتش متیق ،يارز و يا تعرفه يفشارها و یمخف يها اتیمال انواع با

ـ  از رقابت ،یرانت و ثروتمند عیصنا با بازار نیا در بخواهد است، شده تمام نهیهز  شیپ

ـ آ. باشـد  داشته باخته ـ ا در ای ـ ا روح صـورت،  نی ـ  قـانون  نی  سـمِ یبرالیل بـر  یمبتن

 نظـام  يها آرمان و ها ارزش با ایآ و ست؟ین کش فیضع و ختهیگس افسار يِدار هیسرما

 کند؟ یم برقرار ینسبت چیه کشور مصلحت و یعلم اصول و یاسالم يجمهور مقدس

 مخـتص  برداري بهره پروانه که است شده اشاره الیحه همین 28 ماده در -5-24 پاسخ -
 بـا  تنها دیگر مصارف به آن انتقال و است شده صادر آن براي که است مواردي و زمین
 آب بازار بنابراین،. بود خواهد میسر آبریز حوضه کمیسیون تصمیم و نیرو وزارت مجوز

 .کرد نخواهد ایجاد کشاورزان و عصنای میان رقابتی

 از صـحبت  وقـت  آن زیچ همه در روین وزارت مداخله همه نیا با:  تبصره: 6-24 نظر •

 دارد؟ یمعن چه یحکمران اصالح و مشارکت

 و فیوظـا  بـه  محـدود  تنهـا  رویـ ن وزارت مداخلـه  ،یقانون حهیال نیا در -6-24 پاسخ -
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 حیلـوا  نیتـر یمشـارکت  از یکـ ی حاضـر  یقـانون  حهیال و است خانه وزارت نیا اراتیاخت
 شـتر یب زیـ ن مراتب به دوم شیرایو در آن مشارکت زانیم که است کشور خیتار یقانون
اساسی و تاثیرگذار در قالـب تصـمیمات   هاي  گیري ضمنا بسیاري از تصمیم .است شده

 گیرد نهادهاي فرابخشی شوراي عالی آب و کمیسیون حوضه آبریز صورت می

ـ  شود هیته ییاجرا دستورالعمل شده فیتکل آب بازار  در: 7-24 نظر •  عمـل  اگـر  یول

 کرد اعمال یدولت يها دستگاه يبرا دیبا یمجازات چه نشد

 ازاتمجـ  و یدگیرس مشمول فعل ترك در ییاجرا يها دستگاه جازاتم -7-24 اسخپ -
 يهـا دسـتگاه  فعـل  تـرك  يبـرا  59 ماده در دوم شیرایو در نکهیا ضمن. بود خواهد

 .است شده گرفته نظر در مجازات ییاجرا

 
 

 شده افزوده ماده نیا به که »يبردار بهره خدمات هرگونه« عبارت از منظور: 1-25 نظر •

  .گردد مشخص واضح طور به است

 خـدمات  هرگونـه  لـذا . اسـت  متقاضـی  درخواسـت  بـه  منـوط  ماده این -1-25 پاسخ -
 .باشد داشته وجود تواند می متقاضی درخواست به بنا برداري بهره

 ارائه خدمات فنی -25ماده 

وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی مبنی بر تعیین حد بستر و حریم منابع و مجاري 
برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی،  آب، حفر چاه یا قنات، توسعه چشمه یا هرگونه خدمات بهره

اقتصادي مورد بررسی قرار دهد. هزینه کارشناسی طبق تعرفه  درخواست مربوطه را از لحاظ فنی و 
محل اعزام باشد. وزارت نیرو در صورت لزوم، کارشناسان خود را به  وزارت نیرو بر عهده متقاضی می

 .نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند می
تواند جهت ارائه خدمات فنی از مشارکت کارشناسان صاحب صالحیت  وزارت نیرو می -1تبصره 

 .باشد بخش غیردولتی استفاده نماید. تشخیص صالحیت کارشناسان مذکور بر عهده وزارت نیرو می
و مجاري آبی، با کارشناسان وزارت نیرو است و در هر صورت، تشخیص حریم کلیه منابع  -2تبصره 

یا محاکم و مراجع صالحه، پس از کسب نظر از  56در موارد نزاع، مراکز داوري موضوع ماده 
 کارشناسان مذکور، به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
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ـ ن وزرات کارشناسان توسط قنات و چاه میحر نییتع: 2-25 نظر •  سـت، یچ يبـرا  روی

 گـر، ید مـوارد  در اسـت؟  نشده یصحبت منابع نیا میحر از نیقوان در کجا چیه یوقت

 مورد در یول است شده وضع ینیقوان... و تأسیسات و ها رودخانه میحر مورد در صرفاً

 نیقوان از ماده نیا رسد یم نظر به. است دهینگرد وضع یقانون چیه قنات و چاه میحر

 .شود یبررس آن اهداف نکهیا بدون شده آورده یقبل

 .ندارد وجود ماده نیا در قنات و چاه میحر مورد در یحیتصر -2-25 پاسخ -

 .شود حذف ستیبا یم که است شده افزوده ماده نیا به چشمه توسعه :3-25 نظر •

موارد موضوع این ماده بنا به درخواسـت متقاضـی بـوده و صـرفاً انجـام       -3-25پاسخ  -
 خدمات کارشناسی است.

 کارشناسان با یآب يمجار و منابع هیکل میحر هرگونه صیتشخ«: 2 تبصره :4-25 نظر •

 شیافـزا  را فسـاد  نـه یزم ییطال يامضاها نیا جادیا که یحال در!!!» است روین وزارت

 و باشـد  شـده  نیـی تع قـبال  میحـر  نییتع نظام و استانداردها است الزم. داد خواهد

 .دهند قیتطب مصداق با را نظام آن کارشناسان،

 هـر  در تواند یم فساد نیا شود، گذاشته یسازمان فساد بر فرض چنانچه -4-25 پاسخ -
 اسـاس  بـر  کارشناسـان  توسـط  میحـر  صیتشـخ  مطمئنا. دباش داشته وجود یسطح

و در صورت هرگونه تخلف، مطابق با قـانون رفتـار    گرفت خواهد صورت نیمع ضوابط
 خواهد شد.

ـ وز ئـت یه توسـط  که باشد یصورت به روین وزارت تعرفه :5-25 نظر •  يشـورا  و رانی

 گردد هیته اقتصاد

 يشـورا  و رانیـ وز اتیـ ه به که ستین يحد در یکارشناس تعرفه هیته -5-25 پاسخ -
 .شود سپرده اقتصاد

 بـه  »یآب يمجار و منابع هیکل میحر صیتشخ« عنوان است بهتر: 2 تبصره :6-25 نظر •

 .ابدی رییتغ »فعال و مجاز یآب يمجار و منابع هیکل صیتشخ«

 نیا حه،یال نیفعال در ا ریفعال و غ یمنابع آب يبا توجه به عدم جداساز -6-25 پاسخ -
 .است یکل تبصره
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ـ کل میحـر  صیتشـخ  صورت، هر در: شود اصالح ریز شرح به 3 تبصره :7-25نظر  •  هی

ـ  يها رودخانه بستر و میحر و یآب يمجار و منابع ـ  یدائم ـ  و موقـت  ای  بـا  هـا،  لیمس

 محاکم ای 36 ماده موضوع يداور مراکز نزاع، موارد در و است روین وزارت کارشناسان

ـ ن وزارت کارشناسـان  از نظـر  کسـب  از پـس  صـالحه،  مراجع و ـ  روی  کارشناسـان  ای

ـ  موضـوع  به رو،ین وزارت هینظر با طیشرا انطباق يبرا ،يدادگستر  خواهنـد  یدگیرس

 .کرد

صـحبت  ها در فصل چهـارم بـه تفصـیل     در مورد حریم و بستر رودخانه -7-25 پاسخ -
 شده است.

 و میحـر  یاراض و یآب منابع از حراست و حفظ منظور به شود یم شنهادیپ :8-25 نظر •

 حـداکثر  است موظف روین وزارت: شود اضافه 25 ماده به 4 تبصره ها، رودخانه و بستر

ـ  و هـا  رودخانه بستر و میحر یاراض کاداستر و نقشه سال دو مدت ظرف  و هـا  لیمس

ـ تکم و هیته سال 4 مدت ظرف موارد ریسا. دینما هیته را کشور یآب یاصل يمجار  لی

 .گردد

 است. شده فیتکل نییتع 32صراحتا در ماده  یبستر منابع آب -8-25 پاسخ -

 .گردد ابالغ و تدوین کارشناسان صالحیت تعیین دستورالعمل: 1 تبصره :9-25 نظر •

 يا نامـه  آیـین  ایـ به دستورالعمل  ازیکه ن ي، در موارد62مطابق با ماده  -9-25 پاسخ -
 .داشتباشد، امکان وضع آن وجود خواهد 

 مـورد  حـریم  تعیـین  در نیز زیست محیط سازمان کارشناسان: 2 تبصره :10-25 نظر •

 .گیرند قرار استفاده

  حفاظـت سـازمان   يهمکـار  ،یفـ یک میحـر  نیـی تع يبرا 32در ماده  -10-25 پاسخ -
 .است شده حیتصر ستیز طیمح

 .گردد اضافه ماده متن به زین متعارف ریغ آب منابع 25 ماده در :11-25نظر  •

 گیرد. هاي سطحی قرار می در دسته آب متعارف ریغ آب منابع -11-25 پاسخ -

 وزارت کارشناسان منحصرا جمله از مشخص طور به 25 ماده 2 تبصره در :12-25نظر  •

 .گردد نیگزیجا و استفاده باشد یم یقطع آنان نظرات و باشد یم روین
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منظـور لحـاظ    نیهمـ  يبـرا  "صـورت  هـر  در" دیـ تبصـره ق  نیـ در ا -12-25 پاسخ -

 بـه  یاحتمـال  اختالفـات  حـل  کارشناسان، نظر نبودن یقطع لیدل به ااست. ضمن شده
 .است شده داده ارجاع 56 ماده

 .شود نیگزیجا »نییتع« عبارت »صیتشخ« کلمه يجا به 2 تبصره در :13-25 نظر •

مشـخص شـود، عبـارت     دیـ وجود دارد و تنها با میحر نکهیتوجه به ا با-13-25 پاسخ -
 آورد یم وجود به را شبهه نیا نییتع عبارت. است ترمناسب نییتع به نسبت صیتشخ

 .کند نییتع را میحر تواند یم بخواهد که هرگونه کارشناس که که

 
ـ ن لزوماً دشت کی در آب مصارف و ها برداشت شیپا يبرا :1-26 نظر •  نصـب  بـه  يازی

ـ گو اریبس يا ماهواره يها داده و ستین کنتور  علـت  بـه  کنتـور  نصـب . هسـتند  اتری

 تنها کنتور نصب به الزام. است نبوده کننده کمک یبخش تعادل در کنتورها، يدستکار

 .ردیگ صورت پرمصرف برداران بهره مورد در و لزوم موارد در

 به صرفاً کنتور و ندارد وجود کنتور نصب يبرا یالزام ماده نیا دراتفاقا  -1-26 پاسخ -
 يابزارهـا  هیـ کل دربردارنده مذکور ماده و است شده مطرح يریگ اندازه ابزار کی عنوان
 .است رویوزارت ن صیو آن هم بنا به ضرورت و تشخ يریگ اندازه

 گیري نصب تجهیزات اندازه -26ماده 

گیري  ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازههر نقطه برداشت آب در صورت 
برداري مکلفند با هزینه خود  کمی و کیفی آب باشد. در این صورت دارنده یا دارندگان پروانه بهره

نمایند. در هر حال  گیري با تأیید وزارت نیرو اقدام  نسبت به تهیه و نصب کنتور یا سایر وسایل اندازه
برداري مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده و در صورت ضرورت،  ندگان پروانه بهرهدارنده یا دار

کمیت و کیفیت آب برگشتی را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. در صورت 
این قانون برخورد  54برداري وفق ماده  احراز گزارش خالف واقع، با دارنده یا دارندگان پروانه بهره

 .گردد می
گیري آب در کلیه نقاط برداشت آب، وسایل  وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي اندازه -تبصره
گیري آبدهی نقاط  مذکور و اندازه  گیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسایل اندازه

 برداران آن نقاط برداشت خواهد بود. برداشت آب با بهره
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 صـورت  در« انـد  شـده  مکلـف  يبـردار  بهره پروانه دارندگان 26 ماده در :2-26 نظر •

ـ ن وزارت دستورالعمل و درخواست طبق را یبرگشت آب تیفیک  و تیکم ضرورت،  روی

 پروانـه  دارندگان مقدورات و یفن توان از خارج فیتکل نیا ریز لیدال به. »دهند ارائه

 :است يبردار بهره

 شبکه به يریگ اندازه قابل و یسطح صورت به یبرگشت آب که يموارد در جز به -الف

ـ گ اندازه قابل یبرگشت آب شود، یم وارد یاصل نهر و رودخانه ای عیتوز و انتقال  و يری

 .ستین يبردار بهره پروانه دارندگان يبرا نییتع

و...) و  تراتیامالح محلول (نمک، ن زانیاز نظر م یآب برگشت تیفیک يریگ اندازه -ب

 .ستین برداران بهره توان حد در ییایمیش و یکروبیم يها یآلودگ

 آب کیفیـت  و کمیـت  ضـرورت،  صـورت  در کـه  شـده  عنـوان  مـتن  در -2-26 پاسخ -
 صـنایع  مانند کالن برداران بهره مورد در ضرورت این مسلماً. کنند گزارش را برگشتی

 .است صادق

 وزارت دییتا با کنتور نصب« عبارت تا شود گرفته نظر در یقانون یداتیتمه :3-26 نظر •

 .نگردد روین وزارت دییتا مورد خاص يها شرکت انحصار به منجر »روین

 اسـت  شده گذاشته يبردار بهره يها هپروان دارندگان عهده بر موضوع نیا -3-26 پاسخ -
 .است روین وزارت با آن دییتا تنها و

ـ تبخ خصـوص (به  آب مصرف يریگ اندازه زاتیتجه :4-26 نظر • ـ  تعـرق  و ری  و) یواقع

 .ردیگ قرار مدنظر آن شیپا

 و اسـت  آب برداشـت  نقاط در يریگ اندازه زاتیتجهماده مربوط به  نیا -4-26 پاسخ -
 .ستین آب منابع شیپا شامل

ـ با آب، برداشت نقاط یتمام:  گردد اصالح ریز شرح به ماده :5-26 نظر •  بـه  مجهـز  دی

 بـا  بـار  نیاول يبرا مکلفند برداران بهره هیکل. باشند هوشمند یکم يریگ اندازه لیوسا

ـ تأ با هوشمند يریگ اندازه لیوسا ریسا ای کنتور نصب و هیته به نسبت خود نهیهز  دیی

 .ندینما اقدام روین وزارت

 و باشـد  رویـ ن وزارت صیتشـخ  بـه  و ضـرورت  بنابـه  دیـ با موضـوع  نیا -5-26 پاسخ -
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 .کرد اجبار موارد تمام يبرا را آن توان ینم

ـ ا ابـالغ  خیتار از سال سه مدت ظرف است موظف روین وزارت: 1تبصره :6-26 نظر •  نی

 در و دینما اقدام یآب منابع هیکل در هوشمند يریگ اندازه لیوسا نصب به نسبت قانون

 نصـب  خـود  نهیهز به موارد ریسا در و افتیدر بردار بهره از را آن نهیهز دیجد موارد

 .کند

 در يریگ اندازه تنها و نبوده نظر مورد آب منابع يریگ اندازه ماده نیا در -6-26 پاسخ -
هوشـمند   يریـ گ انـدازه  زاتیتجه بنص الزام ن،یهمچن. است نظر مورد برداشت نقاط

. اسـت  روین راتوز عهده به آن ضرورت صیتشخ و ندارد ضرورت یآب منابع هیکل يبرا
از آن، الـزام بـه    یو مشکالت ناشـ  یبخش پروژه نصب کنتور در طرح تعادل به توجه با

 ندارد. تیقانون موضوعکنتور در متن صرفا نصب 

 آب منـابع  یفیک مستمر شیپا هدف با است موظف روین وزارت: 2 تبصره :7-26 نظر •

 از يا نمونه ییایمیش زیآنال به نسبت و نموده يبردار نمونه یآب منابع هیکل از ساله همه

 عمـوم  يبرا را آن جینتا و اقدام یطیمح ستیز ياستانداردها براساس مختلف جهات

 .کند منتشر

 39منـابع آب در مـاده    یفـ یحفاظـت ک  و یفیک شیمربوط به پا موارد -7-26 پاسخ -
 يبـا همکـار   یفـ یحفاظـت ک  يهـا  برنامهاست که در آن  شده دهید(ویرایش نخست) 

 .شود یم ییاجرا یاستان يشده و توسط کارگروها هیمختلف ته ينهادها

ـ گ انـدازه  ماده لیذ تبصره در :8-26 نظر •  برعهـده  آب برداشـت  نقـاط  یآبـده  ريی

 اي اشـاره  شده، گزارش اعداد یسنج صحت زمیمکان به یول شده گذاشته برداران بهره

 .است نشده

 بـا  واقـع،  خالف گزارش احراز صورت دراست که  ماده ذکر شده متن در -8-26 پاسخ -
 قـانون  نیـ ا (ویـرایش نخسـت)   54 مـاده  وفـق  يبردار بهره پروانه دارندگان ای دارنده

اعداد گزارش شده خارج از حوصله  یسنج صحت سمیمکان نیهمچن .گردد یم برخورد
 .است موجود زین اکنون هم آن يها دستورالعمل وقانون است 
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 توسـط  آب کیفیت و آلودگی سنجش تجهیزات نصب«: شود اضافه تبصره :9-26 نظر •

 آب زه یـا  فاضالب تخلیه که نقاطی در. گیرد می صورت زیست محیط حفاظت سازمان

 تخلیـه  واحـد  هزینه با و سازمان ابالغ با شود پذیرنده منبع بارآلودگی افزایش سبب

 .»پذیرد می صورت تجهیزات نصب کننده

 مربوطدر نقاط برداشت آب است و مسائل  يریگ ماده اندازه نیا موضوع -9-26 پاسخ -
 .است شده دهید 39 ماده در آب تیفیک سنجش به

ـ ا سـت؟ یچ در ماده اصل با تبصره نیا زیتما: تبصره :10-26 نظر •  يبـرا  راه يطـور  نی

 .شود یم باز سوءاستفاده

بـه   زاتیـ و نصـب تجه  هیـ بـه ته  برداربهره فیلتک به مربوط ماده اصل -10-26 پاسخ -
توسط وزارت  زاتیتجه نیتبصره آن مجاز بودن نصب ا دراست.  رویوزارت ن صیتشخ

 .است شده مطرح وزارت نیا نهیهز به و روین

ـ د اصـال  يریگ اندازه ادوات نصب و دیتول يبرا یفعل یواقع لیپتانس :11-26 نظر •  دهی

 .است نشده

 .ندارد قانون حهیال در یگاهیجا موضوع نیا یبررس -11-26 پاسخ -

 يریگ اندازه لیوسا روین وزارت« عبارت است الزم 26 ماده لیذ تبصره در :12-26 نظر •

 .شود اضافه »دینما اخذ برداران بهره از را آن نهیهز و هیته را

و  ردیگ یصورت م رویتوسط وزرات ن زاتیمورد چون نصب تجه نیدر ا -12-26 پاسخ -
 .شود یم پرداخت روین وزارت توسط آن نهیهز ست،ین برداربهره متوجه یفیتکل
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 :شود اصالح ریز شرح به ماده اول سطر :1-27 نظر •

 و کمپرسور ،یدست لیوسا با و است يحفار ها آن حرفه که یحقوق و یقیحق اشخاص«

ـ  منابع از استفاده يبرا قنات و چاه حفر به اقدام مشابه و يموتور لیوسا ـ  یآب  هـر  ای

 از يحفـار  تیصـالح  پروانـه  دیبا کنند یم...) و یعمران موارد جمله(از  يگرید منظور

 .»بود نخواهند يحفار به مجاز مذکور پروانه بدون و ندینما لیتحص روین وزارت

 عمیق هاي چاه و است موتوري وسایل با چاه حفاري به مربوط ماده این -1-27 پاسخ -

 پروانه صالحیت حفاري -27ماده 

موتوري اقدام به حفر چاه یا قنات اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وسایل 
از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز   کنند باید پروانه صالحیت حفاري می

الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه  اشخاص فوق به حفاري با وسایل موتوري نخواهند بود. 
ات را رعایت کنند و در صورت تخلف، پروانه صالحیت حفاري و پروانه حفر یا الیروبی چاه یا قن

هاي مذکور اقدام به حفر چاه نامهها یا اجازه خواهد شد و اگر بدون هرکدام از پروانه  صالحیت آنها لغو
یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل 

این قانون محکوم خواهند  54ي به مجازات مقرر در ماده ها و مؤسسات حفار سازمان  ها و یا شرکت
دستگاه حفاري شخص یا اشخاص متخلف را توقیف  توانند رأساً  اي می منطقه هاي آب شد. شرکت

 .نمایند
هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موظفند  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه -1تبصره 

محل اقامتگاه قانونی، کارت تردد دریافت و   اي استان منطقه آبپس از تصویب این قانون، از شرکت 
سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. نیروي انتظامی موظف به جلوگیري از حمل و نقل یا تردد 

اند با همکاري نیروي انتظامی  اي موظف منطقه هاي آب باشد. شرکت هاي فاقد کارت تردد می دستگاه
هاي حفاري فاقد کارت تردد با هزینه مالک آن اقدام نمایند. با مالک دستگاه  هنسبت به توقیف دستگا

این قانون رفتار خواهد شد. همچنین، وزارت نیرو مکلف است براي  54حفاري مذکور وفق ماده 
 .هاي حفاري فوق، سامانه پایش الزم را مستقر نماید پایش کلیه دستگاه

هاي حفاري غیرمجاز و  یري از حمل و نقل یا تردد دستگاهنیروي انتظامی موظف به جلوگ -2تبصره 
هاي حفاري غیرمجاز وفق  باشد. با مالکین دستگاه اي می منطقه هاي آب توقیف و تحویل آن به شرکت

 این قانون رفتار خواهد شد. 54ماده 
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 حفـاري  دسـتی  صـورت  بـه  عمیق نیمه و عمیق هاي چاه. هستند مدنظر عمیق نیمه و
 .شوند نمی

 شده تکرار بار 2 تردد کارت فاقد يحفار يها دستگاه فیتوق، 27 ماده در :2-27 نظر •

 .است

 از جلـوگیري  بـه  موظـف  انتظـامی  نیروي بار یک 27 ماده 1 تبصره در -2-27 پاسخ -
 کـارت  فاقـد  دستگاه توقیف به موظف اي منطقه آب شرکت دوم بار و است شده تردد
 .اند شده تردد

ـ  و یانتظام يروین«: شود اصالح ریز شرح  به ماده نیا 2 تبصره :3-27 نظر •  آب سیپل

 يحفـار  دستگاه تردد ای نقل و حمل از يریجلوگ به موظف آب، منابع حفاظت گانی ای

 يروین نیهمچن. باشد یم يا منطقه آب يها شرکت به آن لیتحو و فیتوق و رمجازیغ

 بـه  رمجـاز یغ يحفار هرگونه با دیبا) آب سیپل ای( آب منابع حفاظت گانی ای یانتظام

ـ  ی(دسـت  حفـار  ملـک،  صاحب از اعم نیمتخلف و دینما مقابله مشهود جرم عنوان  ای

ـ تحو ییقضـا  مراجع به و بازداشت را یدست ای يحفار دستگاه صاحب)، یدستگاه  لی

 .»شد خواهد رفتار قانون نیا 54 ماده طبق نیمتخلف با. دهد

(ویرایش نخست)  54در ماده  رمجازیغ يتوجه به جرم انگاشتن حفار با -3-27 پاسخ -
 .ندارد یضرورتآن  اتیذکر جزئ ،یقانون حهیال نیا

ـ با یزمـان  سقف يحفار يدستگاهها يبرا 27 ماده 1 تبصره در :4-27 نظر •  نیـی تع دی

 شود

 دهیـ د ییـ و ضـوابط اجرا  نامـه  آیین در تواند یم ازیمورد در صورت ن نیا -4-27 پاسخ -
 .شود

 نـد یفرآ لیتسـه  هـدف  بـا  يا منطقـه  آب يها شرکت شود یم شنهادیپ :5-27 نظر •

 کـارت  و مجـوز  صـدور  و یطراح را يا سامانه ،يحفار زاتیتجه و اشخاص ییشناسا

 .دینما مذکور سامانه در يحفار دستگاه و مالک مشخصات تبت به منوط را تردد

 در رویـ ن وزارت توسـط  يحفـار  يهادستگاه شیپا سامانه استقرار الزام -5-27 پاسخ -
 .است موجود متن
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 کسـب  موضـوع  اسـت  الزم اسـتقرار،  و جانمـایی  خصـوص  در: 1تبصره :6-27 نظر •

 .گردد لحاظ نیز "زیست محیط حفاظت سازمانموافقت "

 .استچاه و قنات  يحفار تیصالح يموضوع صرفا برا نیا -6-27 پاسخ -

 ست؟یچ تیصالح کسب طیشرا و ارهایمع: يحفار تیصالح پروانه :7-27 نظر •

 و ستین قانون شان در يحفار تیصالح کسب طیشرا و ارهایمع نییتع -7-27 پاسخ -
 .شد خواهد لحاظ ییاجرا يها دستورالعمل و ها نامه آیین در ازین صورت در

 
نموده است.  لیرا تسه دیو مصارف جد یآب به اراض صیماده بازتخص نیا :1-28 نظر •

فراهم کرده که هر دو ممکن  زیرا ن یفعل یاراض يکاربر رییماده امکان تغ نیا نیهمچن

که آب شرب و صـنعت تعرفـه    ییداشته باشند. از آنجا یجبران رقابلیاست عوارض غ

ـ   يا آب منطقـه  يها شرکت لیدارند احتماالً تما يآب باالتر ـ بـه ا  صیبـه بازتخص  نی

 يگـر ید بـه  يبـردار  بهره پروانه انتقال ماده نیا تبصره درخواهد بود.  شتریمصارف ب

 امکان جهینت در. شود ینم ها باغ و یزراع يکاربر قیمصاد يکاربر رییتغ قیمصاد جزو

ـ  نیا در گرید يکاربردها يریگ شکل و يکشاورز یاراض يکاربر رییتغ  فـراهم  یاراض

ـ  به آب صیتخص امکان با یطرف از. است شده ـ  توسـعه  امکـان  گـر، ید یاراض  یاراض

 .است شده فراهم يکشاورز

 

 برداري آب اختصاص پروانه بهره -28ماده 

برداري آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم  پروانه بهره
پروانه  شود. همچنین انتقال کل یا بخشی از آبریز مربوطه اتخاذ  دیگري توسط کمیسیون حوضه

 :برداري به دیگري ممنوع است مگر در موارد ذیل بهره
 .الف) به تبع زمین و براي همان مصرف صرفاً با اطالع وزارت نیرو

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفًا با اجازه وزارت نیرو و در قالب تصمیم کمیسیون 
 .آبریز حوضه

یا تغییر نوع مصرف آن، در قالب تصمیم کمیسیون برداري به دیگري  تبصره: انتقال پروانه بهره
 گردد. ها محسوب نمی آبریز، جزو مصادیق تغییرکاربري اراضی زراعی و باغ حوضه



 
 

 

301 

 آب قانونپیشنهادي  الیحه نخست ویرایش بر دریافتی نظرات اهم به پاسخ: 5فصل  

 

 سند به وابسته آب صیتخص ،الیحه پیشنهادي قانون آب يجا يجا در -1-28 پاسخ -
شـده   زیحوضه آبر صیتخص سند و حوضه يداریپا سند ،ییغذا -یآب تیامن يراهبرد

 یتوسعه بدون حد و مرز اراض نهیزم جهیاست و در نت یفرابخشتماما  ماتیاست. تصم
 .ستیکه بدان اشاره شده، فراهم ن يموارد ریسا ای يکشاورز

 .است الزم زین یاراض حفاظت سازمان اجازه: ب بند :2-28 نظر •

 .ندارد تیموضوع نجایا درسازمان  نیا اجازه -2-28 پاسخ -

ـ تغ از ممانعـت  و یاراض امور حفظ قانون به دیبا تبصره نیا در: تبصره :3-28 نظر •  ریی

 .شود توجه يکاربر

 .است گرفته قرار یبررس مورد مذکور قانون -3-28 پاسخ -

 منتقـل  يگـر ید مصارف و نیزم به يبردار بهره پروانه که امر نیا میتصم :4-28 نظر •

ـ ا ایآ که ستین مشخص. است شده محول زیآبر حوضه ونیسیکم به شود  میتصـم  نی

 .نیمع مدت کی يبرا حوضه کی يبرا کل طور به ای شود یم گرفته يمورد

 ونیسـ یکم توسـط  مختلف عوامل گرفتن نظر در با و يمورد صورت به -4-28 پاسخ -
 .ردیگ یم صورت زیآبر حوضه

همان مصرف صرفاً با  يو برا نیبه تبع زم«نحو اصالح شود  نیبد  الف بند :5-28 نظر •

 ».ياطالع و اجازه وزارت جهاد کشاورز

 آن میتصـم  واست  گذاشته شده زیحوضه آبر ونیسیامر بر عهده کم نیا -5-28 پاسخ -
 .باشد يکشاورز جهاد وزارت با صرفا تواند ینم

 انجـام  قابل زیآبر حوضه ونیسیکم اجازه بدون دیبا یمطالعات محدوده در :6-28 نظر •

 .باشد

 موضـوع  نیـ ااست و  زیحوضه آبر ونیسینظر کم ریز یمحدوده مطالعات -6-28 پاسخ -
 .ردیپذ صورت ونیسیکم نیا اجازه با دیبا

 .کند یم سلب را بودن یرقابت و بازار لیتشک امکان :7-28 نظر •

 يبـرا  یمـانع  وباشد  زیحوضه آبر ونیسیکم میبنا به تصم دیماده با نیا -7-28 پاسخ -
 .کند ینم جادیا آب بازار
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 مـاده  یـی اجرا دستورالعمل با ریمغا يبردار بهره پروانه اختصاص 28 ماده :8-28 نظر •

ـ  آب، عادالنه عیتوز قانون 28 و 27 ـ وز یابالغ ـ ن محتـرم  ری ـ  روی . (شـماره  باشـد  یم

 )1398/09/05 مورخ 98/37340/31/100

عادالنـه آب،   عیـ و نسخ قـانون توز  یقانون حهیال نیا بیدر صورت تصو  -8-28 پاسخ -
 نسخ خواهد شد. زیمربوط به آن ن ییاجرا يها دستورالعمل هیکل

ـ  تبـع  بـه ) الف:  گردد اصالح شرح نیا به 28 ماده الف بند :9-28 نظر •  يبـرا  و نیزم

 .روین وزارت یکتب مجوز با صرفاً مصرف همان

 زیـ آبر حوضـه  ونیسـ یکم بـه  صـراحتا  یقانون ماده نیا در يریگ میتصم -9-28 پاسخ -
 .روین وزارت نه است شده سپرده

 .کرد حذف را آن توان یم و دارد يادیز اشتراکات 20 ماده با :10-28 نظر •

 ارتباط به ماده نیا و است يبردار بهره پروانه صدور به مربوط 20 ماده -10-28 پاسخ -
 .است پرداخته آن نتقالا نحوه و نیزم و آب

 محـدوده  یـک  در آب هاي چاه برداري بهره پروانه از بخشی یا کل انتقال :11-28 نظر •

 انجـام  قابـل  آبریـز  حوضـه  کمیسیون مجوز به نیاز بدون باید آبی دشت یا مطالعاتی

 .باشد

 خصـوص  در يریگ میاست، تصم عنوان شده 24گونه که در ماده  همان -11-28 پاسخ -
 حـوه ن و سـازوکار  صـورت  نیـ ا ریغ در و. است زیآبر حوضه ونیسیکم عهده بر انتقال
 .بود خواهد نامشخص آن بر نظارت

 شود؟ یم چه آب ازاری جادیا فیتکل ماده نیا با :12-28 نظر •

بـا   يریـ گ میمـورد تصـم   با بازار آب ندارد و در هردو یماده منافات نیا -12-28 پاسخ -
 است. زیحوضه آبر ونیسیکم

ـ  نـوع  خصوص در تبصره نیا در موجود ابهام: تبصره :13-28 نظر •  يراسـتا  در نیزم

 اسـت  قرار یاقدام چه که شود مشخص کامال دیبا ها باغ و یزراع یاراض يکاربر رییتغ

 رد؟یبگ

برداري را مخـتص زمـین و    با توجه به اینکه در صدر ماده، پروانه بهره -13-28 پاسخ -
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ته، در تبصره با تصـمیم کمیسـیون حوضـه    است دانس ردي که براي آن صادر شدهموا
 آبریز، تغییر نوع مصرف را از استثنائات تغییر کاربري دانسته است.

ـ  يکاربر رییتغ ای و يکشاورز یاراض شتریب توسعه نهیزم 28 ماده :14-28 نظر •  یاراض

 یاراض به آب صیتخص ساختن ممکن قیطر از امر نیا. است آورده فراهم را يکشاورز

ـ ا تبصـره  قیطر از نیهمچن پروانه، تحت هیاول یاراض از ریغ گرید (انتقـال   مـاده  نی

ـ تغ قیمصـاد  جـزو  آن مصرف نوع رییتغ ای يگرید به يبردار بهره پروانه  يکـاربر  ریی

 .است آمده فراهم)، شود ینم محسوب یباغ و یزراع یاراض

همـان مصـرف    يو برا نیذکر شده است که انتقال به تبع زم در ماده -14-28 پاسخ -
اتخـاذ   زیـ حوضـه آبر  ونیسیمورد توسط کم نیدر ا میهرگونه تصم نکهیاست. ضمن ا

 خواهد شد.

ـ د یاراض ای یمل یاراض به آب انتقال عدم جهت به گرددیم شنهادیپ :15-28 نظر •  می

 :ردیبپذ صورت هیاصالح ماده نیا ب بند در

 میتصـم  قالـب  در و روین وزارت اجازه با صرفاً گرید مصارف ای و گرید نیزم يبرا) ب

 ممنـوع  یمل یاراض و مید یاراض به آب انتقال که شرط نیا به زیآبر حوضه ونیسیکم

 بوده

 لحـاظ  زیـ آبر حوضـه  ونیسـ یکم ماتیدر تصم یطیشرا نیمسلما چن -15-28 پاسخ -
 صـادر  را مجوز نیا مختلف يها جنبه گرفتن نظر در با مذکور ونیسیکم و شد خواهد

 .کند یم

ـ یکم« يجـا  به شود یم درخواست یقانون سینو شیپ نیا متن در :16-28 نظر •  ونیس

 .شود دیق »دولت« لفظ ،»زیآّبر حوضه

 ينهـاد  و بـوده سـاختار آب   یاز ارکـان فرعـ   زیـ حوضه آبر ونیسیکم -16-28 پاسخ -
 و فیوظـا  و فیـ تعر مسـلما  و اسـت  قـانون  نیـ ا در شده مشخص فیوظا با یفرابخش

 .است دولت از مجزا آن اراتیاخت
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ـ ن وزارت از اسـتعالم  با کارشناسان یفن تیصالح صیتشخ 29 ماده در :1-29 نظر •  روی

ـ ا در است قرار را يکار چه روین وزارت یعنی. ستین ایگو جمله نیا. شود یم انجام  نی

 يهـا  تیصـالح  اصالح/ دیجد يها تیصالح شنهادیپ منظور ایآ دهد؟ انجام خصوص

 یرسم کارشناسان کانون در رشته نی(ا آب یمهندس رشته در مثالً یکارشناس موجود

 منظور ای کند دییتأ روین وزارت دیبا که است) باشد یم تیصالح 14 يدارا يدادگستر

 است؟ يگرید زیچ

 دادگسـتري  رسـمی  کارشناسی پروانه اخذ براي صالحیت تأیید منظور -1-29 پاسخ -
 .است

ـ آب و آب مهنـدس  کارشناسـان  يبرا صرفاً بند نیا است بهتر :2-29 نظر •  مجـاز  ياری

 .باشد

 کارشناسان این. شوند نمی محدود آبیاري و آب مهندسان به کارشناسان-2-29 پاسخ -
 .کند نمی کفایت تخصص دو این صرفاً و باشند صالحیت 14 واجد باید

 و يکشاورز یمهندس نظام سازمان در ياریآب و آب رسته وجود به توجه با :3-29نظر  •

 از اسـتعالم  ستیبا یم موجود يدادگستر یرسم کارشناسان نیهمچن و یعیطب منابع

 .شود ینیب شیپ هم يکشاورز جهاد وزارت

در تخصـص وزارت نیـرو   » امور آب و آبرسانی (مهندسی آب)«تخصص  -3-29 پاسخ -
ــراي اســتعالم از وزارت جهــاد کشــاورزي در تخصــص    اســت. موضــوع پیشــنهادي ب

کند  گیرد که در بحث آبیاري موضوعیت پیدا می قرار می» کشاورزي و منابع طبیعی«
 از موضوع این ماده خارج است.و 

 زیست محیط کارشناسان صالحیتتشخیص ": شود افزوده ماده انتهاي در :4-29نظر  •

 ".پذیرد می صورت زیست محیط حفاظت سازمان از استعالم با آب بخش همانند نیز

 

 تشخیص صالحیت فنی کارشناسان -29ماده 

رسانی در مورد  هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته
 باشد. اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستري و قوه قضائیه با استعالم از وزارت نیرو می
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 سـت یز طیمح کارشناسان تیصالح دییتا و است آب حاضر قانون محور -4-29 پاسخ -
 .ستین مربوط قانون نیا به

و  میحـر  يپهنا نییدر خصوص تع  رویوزارت ن یتیحاکم فهیتوجه به وظ با :5-29 نظر •

نامـه   نیـی و مقررات ذکر شده شـده در آ  حهیال 17بستر رودخانه ها وفق بند ج ماده 

ـ  29 ماده به است بهتر  حه،یال 32 ماده و رودخانه بستر و میحر نییتع به مربوط  کی

 وزارت که يموارد در يدادگستر یرسم کارشناسان نکهیا بر یمبن گردد اضافه تبصره

 مراجـع  در  پرونده لیتشک به اقدام تیحاکم اعمال عنوان به تابعه يها شرکت و روین

ـ ن وزارت رشیپذ به ملزم محاکم.  ندارند نظر اظهار تیصالح اند، نموده ییقضا  در روی

 رودخانـه،  متصرف حقوق نیتضم جهت. هستند رودخانه بستر و میحر اعالم خصوص

 رودخانه بستر و میحر که یمتخلف کارشناس يبرا يفریک ای یانتظام یمجازات توانیم

 .گرفت نظر در است کرده اعالم اشتباه را

 در و برخوردارنـد  یکـاف  تخصـص  ازاست که کارشناسـان   نیبر ا فرض -5-29 پاسخ -
 .شد خواهند مجازات مشمول زین تخلف صورت

 کانون قیطر از يدادگستر یرسم کارشناسان به مربوط آزمون 29 ماده در :6-29 نظر •

 نیـی تع ها آن تیصالح و شود یم انجام ها رشته همه يبرا هیقضائ قوه نیهمچن و وکال

 .شود اصالح است الزم گردد، یم

اسـت و   شـده  دیـ ق رویـ صرفا الـزام اسـتعالم از وزارت ن   زیماده ن نیدر ا -6-29 پاسخ -
 .ندارد کارشناسان رشیپذ نحوه با رابطه در هیئقوه قضا تیبا صالح یمنافات

 

 

 

 مالکیت در ملک غیر -30ماده 

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از 
صاحب نظر مالکیت چاه یا قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط به چاه یا قنات یا مجرا خواهد بود و 

تصرفی  تواند در اطراف چاه یا قنات یا مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه یا مجرا هر ملک می
 که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یا مجرا نشود.
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 .است ساخته فراهم را قنات و چاه میحر در یتصرف هرگونه امکان ماده نیا :1-30 نظر •

 موجـب  او تصرفات اینکه بر مشروط« که است شده عنوان ماده متن در -1-30 پاسخ -
 صـاحب  بـه  ضرر و رساندن آسیب صورت در. »نشود مجرا یا قنات یا چاه صاحب ضرر
) نخست ویرایش( 56 ماده در اختالف حل رویه طریق از موضوع مجرا، یا قنات یا چاه
 الزم هاي ظرفیت نیز مدنی قانون نظیر موجود قوانین. گیرد قرار بررسی مورد تواند می
 .باشند می دارا زمینه این در را

ـ  سـت یبا یم قنات میحر ها، قنات مورد در :2-30 نظر •  هرگونـه  از و شـده  اعـالم  یمل

  .شود محافظت یتصرف

 در قنـات  و چـاه  مالکیـت  مـابین  مسئله نمودن مشخص جهت ماده این -2-30 پاسخ -
 و »آب منـابع  کیفی و کمی حفاظت« فصل در آبی منابع از حفاظت و است غیر ملک
 .است گرفته قرار بررسی مورد آن، به مربوط مواد

 اصـالح  ریغ ملک در ارتفاق حق به ریغ ملک در تیمالک از 30 ماده عنوان :3-30 نظر •

 اتیه مصوبه نامه نییآ طبق قنوات و یآب يمجار یکیزیف میحر نییتع نیهمچن. گردد

 ابتـدائاً  ،یمحل اختالف موارد در و روستین وزارت کارشناسان عهده به رانیوز محترم

 در طرح قابل مراتب اعتراض صورت در و یدگیرس موارد به يا منطقه آب يها شرکت

 .باشد یم ییقضا محاکم

 اسـت،  نشـده  يااشـاره  ارتفـاق  حـق  بـه  ماده متن در نکهیا به توجه با -3-30 پاسخ -
 حـل  يهـا  هیـ رو و ارکـان  بـه  اخـتالف  هرگونـه . است تر مناسب ریغ ملک در تیمالک

 .شود یم مربوط یقانون حهیال نیا موضوع اختالف

ـ آ کـه  شود مشخص دیبا ماده نیا در موجود اختالف حل مرجع :4-30 نظر •  دادگـاه  ای

 .است ياریبس اختالفات يدارا موضوع نیا مطمئنا که يداور یمل مرکز ای است

 حـه یال نیـ ا 56و  55حل و فصـل اخـتالف در مـواد     يها هیارکان و رو -4-30 پاسخ -
 .ندارد ضرورتها  آن مداومو ذکر  اند مشخص شده (ویرایش نخست) یقانون
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ـ یو غ یآب تأسیسات دیخر يرا برا يا گسترده طیاماده شر نیا: 1-31 نظر • مجـاز   یرآب

 .کرد خواهد فراهم روینتوسط وزارت 

تواند در چـارچوب   وزارت نیرو می«در متن ماده عنوان شده است که  -1-31پاسخ  -
ایـن قـانون آنهـا را     45آبریز و مطابق با ترتیب مقـرر در مـاده    سند پایداري حوضه

هـاي   قیود و شروط الزم جهت جلوگیري از سوءاسـتفاده ؛ بنابراین »خریداري نماید
 بینی شده است. احتمالی در متن ماده پیش

 داشـته  وجـود  مجـاز  یرآبیغ ای و یآب تأسیسات دیخر به  اعتراض امکان: 2-31 نظر •

 .باشد

 قـانون  الیحـه  56 ماده در اعتراض امکان و اختالف حل موارد تمامی -2-31پاسخ  -
 اشـخاص  میـان  اختالف بروز موارد کلیه براي اختالف حل رویه و) نخست ویرایش(

 .است شده گرفته نظر در قانون این اجراي در حقوقی و حقیقی
 جبـران  باشـد،  افراد شتیمع تأمین با ارتباط در تأسیسات که یصورت در: 3-31 نظر •

 شـده  اکتفـا  عادالنه تأسیسات يداریخر به ایآ بود؟ خواهد ينحو چه به آن خسارت

 است؟

 و اخـتالف  حـل  صـادره،  احکام به اعتراض جهت الزم کارهاي و ساز -3-31پاسخ  -
 خریـداري  ضـمناً . اسـت  شـده  بینی پیش الیحه در مربوطه مواد در خسارت جبران

 مـاده  در مقرر ترتیب و آبریز حوضه پایداري به مربوط مالحظات رعایت با تأسیسات
 معیشـتی  و اقتصـادي  مشکالت و اجتماعی هاي تنش بروز احتمال که باشد می 45

 .رساند می حداقل به را برداران بهره براي

 خریداري تأسیسات معوض -31ماده 

برداري  چنانچه تأسیسات غیرآبی مجاز یا تأسیسات آبی مجازي که مطابق مفاد این قانون بهره
مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخالل در کیفیت یا امر شوند موجب ایجاد اختالل در  می

تواند در چارچوب  و نظایر آن گردند، وزارت نیرو می  تقسیم آب یا کاهش ایمنی در مقابل سیالب
 این قانون آنها را خریداري نماید. 45آبریز و مطابق با ترتیب مقرر در ماده  سند پایداري حوضه
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 حفاظت کمی و کیفی منابع آب -فصل چهارم

 

 مالکیت بستر و حریم -32ماده 

ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی  هاي عمومی و رودخانه هاي طبیعی و کانال بستر کلیه انهار و آبراهه
هاي  طبیعی و سایر منابع و مجاري طبیعی آب هاي ها و برکه مردابها و بستر  داشته باشند و مسیل

سطحی و زیرزمینی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشند، در مالکیت حکومت 
جمهوري اسالمی ایران است و قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و همچنین است اراضی 

ها و یا خشک شدن  دریاچه رفتن سطح آب دریاها و  پایینساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر 
ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در  ها و باتالق مرداب

اسالمی. مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به  حکومت جمهوري
 ها نیست. اد این ماده نافی وظایف قانونی دستگاهشود. مف وزارت نیرو محول می

ها،  هاي طبیعی، مسیل ها، انهار و آبراهه تشخیص و تعیین پهناي بستر و حریم رودخانه -1تبصره 
ها و  انهار و  داغاب  رودخانه هاي طبیعی در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي  ها و  برکه مرداب

بستر طبیعی آنها با لحاظ شرایط طبیعی و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت  در 
هاي مجاز در آنها توسط وزارت نیرو با  نیرو است. تعیین حریم کیفی موارد این تبصره و کاربري

  شود. زیست انجام می همکاري سازمان حفاظت محیط

آبی، تأسیسات فاضالب و همچنین خطوط انتقال حریم کمی و کیفی مخازن و تأسیسات  -2تبصره 
هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی  آب، فاضالب و آبرسانی و کانال

هاي  کند. تعیین کاربري نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا می  توسط وزارت
زیست انجام  یرو با همکاري سازمان حفاظت محیطمجاز حریم کیفی موارد این تبصره توسط وزارت ن

 .شود می

هاي  ها، انهار و آبراهه ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه - 3تبصره  
طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل طبیعی، کانال

ها و انهار و  بیعی و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانهها اعم از ط دریاها و دریاچه
 ها ممنوع است  مگر با اجازه وزارت نیرو. در صورت  هاي عمومی و مسیل هاي طبیعی و کانال آبراهه
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 محـول  روین وزارت به...»  منابع نیا از حفاظت و يراهبرد کالن، تیریمد«: 1-32نظر  •

 محـدود  منـدان،  سـت یز اتیح در ها رودخانه بستر جامع نقش به توجه با. است شده

 حفاظت سازمان حضور بدون روین وزارت به ها رودخانه حفاظت و کالن تیریمد کردن

 .داشت خواهد دنبال به را یتبعات ستیز طیمح

صدور مجوز توسط وزارت نیرو، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز مکلف به رعایت کلیه 
باشند. در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این  ت ابالغی وزارت نیرو میمقررات، شروط و تعهدا

تبصره، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرو، حسب مورد، دستور توقف کار یا 
تخریب اعیانی یا رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. با متخلفان از مفاد این تبصره، وفق 

  شود. قانون رفتار می این 54ماده 

کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم کمی و کیفی  احداث نهر، کانال یا جوي و لوله -4تبصره 
مخازن و تأسیسات آب یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در محدوده شهرها یا روستاها 

باشد. مشخصات فنی مندرج در  با جلب موافقت شهرداري یا دهیاري و کسب اجازه از وزارت نیرو می
 .االجرا است نامه الزم اجازه

در صورتی که اعیانی و تأسیسات موجود در بستر و حریم موارد مذکور در این ماده، از  -5تبصره  
نظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف است بنا به درخواست شرکت 

معینی، نسبت به صدور دستور و معرفی نماینده جهت ربط، ضمن اعالم مدت  اي ذي منطقه آب
تخلیه، قلع اعیانی و اعاده به وضع سابق،  هاي تخلیه، رفع تجاوز و قلع اعیانی اقدام نماید. هزینه

که با ارائه اسناد مثبته، ثابت شود  حسب مورد از مرتکب یا متصرف دریافت خواهد شد. در صورتی
) ایجاد یا پس 27/04/1347نون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب احداثی قبل از تصویب قا   اعیانی

از تاریخ مذکور با اجازه وزارت نیرو ساخته شده و در هر حال تصرف و تحصیل مالکیت منطبق بر 
مبانی قانونی باشد ولیکن از نظر وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شود، با رعایت ترتیبات مقرر در 

 .شود این قانون پرداخت می 53و  45ن بر اساس مواد این ماده، قلع و خسارت اعیا

سال پس از  هاي آن ظرف مدت حداکثر یک نامه اجرایی موضوع این ماده و تبصره آیین -6تبصره 
هاي آبریز تهیه شده و پس از  هاي حوضه تصویب این قانون، توسط وزارت نیرو با همکاري کمیسیون

 رسد. ران میعالی آب به تصویب هیئت وزی تأیید شوراي
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 وظـایف  نـافی  هـا  رودخانه بستر مدیریت و حفاظت در نیرو وزارت نقش -1-32 پاسخ -

 و هـا  مسـئولیت  وظـایف،  بـه  الیحـه  مـواد  سایر و ماده این در و نبوده ها دستگاه سایر
 منـابع  حـریم  و بسـتر  از حراسـت  و حفظ در زیست محیط حفاظت سازمان اختیارات

 دوم، ویـرایش  اصـالحات  در ضـمناً . اسـت  گردیـده  توجـه  کیفی، منظر از ویژه به آبی،
 این بستر از حفاظت و اداره« به...»  منابع این از حفاظت و راهبردي کالن، مدیریت«

 .گردید تبدیل...»  آبی منابع

 حفاظـت  سـازمان  مشـارکت  بـا  تنها یفیک و یکم میحر و بستر موضوع: 2-32نظر  •

 برخـوردار  یمختلف ابعاد از مسأله نیا که آنجا از. است آمده ماده نیا در ستیز طیمح

ـ رعا عـدم  و تجاوز لیدل به واقع در لیس از یناش خسارات شتریب و است  میحـرا  تی

 وزارت ژهیو به ها دستگاه ریسا حضور با یکارگروه در مسأله نیا تا است ازین باشد، یم

 یمعـدن  اکتشـافات  و یشناس نیزم(سازمان  تجارت و معدن صنعت، ،يکشاورز جهاد

 يشورا لیذ یاسالم انقالب مسکن ادیبن و يبردار نقشه سازمان کشور، وزارت)، کشور

 .شود يریگ میتصم و یبررس آب یعال

 رویـ ن وزارت یذاتـ  فیوظـا  جـزء  م،یحـر  و بسـتر  يپهنـا  بسـتر،  نییتع -2-32 پاسخ -
 ظرف آن يها تبصره و ماده نیا موضوع ییاجرا نامه نیآی آنکه ضمن. شود یم محسوب

 يهمکـار  بـا  رویـ ن وزارت توسـط  قـانون،  نیـ ا بیتصـو  از پس سال کی حداکثر مدت
 بیتصـو  بـه  آب یعال يشورا دییتأ از پس و شده هیته زیآبر يها حوضه يها ونیسیکم
 زیآبر يها حوضه يها ونیسیکم یفرابخش تیماه به توجه با که رسد یم رانیوز ئتیه
 روین وزارت در ها يریگ میتصم انحصار موضوع آب، یعال يشورا دییتأ و یبررس الزام و
 .است یمنتف نفعان، يذ ریسا مشارکت عدم و

 جهـت  در کامالً کشور، یآب يها بدنه تیمالک مصادره به اقدام با ماده نیا: 3-32نظر  •

 کی لیم دهنده نشان و یمل يها عرصه یکپارچگی حفظ خالف و یعموم تیمالک نقض

 ،یآب يها کرهیپ و ها رودخانه. است یمل یاراض از یشرکت انتفاع و تملک يبرا دستگاه

ـ  فیوظـا  اسـاس  بـر  دستگاه هر که بوده یفرابخش یموضوع ـ  خـود  یذات  از یبخش

 و کـالن  تیریمد یمهندس و یفن دستگاه کی نکهیا و داشته عهده به را ها تیمسئول

 کشـور  هیجار و موضوعه نیقوان از ياریبس برخالف رد،یبگ عهده به را را آن اراتیاخت
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 .است ها دستگاه یحفاظت و یتیحاکم فیوظا و

 يهـا  هـا و آبراهـه   که در متن ماده آمده است، بستر رودخانـه  طور همان -3-32 پاسخ -
و  سـت یوقف ن ایفروش  ،یقابل تملک خصوص ،یعیطب يمنابع و مجار ریو سا یعیطب

به  ،یمنابع آب میخود در حفاظت از بستر و حر یذات فیبه جهت وظا صرفاً رویوزارت ن
 ها تیفعال هیرا بر عهده خواهد داشت. ضمن آنکه کل تیمسئول نیاز دولت، ا یندگینما

 يها مواد مرتبط با آن در مناطق و حوضه ریماده و سا نیو اقدامات در ارتباط با مفاد ا
 نـدگان یو متشکل از نما یفرابخش يکه نهاد زیآبر حوضه ونیسیمختلف، با نظارت کم

 انجام خواهد شد.   باشد، یمرتبط با حوزه آب م یاصل نفعان يذ هیکل

 .شود اضافه هم »یدولت« کلمه »یخصوص« لفظ از بعد چهارم سطر  در: 4-32نظر  •

 میحـرا  و بسـترها  بـر  یاسـالم  حکومت يارداریاخت به اشاره به توجه با -4-32 پاسخ -
  .گنجد ینم گاهیجا نیا در یدولت واژه ذکر ماده، نیا در مذکور

 بخصوص و قطر کیتفک به يشهر آب يها شبکه ای و انتقال يها لوله میحر: 5-32نظر  •

 شهر معابر داخل عیتوز شبکه ای و انتقال خط براساس نیهمچن و لوله خط يکار فشار

 .شود اعمال و محاسبه روستا و

 .ستینآب  قانون در ارائه مقیاس در موضوع نیا -5-32 پاسخ -

طـور   بـه  نیها در قوان خصوص چاه منابع آب به یو بهداشت یحفاظت میحر: 6-32نظر  •

 میشفاف نوشته شود. با توجه به گسترش شهرها و ساخت و ساز در حال حاضـر حـر  

 ها در معرض خطر است.   چاه یبهداشت

 میحـر  کـه  شـود  یمـ  گرفتـه  نظـر  در یفیک و یکم میحر یفن لحاظ از -6-32 پاسخ -
 .شود یم گرفته نظر در یفیک میحر در زین ها چاه یبهداشت

 الزم.  شـده  پرداختـه  یعیطب يها برکه و مرداب به صرفا چهارم فصل در: 7-32نظر  •

ـ ح از اچـه یدر و تـاالب  خصوص در روین وزارت یقانون تیمسئول است  و حفاظـت  ثی

 .گردد حیتشر شفاف صورت به يبردار بهره

 .دیگرد اضافه ماده متن به زین تاالب در ویرایش دوم -7-32 پاسخ -

ـ ن وزارت نظـر  از مجاز قیمصاد و موارد است الزم: 3 تبصره: 8-32نظر  •  مشـخص  روی
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 .شود

 .شود می ذکر اجرایی نامه آیین در این موارد و مصادیق -8-32 پاسخ -

 .شود ذکر ها برکه از بعد بندان آب اصطالح م،یحر و بستر تیمالک در: 9-32نظر  •

 .باشد ینم یعیطب منابع قیمصاد از انبندآب -9-32 پاسخ -

 تبصـره  صـورت  بـه  و حـذف ...) کیفی حریم(تعیین  1 تبصره آخر جمله: 10-32نظر  •

 توسط آنها مجاز هاي کاربري و ماده این موارد کیفی حریمتعیین ": شود ارائه مستقل

 ".شود می انجام نیرو وزارت همکاري با و زیست محیط حفاظت سازمان

 نیـی تع«: دیـ گرد اصالح صورت نیبدعبارت یاد شده در ویرایش دوم  -10-32 پاسخ -
 حفاظـت  سـازمان  توسـط  آنهـا  در مجـاز  يها يکاربر و تبصره نیا موارد یفیک میحر
 .»شود یم انجام روین وزارت و ستیز طیمح

 ایـن  کـه  شود ذکر باید کیفی حریم نامه آیین تهیه خصوص در: 6 تبصره: 11-32نظر  •

 بـراي  و تهیـه  نیـرو  وزارت همکاري با زیست محیط حفاظت سازمان توسط نامه آیین

 .شود می تقدیم وزیران هیأت یا عالی شوراي به تصویب

 و انهـار  هـا،  رودخانـه  یفـ یک میحـر  نیـی تع خصـوص  در 1 تبصره در -11-32 پاسخ -
 يهـا  يکاربر و محل هر در یعیطب يها برکه و ها مرداب ها، لیمس ،یعیطب يها آبراهه
 در. شـود  یمـ  انجـام  رویـ ن وزارت و ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط آنها در مجاز

 روین وزارت توسط ماده نیا موضوع ییاجرا نامه نیآی که است شده عنوان زین 6 تبصره
 آب یعال يشورا دییتأ از پس و شده هیته زیآبر يها حوضه يها ونیسیکم يهمکار با
 ونیسـ یکم عضـو  زیسـت  محـیط  حفاظـت   سازمان. رسد یم رانیوز ئتیه بیتصو به

 .است زیآبر يها حوضه

 .بدهد مجوز تواند یم یطیشرا چه تحت روین وزرات: 3 تبصره: 12-32نظر  •

 .گردد یم ارائه نامه آیین در جزئیات -12-32 پاسخ -

 .شود فیتعر »مزاحمت«: 5 تبصره: 13-32نظر  •

 شود؟ یم چه مالک خسارت: تبصره آخر خط

 در گردد. جزئیات پرداخت می 53و  45ها مطابق مواد  خسارتجبران  -13-32 پاسخ -
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 خواهد شد.  ارائه نامه آیین

ـ با لذا. دارد ییاجرا نامه نییآ به ازین 32 ماده 2 تبصره: 14-32نظر  • ـ ا در دی  بخـش  نی

 .گردد ینیب شیپ

مـاده و   نیموضوع ا ییاجرا نامه نیعنوان شده است که آی 6در تبصره  -14-32 پاسخ -
 يها ونیسیکم يبا همکار رویقانون، توسط وزارت ن نیا بیآن پس از تصو يها تبصره
 رانیـ وز ئـت یه بیتصو به آب یعال يشورا دییتأ از پس و شده هیته زیآبر يها حوضه

 .رسد یم

ـ ا بـا  7 تبصـره  32 ماده در: 15-32نظر  •  هـا،  يبخشـدار « شـود  اضـافه  مضـمون  نی

 یروبیال به نسبت هستند مکلف یتیجمع مراکز محدوده در ها ياریده و ها، يشهردار

 ساز و ساخت اجازه از و ندینما اقدام یتیجمع مراکز يها رودخانه و ها لیمس فیتنظ و

ـ ا بـا  8 تبصـره  نیهمچن و »ندینما يریجلوگ ها رودخانه بستر و میحر محدوده در  نی

 روستا و شهر یتیجمع مراکز تیریمد در لیدخ يها ارگان تمام« گردد اضافه مضمون

 هـا  رودخانه تیریمد خصوص در را روین وزارت نظر خود يها برنامه در هستند موظف

 .»ندینما جلب

 نیـ ا دوم شیرایـ و الیحه پیشـنهادي قـانون آب   35 ماده 1 تبصره در -15-32 پاسخ -
 .است شده عنوان موضوع

 .دارد را خود خاص قانون مستحدثه یاراض: 16-32نظر  •

 است شده حیتصر موضوع نیا آب عادالنه عیتوز قانون در که همانگونه -16-32 پاسخ -
 .ندارد مستحدثه یاراض قانون با یمنافات و شده اعمال زین حهیال نیا در

 وزارت يبـرا  است ممکن رودخانه بستر در بنا احداث و یانیاع: 5 تبصره: 17-32نظر  •

 و يریپذ ستیز لحاظ از و رودخانه یعیطب طیشرا در لکن باشد نداشته یمزاحمت روین

 عهـده  به دیبا مجوز قمع و قلع درخواست لذا. است ساز مساله کیاکولوژ يها شاخص

 .ردیگ قرار رودخانه مورد در تیمسئول يدارا يها دستگاه همه

هاي هیدرولیکی و رژیم  هاي مورد اشاره در این ماده از جنبه مزاحمت -17-32 پاسخ -
ها از جمله مسـایل   جریان و مباحث منابع آبی است. ظرفیت برخورد با سایر مزاحمت
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 ویرایش دوم الیحه وجود دارد 40تا  38کیفی در مواد 

 و اهـا یدر آب سـطح  رفـتن  نییپا اثر در که مستحدثه و یساحل یاراض: 18-32نظر  •

ـ اح عدم صورت در باشد آمده دیپد ها باتالق و ها مرداب شدن خشک ای و ها اچهیدر  ای

 منـابع  شمول دامنه از یاسالم يجمهور حکومت در یاراض ایاح قانون بیتصو از قبل

 يکشـاورز  جهـاد  وزارت عملکرد طهیح در فیوظا نیا. گردد حذف 32 ماده موضوع

 .است

 اعمـال  زیـ ن حهیال نیا در آب عادالنه عیتوز قانون همانند موضوع نیا -18-32 پاسخ -
 .است شده

 جـاد یا مجوز. شود حذف »روین وزارت اجازه با مگر«  عبارت، 3 تبصره در: 19-32نظر  •

 میحـر  و ها تاالب و انهار ها، رودخانه بستر در تصرف و دخل و يحفار و یانیاع نوع هر

ـ ا صدور.  است شده سپرده روین وزارت به ها اچهیدر و سواحل  علـت  بـه  مجوزهـا  نی

ـ ا اجرایی نامه آیین نیتدو. شود سپرده روین وزارت به دینبا منافع، تعارض  و مـاده  نی

 .شود محول ستیز طیمح سازمان به مجوزها ياعطا نیهمچن

 ممکـن  یطیشـرا  در و بـوده  رویـ ن وزارت یذاتـ  وظایف از مجوز صدور -19-32 پاسخ -
 .گردد صادر مجوز روین وزارت صیتشخ به است

هـا،   در بستر رودخانه تأسیساتو  یانیاگر اع یحت ،32ماده  5تبصره  در: 20-32نظر  •

بـا مجـوز وزارت    1347قبل و بعد از سال  ها اچهیسواحل و در میها و حر انهار و تاالب

ـ اجازه قلع اع رویباشد، وزارت ن یقانون یبر مبان تیساخته شده باشد و مالک روین  یانی

 در صورت پرداخت خسارت را خواهد داشت.

 گرفتـه  صـورت  5 مـاده  تبصـره  در صراحت به موارد نیا فیتکل نییتع -20-32 پاسخ -
 .است

ـ اهم حائز یاراض امور و يزداریآبخ و مراتع ها، جنگل سازمان نظرات: 21-32نظر  •  تی

 .است

 و اعمـال  و شده ارائه يراهبر تهیکم جلسات در ،یافتیدر نظرات هیکل -21-32 پاسخ -
 .اند گشته یده پاسخ ای
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 بایـد  آبـی  تاسیسات و مخازن کیفی و کمی حریم تعیین براي: 2 تبصره: 22-32نظر  •

 تبصره این در هم کیفی حریم مجاز هاي کاربري تعیین براي. شود تعیین زمانی مهلت

 .شود تعیین زمانی مهلت باید

 و دهیگرد مشخص موجود یآب تأسیسات و مخازن یفیک و یکم میحر -22-32 پاسخ -
 نمـودن  مشـخص  جهـت  آب عادالنـه  عیتوز قانون 2 ماده 2 تبصره همانند تبصره نیا

 باشد یم مربوطه سازوکار

 .است نشده مشخص ماسه و شن معادن تکلیف: 3 تبصره: 23-32نظر  •

 دوم شیرایو 34(ماده  رودخانه بستر از يبردار بهره به مربوط ماده در -23-32 پاسخ -
 .است شده مشخص موضوع نیا) پیشنهادي قانون آبالیحه 

از ابتداي تبصره حذف و جمله انتهـاي تبصـره    "کیفی": کلمه 2 تبصره: 24-32نظر  •

 هـا  آن کـاربري  و مـذکور  تأسیسات و مخازن کیفیحریم ": شودبدین صورت اصالح 

 وزارت توسـط  و تعیین نیرو وزارت همکاري با و زیست محیط حفاظت سازمان توسط

 و آبـی  تاسیسـات  و مخـازن  کیفـی  و کمی حریم تعیین براي ".شود می اعمال نیرو

 .شود تعیین زمانی مهلت باید کیفی حریم مجاز هاي کاربري تعیین

 دوم شیرایو الیحه پیشنهادي قانون آب تبصره متن در که گونه همان -24-32 پاسخ -
 سازمان توسط تبصره نیا موارد یفیک میحر مجاز يها يکاربر نییتع است، شده ذکر

 .شود یم انجام روین وزارت و ستیز طیمح حفاظت

 :شود اضافه ریز شرح به يا تبصره: 25-32نظر  •

 مشـروط  ها دستگاه سایر سوي از برداري بهره و آبخیزداري حفاظتی اقدامات هرگونه

 مـاده  نمودن. (لحاظ باشد می زیست محیط حفاظت سازمان مجوز اخذ و هماهنگی به

 محیط حفاظت سازمان مقامی قائم بر مبنی زیست محیط بهسازي و حفاظت قانون 16

 )مدیریت تحت مناطق از برداري بهره در زیست

 رویـ ن وزارت فیوظـا  طـه یح در يزداریـ آبخ حفاظـت  به مربوط موارد -25-32 پاسخ -
 .باشد ینم

 میحـر  در مصـالح  برداشت خصوص در 33 ماده يبرا شده ذکر موضوع: 26-32نظر  •
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 واگذار مالک به مصالح برداشت و تصرف و دخل اجازه و است نظر مد اهایدر و سواحل

 .گردد

 اریـ اخت در و بـوده  یاسـالم  يجمهور حکومت اریاخت در موارد یتمام -26-32 پاسخ -
 .ستین تیمالک يمعنا به بودن

ـ مالک) ( 32( مـاده  در شـود  یم شنهادیپ: 27-32نظر  •  از قبـل )،  میوحـر  بسـتر  تی

 اضافه " دولت توسط شده احداث "  آن از بعد و " یعموم انهار " ، یعموم يها کانال

 ؛ ابدی رییتغ صورت نیا به جمله و

 شده احداث یعموم يها کانال و یعموم انهار " و یعیطب يها آبراهه و انهار هیبسترکل

 .......... ها رودخانه و " دولت توسط

 .دارد موارد نیا یتمام خصوص در را الزم صراحت ماده متن -27-32 پاسخ -

و  هـا،  يشـهردار  هـا،  يبخشـدار « مضمون اضافه شـود   نیبا ا 7 تبصره: 28-32نظر  •

ـ یال بـه  نسـبت  هستند مکلف یتیجمع مراکزدر محدوده  ها ياریده ـ تنظ و یروب  فی

 در سـاز  و سـاخت  اجـازه  از و نـد ینما اقدام یتیجمع مراکز يها رودخانه و ها لیمس

ـ  و »نـد ینما يریجلوگ ها رودخانه بستر و میحر محدوده ـ ا بـا  8 تبصـره  نیهمچن  نی

 روستا و شهر یتیجمع مراکز تیریمد در لیدخ يها ارگان تمام « گردد اضافه مضمون

 ها رودخانه تیریمد خصوص در را روین وزارت نظر ، خود يها برنامه در هستند موظف

 .»ندینما جلب

 نیـ ا) دوم شیرایـ (و آب الیحه پیشنهادي قانون 35 ماده 1 تبصره در -28-32 پاسخ -
 .است شده عنوان موضوع

ـ ن وزارت اراتیاخت شیافزا ،يساز شفاف منظور به: 29-32نظر  •  مجـوز  صـدور  در روی

 ورود از يریجلـوگ  و سـازگار  يهـا  يکـاربر  استقرار يبرا بستر یاراض از يبردار بهره

 دامنـه  نیـی تب عـدم  لیدل به نهیزم نیا در روین وزارت عملکرد به ینظارت يها ارگان

 گردد نییتب قانون متن در بستر یاراض از استفاده نحوه و طیشرا قانون، در اراتیاخت

 .ها) (اجاره

 اجرایی به تفصیل بیان خواهد شد.  نامه آییناین موارد در  -29-32 پاسخ -

 فیتکل دیبا. ستین اشکال از یخال که دارد قانون م،یحر نییتع: 1 تبصره: 30-32نظر  •
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 .کرد مشخصرا  آن

شناسـی صـورت گرفتـه در خصـوص      مواد پیشنهادي براساس آسـیب  -30-32 پاسخ -
ها و ایرادات موجود در قوانین جاري، تدوین گردیده اسـت. در صـورت    خألها، کاستی

 تصویب الیحه پیشنهادي، قانون مصوب جدید مالك عمل خواهد بود.

اسـت   نیهمچن:«گفته شده  نیچن نیا یمستحدثه ساحل یباب اراض در: 31-32نظر  •

 ها اچهیو در اهایرفتن سطح آب در نییمستحدثه که در اثر پا یو اراض یساحل یاراض

بخش مـاده   نیا رسد یبنظر م» آمده باشد. دیها پد هاو باتالق خشک شدن مرداب ایو 

نگـارش   1354 یمسـتحدث سـاحل   یقانون اراض 1ماده  بیدر تعق يشنهادیاز ماده پ

 يهـا  آب در کرانـه  انیهر نوع جر ا،یاوال آن ماده به جز آب در که نیشده است؛ چه ا

احتمـال   يها آب ،يشنهادیاما در ماده پ شد یرا هم شامل م ریو جزا ها اچهیو در ایدر

به  زیها از قلم افتاده و ن و ساحل آن ریجزا نینشده و همچن ینیب شیپ ایبه جز آب در

ـ خشک کردن عامدانه کرانه در ایحاصله از عقب رفت  یالزم بود اراض رسد ینظر م  ای

ـ  یدر حال شد؛ یم دهیماده گنجان نیانسان در ا لهیبه وس کـه در اثـر    یکه صرفا اراض

 تواند یشده که قاعدتا نم ینیب شیپ د،یآ یبه وجود م ها اچهیو در ایرفتن آب در نییپا

ـ حاصل از خشک کردن کرانه در یاراض ـ توسـط انسـان مشـمول آن باشـد. و ن     ای  زی

ـ یعقب رفتن طب ایحاصل از خشک کردن  یاراض گردد یم شنهادیپ آب در بسـتر   یع

ـ  که نیماده گردد. چه ا نیمشمول هم زیها ن رودخانه ـ   کی ـ ب یقاعـده کل  و شـده  انی

 بـا  گـر ید يسـو  از و گردد ینم اطالق مرداب و اچهیدر و ایدر به صرفا ساحل، فیتعر

 کـه  اتـرك  و اروندرود ارس، جمله از رانیا در يمرز رودخانه نیچند وجود به تیعنا

ـ اهم حائز اریبس شده، نییتع ها القعرآن خط يمبنا بر هیهمسا کشور با یرسم مرز  تی

ـ  ذکـر  هـم  اهایدر بستر ماده، نیا تیبدا در که نبود بهتر نیهمچن. است  تـا  شـد  یم

 شود؟ فیتکل نییتع زین ایدر بستر در تصرف و دخل صراحتا

خشک کردن عامدانه دریا توسـط انسـان در قالـب جـرایم و تخلفـات       -31-32 پاسخ -
هاي  ها نیز با توجه به دوره گیرد و همچنین بستر رودخانه موضوع قوانین خود قرار می

بازگشت، مشمول اراضی خشک شده فعلی نیز خواهد بود. بستر دریاهـا تـابع قـوانین    
 باشد. دریاها میخاص خود و حقوق بین الملل 
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از  يبـردار  ماده، صدور اجازه بهره نیعلت تعارض منافع، الزم است در ا به: 1-33نظر  •

تنها در موارد خاص و با مجوز کمیسـیون   ایها و در رودخانه میشن و ماسه بستر و حر

ـ باشـد. وزارت ن  ریپذ امکان یعیو سازمان منابع طب ستیز طیمح ایحوضه آبریز  و  روی

صـدور مجـوز    تیصـالح  شود، یمنتفع م يبردار که از بهره ییصمت به عنوان نهادها

نهادها در برداشت شن و ماسه در تضـاد بـا    نیا یمنافع مال رایرا ندارند ز يبردار هرهب

 است.    یتیحاکم فیوظا

 از بـرداري  بهـره  مالحظـات  و برنامـه  که است شده عنوان ماده متن در -1-33 پاسخ -
 منـاطق  تعیین زیستی، محیط ضوابط بر تأکید با ماده این موضوع حریم و بستر منابع

 هاي سازمان توسط سیالب، مقابل در ایمنی کاهش به مربوط مباحث لحاظ و ممنوعه
 مربوطـه  آبریـز   هـاي  حوضـه  هـاي  کمیسـیون  تأییـد  بـه  و شده تهیه آبریز هاي  حوضه

 برداري از منابع بستر و حریم بهره -33ماده 

برداري از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حریم  از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بهره
ها منوط به کسب  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  ها و آبراهه ها، انهار و مسیل رودخانه
برداري از وزارت نیرو است. هرگاه هرگونه برداشت از منابع بستر و حریم موضوع این ماده،  بهرهپروانه 

ربط باید محدوده را با حدود  اي ذي منطقه منجر به کاهش ایمنی در مقابل سیالب گردد، شرکت آب
ند. برنامه جغرافیایی مشخص و براي مدت معین ممنوعه اعالم نموده و این امر را به اطالع عموم برسا

زیستی،  برداري از منابع بستر و حریم موضوع این ماده با تأکید بر ضوابط محیط و مالحظات بهره
هاي  تعیین مناطق ممنوعه و لحاظ مباحث مربوط به کاهش ایمنی در مقابل سیالب، توسط سازمان

 رسد. آبریز مربوطه می هاي  هاي حوضه هاي آبریز تهیه شده و به تأیید کمیسیون  حوضه

برداري موضوع این ماده موظف به رعایت کلیه مندرجات پروانه  دارندگان پروانه بهره -1تبصره 
باشند. با متخلفین،  برداري و همچنین سایر مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو می بهره

 .شود این ماده برخورد می 2براساس تبصره 

است وزارت نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب دادستان محل مکلف است به درخو -2تبصره 
تکلیف نهایی پرونده،  آالت و ادوات مربوطه تا تعیین برداران غیرمجاز و توقیف وسایل، ماشین بهره

 شود. این قانون رفتار می 54اقدام نماید. با متخلفان وفق ماده 
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 حریم و بستر منابع از برداري بهره مالحظات و برنامه اینکه به باتوجه بنابراین. رسد می
 دیـده  آن در نیز خاص موارد تمامی رسد می آبریز  هاي حوضه هاي کمیسیون تأیید به

 همــه نماینـدگان  حضــور بـا  و فرابخشـی  نهــادي آبریـز   حوضـه  کمیســیون .شـود  مـی 
 واگـذار  نیـرو  وزارت بـه  بـرداري  بهـره  پروانـه  صـدور  تنهـا  و است مرتبط هاي دستگاه

 حوضـه  سـازمان  توسط شده تعیین مالحظات چارچوب در تنها نیرو وزارت. است شده
 .است حریم و بستر منابع از برداري بهره پروانه صدور به مجاز آبریز

 خـوردن  بـرهم « عبارت ،»البیس مقابل در یمنیا کاهش« عبارت از پس: 2-33نظر  •

 .شود اضافه هم »رودخانه یعیطب طیشرا و منظره

 ایـن  که زیستی محیط ضوابط بر تأکید با است شده عنوان ماده متن در -2-33 پاسخ -
 شـامل  نیـز  را »رودخانـه  طبیعی شرایط و منظره خوردن برهم« از جلوگیري ضوابط،

 .شود می

دولت بر معـادن   تیاعمال حاکم تیقانون معادن مسئول 2موجب ماده  به: 3-33نظر  •

و نظارت بـر امـور    یمعدن يها تیو صدور اجازه انجام فعال یمعدن ریکشور و حفظ ذخا

قانون معادن شن  3موجب ماده  مزبور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به

طبـق   نی. همچنشوند یمحسوب م کیطبقه  یو ماسه و خاك رس در زمره مواد معدن

 یدر مورد طبقات مواد معـدن  یو هماهنگ ییاجرا يگذار استیقانون معادن، س 4ماده 

ـ  يو سـازمان انـرژ   روینفت و ن يها خانه به جز موارد مربوط به وزارت ـ ا یاتم در  رانی

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لـذا ا  فیوظا طهیح خانـه همـواره در    وزارت نی

هـا، انهـار و    رودخانـه  میشن و ماسه و خـاك رس بسـتر و حـر    یخصوص مواد معدن

ـ کامل با وزارت ن یبا هماهنگ ها هاچیو در اهایسواحل در یقانون میو حر ها لیمس و  روی

نامـه   که بـه تفـاهم   دینما یاقدام م رویوزارت ن ییاجرا يها يگذار استیس يدر راستا

 .کرد اشاره توان یم روین محترم وزارتخانه و  وزارت نیا نیماب یف 95/3/4مورخ 

در قانون یاد شده نیز بر خارج بـودن مـوارد مربـوط بـه وزارت نیـرو از       -3-33 پاسخ -
حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت اشـاره شـده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه وجـود         

بـرداري از منـابع بسـتر و حـریم      هاي مختلـف در ارتبـاط بـا بهـره     مشکالت و چالش
ه قــانون آب بینــی ایــن مــاده در الیحــ هــا و برداشــت شــن و ماســه، پــیش رودخانــه
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 ناپذیر بوده است.  اجتناب

 سـازمان  نظـر  اخذ به منوط دیبا حتما میحر و بستر منابع از يبردار بهره: 4-33نظر  •

 .باشد یعیطب منابع کل اداره موارد، یبرخ در و ستیز طیمح

 نییتع ،یستیز طیمح ضوابط بر تأکید با« است شده عنوان ماده متن در -4-33 پاسخ -
 توسـط  الب،یسـ  مقابـل  در یمنـ یا کـاهش  به مربوط مباحث لحاظ و ممنوعه مناطق
 زیـ آبر  يهـا  حوضـه  يهـا  ونیسیکم دییتأ به و شده هیته زیآبر يها  حوضه يها سازمان
 جنگـل،  سـازمان  و سـت یز طیمح سازمان زیآبر حوضه ونیسیدرکم »رسد یم مربوطه

 .هستند عضو يزداریآبخ و مراتع

 اسـتقرار  مجوز صادرکننده يها ارگان ناهماهنگ اقدامات نقش به توجه با: 5-33نظر  •

 وجود عدم و ها رودخانه میحر و بستر تصرفات گسترش در وکار کسب پروانه و يکاربر

 موافقـت  کسـب  بـه  شـان یا التزام قانون متن در قانون، تیرعا يبرا محکم پشتوانه

 نییتب خسارت جبران و ربط يذ ارگان یاحتمال تخلفات با برخورد نحوه و روین وزارت

 .گردد

 ایـ  ارگـان  هـر  تخلـف  و اسـت  آب منابع از حفاظت روین وزارت تیماه -5-33 پاسخ -
 .ردیگ یم قرار یبررس مورد کشور يجار نیقوان در خانه وزارت

 بایـد  نیرو وزارت توسط ممنوعه هاي محدوده اعالم براي 33 ماده متن در: 6-33نظر  •

 .شود تعیین زمانی مهلت

 زیـ پره قـانون  متن در آنها ذکر از که است بوده ییاجرا موارد از امر نیا -6-33 پاسخ -
 مخـاطرات  زانیـ م بـه  بسـته  و منـابع  نیـ ا از مستمر يها برداشت صورت در و گشته

 .داشت خواهد را الزم يها یرسان اطالع روین وزارت منطقه، در دآمدهیپد

ـ  قانون: دوم سطر يانتها در ها اچهیدر: 7-33نظر  •  سـال  یسـاحل  مسـتحدثه  یاراض

1354 

با توجه به قرینه قانون خاص خود، لزومی به ذکر ندارد. کمااینکه قانون  -7-33 پاسخ -
 مذکور بسیار قدیمی است و نیاز به به روزرسانی دارد.

رو به یمحوله به وزرات ن یقانون فیفراتر از چارچوب و وظا اریماده بس نیا: 8-33نظر  •
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طرح جامع کنترل  هیته يبحران کشور، به جا تیریقانون مد 14ماده » پ«موجب بند 

 بـه  تیمسـئول  نیا يواگذار که آن ضمن. است گذاشته روین وزارترا برعهده  البیس

 کـه  باشد یم متناظر یانسان يروین و ساختار جادیا مستلزم زیآبر حوضه يها سازمان

 .است نشده پرداخته آن به مصوب ساختار در

آبریز مندرج در این قانون با توجه بـه وظـایف و   ساختار سازمان حوضه  -8-33 پاسخ -
 نیازهاي این قانون، بازطراحی خواهد شد و مالك، ساختار فعلی نیست.

 ممنوعـه  منـاطق  نیـی تع و اسـت  ییاجرا دفتر کی زیآبر حوضه سازمان: 9-33نظر  •

 .ردیگ انجام زیآبر حوضه سازمان نه و زیآبر حوضه  ونیسیکم توسط ستیبا یم

آبریز ذیـل وزارت نیـرو    هاي حوضه سازمان  با توجه به استقرار و فعالیت -9-33 پاسخ -
اي)، ایــن موضــوع جهــت انجــام اقــدامات الزم توســط ایــن  منطقــه هــاي آب (شــرکت

هـا   آبریز و ارائه گزارش به این کمیسـیون  هاي حوضه خانه و ارتباط با کمیسیون وزارت
 پیشنهاد شده است.

 زیسـت  ضـوابط رعایـت  ": گـردد  اصـالح  صورت بدین تبصره: 1 تبصره: 10-33نظر  •

 از پـس  حداکثر مربوطه ضوابط. است الزامی ماده این موضوع مصالح برداشت محیطی

 وزارت همکـاري  و زیسـت  محـیط  حفاظت سازمان توسط قانون این تصویب از ماه 6

 ".گردد می ارسال وزیران هیأت) و آبعالی  (شوراي به تصویب براي و تهیه نیرو

شده اسـت.   تأکیدمحیطی  در متن ماده بر لزوم توجه به ضوابط زیست -10-33 پاسخ -
آبریز مربوطه برسد که یکـی   ها و اقدامات باید به تصویب کمیسیون حوضه کلیه برنامه

 باشد. زیست می از اعضاي آن سازمان حفاظت محیط

 مقابل در ایمنی کاهش به منجر که بستر منابع تعیین نامه آیینپیشنهاد: : 11-33نظر  •

 ابالغ و تهیه...  مدت ظرف آنها اي دوره پایش برنامه و ارزیابی نحوه و شوند می سیالب

 تعیـین  زمـانی  مهلـت  نیرو وزارت توسط ممنوعه هاي محدوده اعالم براي.شد خواهد

 .شود

 62 مـاده  در قـانون  موردنیـاز  اجرایی نامه ینآی هرگونه تدوین ظرفیت -11-33 پاسخ -
 .است شده بینی پیش نخستویرایش 
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 يا رخانـه یدب نقـش  سـازمان  نیا »زیآبر حوضه يها سازمان«: آخر سطر: 12-33نظر  •

 و اسیمق نظر از هم کار نیا عالوه به دهند؟ انجام يکار نیچن توانند یم چگونه دارند،

 .است يا منطقه آب تیصالح در شتریب تیماه نظر از هم

 نیـرو  وزارت ذیل آبریز حوضه هاي سازمان  فعالیت و استقرار به توجه با -12-33 پاسخ -
 ایــن توســط الزم اقــدامات انجــام جهــت موضــوع ایــن ،)اي منطقــه آب هــاي شــرکت(

 هـا  کمیسـیون  این به گزارش ارائه و آبریز حوضه هاي کمیسیون با ارتباط و خانه وزارت
 .است شده پیشنهاد

از قانون ممنوع نشـده اسـت.    یقسمت چیو ه ییجا چیدر ه يبردار بهره: 13-33نظر  •

ـ یمنـابع طب  تیریمـد  يها در محدوده طرح یو رسوب یجنگل ،یچوب يها آورده ز ا یع

ـ آبخ يها ه شمول قاعده خارج و رسوبات پشت ساز تـابع ضـوابط و مقـررات     يزداری

 یمرتع و یجنگل یاراض محدوده در يبردار بهره اجازه هرگونهها است.  سازمان جنگل

 و هـا  جنگـل  سـازمان  اراتیاخت طهیح در ایثان و ماسه و شن برداشت به منحصر اوال

 .دارد قرار کشور مراتع

هاي چوبی و جنگلی و... تابع قوانین مربوط به خـود هسـتند. در    آورده -13-33 پاسخ -
برداري از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع قرضه یـا معـدنی در    این ماده به بهره

ها و منابع آب پرداخته شده کـه از وظـایف اصـلی وزارت نیـرو      بستر و حریم رودخانه
 رود. شمار می به

 ها لیمس و ها رودخانه محدوده در ها جنگل سازمان درخواست: 2 تبصره: 14-33نظر  •

 .شود اضافه جمله به یعیطب منابع داخل يها آبراهه و

هـا، مراتـع و آبخیـزداري کشـور در      به حدود اختیارات سازمان جنگل -14-33 پاسخ -
هـا و اقـدامات    سایر مواد مربوطـه پرداختـه شـده اسـت. در ایـن مـاده، کلیـه برنامـه        

آبریـز مربوطـه    گرفته توسط وزارت نیرو باید با بررسی و تایید کمیسیون حوضه صورت
 ضویت دارد.کمیسیون عها نیز در این  انجام گیرد که سازمان جنگل

 يدرآمدها فیتکل و میحر و بستر منابع از يبردار بهره نحوه 33 ماده در: 15-33نظر  •

 اخـذ  و خسارت نییتع ماده، نیا يانتها در نیهمچن است نشده مشخص آن از حاصل
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 .شود فیتکل نییتع آن

گردد. درآمد در  نحوه بهره برداري به موجب آیین نامه ها مشخص می -15-33 پاسخ -
است. نحوه تعیین و اخذ خسارت در بخش مربوط به جرایم و  تعرفه منظور شدهبخش 

 است. مجازات ها و جبران خسارت، دیده شده

 

ـ اح و حفاظت به کردن موظف يجا به شهرها محدوده در: 1-34نظر  • ـ اکولوژ يای  کی

 در کـه  اسـت  شـده  واگـذار  هـا  يشـهردار  به ،يا سازه گسترده اقدامات ها، رودخانه

 زین امر نیا بر نظارت. روند یم شمار به مردود کامالً ایدن در مرسوم کیاکولوژ تیریمد

. یتیحـاکم  نـه  و هسـتند  ییاجرا ينهاد که شده سپرده يا منطقه آب يها شرکت به

 حفاظـت  سـازمان  به و شده خارج ها شرکت نیا اراتیاخت طهیح از نظارت است الزم

 مدیریت جامع سیالب و خشکسالی -34ماده 

قانون مدیریت بحران  14بینی شده وزارت نیرو در بند (پ) ماده  در راستاي اجراي وظایف پیش
هاي استانی آب،  هاي آبریز موظفند با همکاري کارگروه هاي حوضه سازمان، 1398کشور مصوب سال 

هاي  هاي آبریز را با در نظر گرفتن وظایف دستگاه طرح مدیریت جامع سیالب و خشکسالی حوضه
اي  اي و غیرسازه هاي سازه آوري از طریق طرح پذیري و افزایش تاب مرتبط و با رویکرد کاهش آسیب

یمه، ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون، مطالعه نموده و به تصویب و ساز و کار پوشش ب
شده را با اولویت  هاي آبریز برسانند. وزارت نیرو موظف است مطالعات انجام هاي حوضه کمیسیون

آبریز، به  پذیري و خطرپذیري باال، به عنوان بخشی از سند پایداري حوضه هاي آبریز با آسیب حوضه
هاي اجرایی در سطح  عالی آب برساند. مطالعات مذکور مبناي عمل کلیه دستگاه تصویب شوراي

باشد. تا زمان تکمیل و تأیید این مطالعات، کلیه  هاي آبریز در خصوص موضوع این ماده می حوضه
هاي اجرایی در اجراي وظایف خود در راستاي موضوع این ماده، موظف به استعالم و اخذ  دستگاه

  باشند. رو میتأیید وزارت نی

ها در محدوده روستاها موظف به انجام کلیه  ها در محدوده شهرها و دهیاري شهرداري -تبصره
سازي و  سازي، کناره دهی، ساحل اقدامات مربوط به رفع خطر سیل از قبیل بهسازي شهري، سامان

آبگذري ایمن سیالب، نیز الیروبی، تنظیف و رفع موانع فیزیکی، اصالح نقاط خطرآفرین، رفع موانع 
 باشند. اي می منطقه هاي آب بندها، پس از موافقت و تأیید شرکت ایجاد بندهاي انحرافی و سیل
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 .شود سپرده ستیز طیمح

 در هـا  يشـهردار  فیوظـا  و اراتیـ اخت حـدود  مـاده،  نیا لیذ تبصره در -1-34 پاسخ -
 هیـ کل ن،یهمچن. است شده مشخص روستاها محدوده در ها ياریده و شهرها محدوده

 یخشکسـال  و البیس جامع تیریمد مصوب طرح چارچوب در دیبا اقدامات و ها برنامه
 .دیرس خواهد مربوطه زیآبر حوضه ونیسیکم بیتصو به که ردیپذ انجام زیآبر حوضه

 .دارد ابهام کنند؟ استعالم روین وزارت از دیبا ها دستگاه ریسا چرا: 2-34نظر  •

 فیوظــا ياجــرا يراســتا در کــه اســت شــده عنــوان مــاده صــدر در -2-34 پاســخ -
 مصـوب  کشـور  بحران تیریمد قانون 14 ماده »پ« بند در روین وزارت شده ینیب شیپ

 .1398 سال

 طهیح در فقط انهار و یعیطب يها آبراهه مورد در اقدامات گونه نیا: تبصره: 3-34نظر  •

ـ  بـا  مرتبط و یبخش نیب یموضوع بلکه ستین روین وزارت  سـازمان  و سـت یز طیمح

 .هاست جنگل

 اعـالم  يضـرور  يا منطقـه  آب يها شرکت موافقت و دییتا تبصره يانتها در نیهمچن

 سـازمان  مجـوز  و نظارت با آن به مربوط يا سازه اقدام هر و رودخانه که یدرحال شده

 .شود یم انجام ستیز طیمح

 ماده نیا به ریز تبصره و شد مطرح يراهبر تهیکم درجلسه موضوع نیا -3-34 پاسخ -
 :دیگرد اضافه
کشـور)   يزداریـ هـا، مراتـع و آبخ   (سـازمان جنگـل   يوزارت جهاد کشاورز -2 تبصره

و رسوب و  شیکنترل فرسا اه،یموظف است به منظور حفاظت از منابع آب، خاك و گ
 يها طرح هینسبت به ته رویوزارت ن یبا هماهنگ ل،یاز وقوع و خسارات س يریگ شیپ

 زیحوضه آبر  ونیسیآن در کم بیو تصو زیآبر يها در حوضه يدار و آبخوان يزداریآبخ
 . دیاقدام نما ییاجرا اتیاز آغاز هرگونه عمل شیپ

فراتر از  اریو ابعاد آن بس 34منتقل شود. ماده  32حذف و به ماده  تبصره: 4-34نظر  •

 .باشد یم) رودخانه میحر یعنیموضوع آن (

و  البیسـ  تیریمـد  هماده بـ  نیماده متناسب با موضوع هم نیتبصره ا -4-34 پاسخ -
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 . دینما یاشاره م یخشکسال

 .شود منتقل) میحر با مرتبط مواد از(بعد  38 ماده از قبل به ماده نیا: 5-34نظر  •

 در میحـر  و بسـتر  پهنـاي  نییتع و تشخیص مطالعات که، نیا به توجه با -5-34 پاسخ -
 تـا  اسـت  الزم ،یخشکسـال  و البیس جامع تیریمد مطالعات انجام به منوط بعد ماده

 .گردد عنوان آنها از شتریپ مورد نیا

 نیـی تع درخواسـت  زمان از يبند زمان و ها نهیهز تأمین ییاجرا ضمانت: 6-34نظر  •

 .است دهینگرد

 بـه  پـرداختن  از ،يگـذار  قـانون  مـتن  در جامع کردیرو وجود به توجه با -6-34 پاسخ -
 .است شده زیپره متن نیا در مطالعات ییاجرا  سازوکار

ـ یکم ز،یآبر حوضه يها سازمان از منظور ایآ: 7-34نظر  •  چـون  اسـت؟  حوضـه  ونیس

 .دارند يا رخانهیدب نقش ها سازمان

 زیـ آبر حوضـه  سـازمان  ،الیحه پیشـنهادي قـانون آب   9 ماده به توجه با -7-34 پاسخ -
 گـزارش  ارائـه  و نظارت ش،یپا فیوظا يدارا زیآبر حوضه ونیسیکم رخانهیدب عنوان به

 قـانون  نیـ ا در منـدرج  فیوظـا  ریسـا  و زیـ آبر حوضـه  ونیسـ یکم ماتیتصم عملکرد
 .باشد یم

 چـه  مشـخص  طـور  بـه  آب یاستان کارگروه: »یاستان کارگروه يهمکار«: 8-34نظر  •

 باشد؟ داشته تواند یم يهمکار

 فیوظا لحاظ منظور به و آب یاستان کارگروه بودن یفرابخش به توجه با -8-34 پاسخ -
 يهمکـار  آب یاسـتان  کارگروه تا است الزم مطالعات نیا در مرتبط يها دستگاه هیکل
 .دینما

 بردن کار به: »زیآبر يها حوضه یخشکسال و البیس جامع تیریمد طرح«: 9-34نظر  •

 با مواجهه یمیقد میپارادا غلبه از تیحکا آمده ریز در که يبعد باتیترت و عبارت نیا

 .دارد البیس

 شیافـزا  و يریپـذ  بیآسـ  کـاهش  کـرد یرو ماده، نیا در مذکور کردیرو -9-34 پاسخ -
 باشـد  یمـ  مهیب پوشش کار و ساز و يا رسازهیغ و يا سازه يها طرح قیطر از يآور تاب



 
 

 

326 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 از مـاده  یقانون متن در کنیول. دیگرد خواهد هیته مختلف يها دستگاه يهمکار با که

 شـده  اجتنـاب  خبـره  کارشناسـان  توسط يشنهادیپ يراهکارها اتیجزئ به پرداختن
 .است

ـ تغ با متناسب و یزمان يها دوره در دیبا ماده نیا در نامبرده مطالعات: 10-34نظر  •  ریی

 .شود روز به یکیدرولوژیه طیشرا

 سـال  5 هـر  که است زیآبر حوضه يداریپا سند از یبخش مطالعات نیا -10-34 پاسخ -
 .باشد یم يبازنگر قابل بار کی

 الزم انتظـار  مـورد  لیس با متناسب ییکارها چه که نیا صیتشخ: تبصره: 11-34نظر  •

 ست؟یک با شود، انجام است

 آب يهـا  سازمان دییتأ و موافقت از پس، 1 درتبصره اشاره مورد موارد -11-34 پاسخ -
 زیـ آبر حوضه یخشکسال و البیس جامع تیریمد مصوب طرح چارچوب در و ها استان

 .بود خواهند اجرا قابل

 فیوظا از ،یخشکسال و البیس تیریمد به مربوط اول بخش 34 ماده در: 12-34نظر  •

ـ ذ تبصره در. ستین قانون به ازین و است روین وزارت ـ ا لی  و هـا  ي،شـهردار  مـاده  نی

 .دهند انجام روین وزارت موافقت و یهماهنگ با را الزم اقدامات دیبا ها ياریده

 عادالنه عیتوز قانون خصوص در گرفته صورت یشناس بیآس به توجه با -12-34 پاسخ -
 یخـال  يجـا  بـر  یمبنـ  یمختلفـ  يهـا  دگاهید باشد، یم کشور در يجار قانون که آب

 دیگرد تالش يشنهادیپ حهیال در يرو نیا از که دیگرد مطرح قانون در البیس مساله
 بـه  اول تبصـره  در نیهمچن. گردد گنجانده قانون مورد نیا از يابعاد امکان حد در تا

 .است دهیگرد اشاره ها استان آب يها سازمان دییتأ و موافقت کسب

. کنـد  هیته آن يبرا را يا نامه نظام و استاندارد تا شود مکلف روین وزارت: 13-34نظر  •

 بـا  دارد تأکیـد (تواما)  یخشکسال و لیس يبرا آن مشترك میتنظ به ماده نیا ظاهرا

 .دارد تفاوت کیتفک به برنامه نیتدو

کلیه موارد یاد شده در طـرح مـدیریت جـامع سـیالب و خشکسـالی       -13-34 پاسخ -
شـود،   هاي مربوطه که در صورت لزوم تدوین و مصوب مـی  نامه آبریز و آیین هاي حوضه



 
 

 

327 

 آب قانونپیشنهادي  الیحه نخست ویرایش بر دریافتی نظرات اهم به پاسخ: 5فصل  

 

 لحاظ خواهد گردید.

ـ یجمع مراکز محدوده در بستر میحر فیتکل نییتع: 14-34نظر  •  نشـده  مشـخص  ،یت

 .شود فیتکل نییتع مساله نیا است الزم. است

 باشد. حکم حریم در همه موارد، تابع عمومات قانون می -14-34 پاسخ -

 يهـا  ، ارگـان  ها ياریو ده ها يعالوه بر شهردار 34تبصره واحد ماده  در: 15-34نظر  •

 تیریمـد  در رایز شود اضافه زین ها يبخشدار و يشهرساز و راه وزارتمسکن ،  ادیبن

 .هستند لیدخ روستا و شهر

هـا نیـز    محدوده شهرها بر عهـده شـهرداري اسـت. دهیـاري     مدیریت -15-34 پاسخ -
ا بهاي اشاره شده،  نماینده دولت در روستاها هستند. در صورت لزوم به اضافه دستگاه

 .نظر مجموعه هیئت دولت خواهد بود

 مـدیریت  دسـتورالعمل  فاضـالب  و آبهاي  شرکت": شود اضافه تبصره: 16-34نظر  •

 جمع شبکه سال...  مدت ظرف خیز سیل شهرهاي در و تهیه را سیل از ناشی ریسک

 ".نمایند جدا رواناب آوري جمع شبکه از را فاضالب آوري

 ها قابل انجام است. در قالب قانون مدیریت بحران یا آیین نامه -16-34 پاسخ -

 يشـورا  بیتصـو  به....  را شده انجام مطالعات است موظف روین وزارت«: 17-34نظر  •

 و یمشـارکت  نقـش  حوضه يها سازمان و ها ونیسیکم يبرا اگر اوال: »برساند آب یعال

 بیتصـو  ایثان. دهد انجام را آن بیتصو يریگیپ دیبا روین وزارت چرا میقائل یفرابخش

ـ ا تیصـالح  در آب یعـال  يشورا یاستیس یهماهنگ نقش به توجه با ها طرح نیا  نی

ـ ن وزارت خـود  عمـال  آب یعـال  يشورا یکارشناس بدنه ثالثا. ستین شورا  اسـت  روی

 .برسد روین وزارت بیتصو به دیبا ها طرح نیا عمل در نیبنابرا

زیرا مسئولیت اصلی در بحث سیالب و خشکسالی با وزارت نیرو است.  -17-34 پاسخ -
آبریز که نهادي فرابخشی است، مصوب و نهـایی   طرح با نظر و تأیید کمیسیون حوضه

هاي وزارت نیرو در این زمینـه، الزم   خواهد شد؛ ولیکن با توجه به وظایف و مسئولیت
نـه انجـام شـود. در خصـوص     خا ها و اقدامات بعـدي توسـط ایـن وزارت    است پیگیري

بازتعریف نقش، جایگاه و ترکیب اعضاي شوراي عالی آب در ماده مربوط به این شـورا  
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تفصیل سخن گفتـه شـده اسـت. بـه مـاده مربوطـه        )، به7در الیحه پیشنهادي (ماده 

 مراجعه شود.

 

ـ سال به عنوان دوره بازگشت مبنا و امکان کاهش  25 عدد: 1-35نظر  • آن  شیافـزا  ای

 گردد.   حیضرورت در متن قانون تصر يدر مناطق دارا

 ایجـاد  مصـادیق  در توانـد  مـی  مبنـا  بازگشـت  دوره براي ثابت عدد ذکر -1-35 پاسخ -
 شـرایط  و منـاطق  بـراي  حـریم  و بسـتر  پهنـاي  تعیـین  علت همین به.  نماید اشکال

 موکول 34 ماده موضوع خشکسالی و سیالب جامع مدیریت مطالعات نتایج به مختلف
 .است شده

 .ستین یکاف ماده نیا در مندرج موارد انجام يبرا سال 2 زمان نییتع: 2-35نظر  •

 تـاریخ  از سـال  دو مـدت  ظرف حداکثر« است شده عنوان ماده متن در -2-35 پاسخ -
 هـــاي کمیســـیون در خشکســـالی و ســـیالب جـــامع مـــدیریت مطالعـــات تأییـــد
 نتـایج  قالـب  در نیـز  ماده این در مندرج موارد از بخشی آنکه ضمن. »آبریز هاي حوضه

 .شد خواهد تکلیف تعیین خشکسالی، و سیالب جامع مدیریت مطالعات

 را میحـر  و بسـتر  يپهنـا  نیـی تع و صیتشخ مطالعات انجام 35 ماده در: 3-35نظر  •

ـ  جامع تیریمد مطالعات جینتا به موکول ارتباط عدم رغم یعل  یخشکسـال  و البیس

 دادن موضـوع،  بـر  حاکم یدانیم و یتخصص جنبه و کار حجم به توجه با. است نموده

ـ یکم به مطالعات جینتا دییتا تیمسئول ـ آبر يهـا  حوضـه  ونیس  يبارگـذار  ضـمن  زی

 مطالعات يبرا يا منطقه آب يها شرکت از ون،یسیکم تیصالح از خارج و رمتعارفیغ

 تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم -35ماده 

قالب نتایج مطالعات مدیریت جامع سیالب و خشکسالی موضوع اي موظفند در  منطقه هاي آب شرکت
آبریز،  هاي  هاي حوضه ، حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تأیید آن مطالعات در کمیسیون34ماده 

و اخذ  32نسبت به انجام مطالعات تشخیص و تعیین پهناي بستر و حریم مصادیق مندرج در ماده 
هاي آبریز اقدام نموده و پس از  هاي حوضه بریز، از طریق سازمانهاي آ هاي حوضه تأییدیه کمیسیون

آن اقدامات اجرایی مربوط به تعیین، اعالم عمومی و قطعیت پهناي بستر و حریم را با اولویت مراکز 
 خیز، معمول نمایند. جمعیتی و سیل
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 .دینما تیمسئول سلب گرفته صورت

 جـاد یا قیمصـاد  در توانـد  یمـ  مبنـا  بازگشـت  دوره يبرا ثابت عدد ذکر -3-35 پاسخ -
 طیشـرا  و منـاطق  يبـرا  میحـر  و بسـتر  يپهنـا  نیـی تع علت نیهم به.  دینما اشکال

 موکول 34 ماده موضوع یخشکسال و البیس جامع تیریمد مطالعات جینتا به مختلف
 نقـش  بـه  توجه با و روین وزارت از امور ییتمرکززدا رفع منظور به نیهمچن. است شده
 دییـ تأ ز،یـ آبر حوضـه  يداریـ پا سند نیتدو و هیته در زیآبر يها حوضه يها ونیسیکم
 .است دهیگرد واگذار ونیسیکم نیا به زین مطالعات نیا جینتا

 زمان سال سه حریم و بستر پهناي قطعیت و تعیین براي 35 ماده متن در: 4-35نظر  •

 .نماید پیدا کاهش باید و بوده طوالنی خیلی که شده تعیین

 .است بوده سال 2 شده نییتع زمان -4-35 پاسخ -

 تفکر نیا تداوم. دارد یفراوان مشکالت بستر و میحر قانون حاضر حال در: 5-35نظر  •

 کند؟ یم حل را یمشکل چه

انجـام   تیـ فیاز ک نـان یاطم شیهـا جهـت افـزا    آب اسـتان  يها سازمان -5-35 پاسخ -
 .اند گشته زیآبر يها حوضه يها ونیسیدکمییتأ اخذ به ملزم ماده، نیا درمطالعات 

 یمل یاراض سند و انجام ها جنگل سازمان توسط قبال یمل یاراض صیتشخ: 6-35نظر  •

 .است شده صادر

با توجه به نتایج طرح مـدیریت جـامع سـیالب و خشکسـالی، ضـروري       -6-35 پاسخ -
 الزم در این خصوص انجام پذیرد.است بازنگري و تدقیق 

 در منحصر موارد به محدود 32 و 35 ماده. شود حذف »صیتشخ« عبارت: 7-35نظر  •

 صرفا. شود یم جا جابه و ستین ثابت ها رودخانه تیماه. باشد آب عادالنه عیتوز قانون

 ماده ها، رودخانه ریمس ثبوت عدم لیدل به تیمالک تیتثب و صیتشخ گردد نییتع دیبا

 .شود حذف دیبا 35

 بازبینی قرار گرفت.در ویرایش دوم، مورد  -7-35 پاسخ -
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ـ و پا یکپـارچگ یمخـل   گر،یدستگاه د کیسند به نام  اخذ: 1-36نظر  • منـابع   يداری

 اخذ سند خواهد شد.  يبرا یدستگاه نیو رقابت ب یعیطب

 بـا  نیرو وزارت و بوده ایران اسالمی جمهوري دولت نام به مالکیت اسناد -1-36 پاسخ -
 ایـن  در را دولـت  نماینـدگی  نقـش  صـرفاً  خود، محوله وظایف و ها مسئولیت به توجه
 .نماید می ایفا زمینه

 تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر) -36ماده 

نسبت به  32اي پس از قطعیت پهناي بستر و حریم موارد مذکور در ماده  منطقه هاي آب شرکت
ها به ادارات ثبت اسناد و امالك اقدام نموده و ادارات مذکور مکلفند پس از وصول  ارسال نقشه

ها در خصوص جانمایی و تثبیت آن در سامانه حدنگار (کاداستر) ملی اقدام و اسناد مالکیت  نقشه
اي مربوطه صادر نمایند.  منطقه بستر را به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی شرکت آب

معاف هاي ثبتی  اي در اجراي مقررات این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه منطقه هاي آب شرکت
 باشند. می

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند کلیه اسناد مالکیت ثبتی صادره قبلی در بستر موارد  -1تبصره 
 را بدون تشریفات قضایی، ابطال یا اصالح نمایند. 32مندرج در ماده 

 32ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تا قبل از صدور سند مالکیت موارد مذکور در ماده  -2تبصره 
به نام دولت جمهوري اسالمی ایران، از صدور سند مالکیت براي اراضی و امالك مجاور بدون استعالم 

اي به نام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداري نمایند. همچنین  هاي آب منطقه و تأیید شرکت
ران به در کلیه اسناد صادره اراضی و امالك مجاور، درج حقوق ارتفاقی دولت جمهوري اسالمی ای

 اي الزامی است. منطقه هاي آب نمایندگی شرکت

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند در هنگام تحدید حدود امالك مجاور منابع آبی، الزاماً  -3تبصره 
اي را دعوت نمایند و هر گونه اقدامی در این خصوص منوط به کسب  منطقه هاي آب نماینده شرکت
  باشد. چارچوب این قانون می اي در منطقه هاي آب موافقت شرکت

هاي  ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند اسناد مالکیت صادره قبلی براي کلیه دستگاه -4تبصره 
این قانون را به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی  32اجرایی در بستر موارد موضوع ماده 

 اي اصالح نمایند. منطقه هاي آب شرکت
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 بسـتر  مـورد  در یرسـم  اسـناد  اسـتماع  عـدم  شـده  اعالم 5 تبصره در: 2-36نظر  •

ـ  قـانون  از شیپ صادره اسناد ایگو و دارد عام اطالق ها رودخانه  و هـا  آب شـدن  یمل

 .دارد حیتصح و توجه به ازین که است شده شامل زین را) 1347(مصوب  ها رودخانه

) نخسـت  ویـرایش ( 32 مـاده  5 تبصره در زمینه این در الزم توضیحات -2-36 پاسخ -
 . است شده ارائه

ـ  سـبب  کارها نیهم شود؟ یم چه نفعان يذ انیز و ضرر فیتکل: 3-36نظر  •  شـود  یم

 .میهست بستر و میحر به تجاوز و تصرف شاهد همچنان و نشود اجرا یدرست به قانون

 درخصـوص  الزم تمهیـدات ) نخسـت  ویـرایش ( 32 مـاده  5 تبصـره  در -3-36 پاسخ -
 و دخـل  شـود  ثابـت  مثبتـه،  اسـناد  ارائـه  با که مواردي در وارده هاي خسارت جبران

 ویـرایش ( الیحه 53 و 45 مواد وفق است، نبوده قانون برخالف گرفته صورت تصرفات
 .است شده بینی پیش) نخست

 است؟ شده منظور چه به ارتفاقی حقوق درج: 4-36نظر  •

 منـابع  مـدیریت  با مرتبط هاي دستگاه سایر و اي منطقه آب هاي شرکت -4-36 پاسخ -
 بستر و حریم به دسترسی نیازمند خود اختیارات و ها مسئولیت اجراي براي اغلب آب،

 منـابع  ایـن  بـه  دسترسـی  مـوارد  از بسـیاري  در اینکـه  به توجه با. هستند هارودخانه
 از یکـی  ارتفـاقی  حقـوق  درج اسـت،  آب منابع مجاور امالك و اراضی به ورود نیازمند

 .است امر این تسهیل راستاي در مهم ضروریات

 یقانون مـدن  ،یبا قانون اساس میبستر و حر تیو بحث مالک 36و  32 مواد: 5-36نظر  •

 عرض در تضاد است. هم نیقوان یو برخ

 بـا  و دهیـ گرد یبررسـ  يراهبرد تهیکم متعدد جلسات در مذکور نیقوان -5-36 پاسخ -
 .است دهیگرد يبند جمع شده مطرح يها نبهج هیکل به توجه

شود. تجربـه قـانون    تأمینبودجه الزم   دیکار با نیانجام ا ي: برا2 تبصره: 6-36نظر  •

ـ  تأمین دهد ینشان م یو بستر فعل میحر  نی. بنـابرا سـت یممکـن ن  یبودجه به راحت

ـ در ا فتـد یب قیبه تعو یمدت طوالن يبرا  32ممکن است صدور سند موضوع ماده   نی

ـ  نی. اشوند یو دچار خسارت م مانند یم فیمدت اشخاص بالتکل  یخسارت را چه کس
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 .آورد یم وجود به را تخلف بروز نهیزم امر نیهمبه عالوه  کند؟ یجبران م

 يهـا  پـروژه  و مطالعات یتمام ياجرا یمال منابع تأمین جهت ماده کی -6-36 پاسخ -
 .دیگرد اضافه دوم شیرایو در قانون نیا در شده عناون

 هییقضـا  قـوه  رمجموعـه یز عنوان به امالك و اسناد ثبت ادارات: 1 تبصره: 7-36نظر  •

ـ ا. شوند یم ییقضا فاتیتشر بدون یاقدامات انجام به موظف  معمـول  روال خـالف  نی

 شده انجام موضوع نیا يبرا قوا نیب یهماهنگ قبل از نکهیا مگر. ستین یشدن و است

 هم با موارد نیا شود یم شنهادیپ، 4و 1 يها تبصره یهمپوشان لیدل به نیهمچن. باشد

 .شوند ادغام

با توجه به عضویت نمایندگان دستگاه قضا در سطوح مختلـف مـدیریت    -7-36 پاسخ -
آبریز و شـوراي عـالی آب)،    هاي حوضه هاي استانی آب، کمیسیون آب کشور (کارگروه

 هماهنگی و تعامل الزم در این خصوص انجام خواهد شد.

 بـه  توجـه  بـا  کیفـی  حـرایم  ثبت به نیاز صورتدر ": شود اضافه تبصره: 8-36نظر  •

 حفاظـت  سازمان کننده، آلوده منابع و برداران بهره درخواست یا و احتمالی تعارضات

 وزارت توسـط  بسـتر  حریم تعیین از(پس  کیفی حریم تعیین به نسبت زیست محیط

 معـاف  قضـایی  تشـریفات  و ثبتـی  هـاي  هزینه کلیه از اینکه گرفتن نظر در با) نیرو

 کـل  ادارات موافقـت  با صدور به مبادرت امالك و اسناد ثبت ادارات و اقدام باشد، می

 منابع حریم تعیین با همسان یا سنگ هم ".نمایند می ها استان زیست محیط حفاظت

 .شود می انجام زیست محیط حفاظت سازمان توسط که آبی

در خصوص حفاظت کیفی منابع آب و تعیین حرایم آن در سـایر مـواد    -8-36 پاسخ -
تفصیل بیان  ربط به هاي ذي و وظایف و اختیارات دستگاهالیحه قانون آب صحبت شده 

 گردیده است.

آب  ياداره ثبت اسناد و امالك بـا همکـار   – 6: تبصره گردد یم شنهادیپ: 9-36نظر  •

 لـه یحدود مشخصـات م  ها يو شهردار يهر استان، سازمان جهاد کشاورز يمنطقه ا

تا حقـوق   دیقانون مشخص نما نیا بیسال بعد از تصو 5قنوات را تا  يچاه ها و مجرا

 گردد. دیق تیدر اسناد مالک يها و مجر چاه لهیم یارتفاق
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ها، در مالکیت اشخاص است، وظیفه هرگونـه   با توجه به اینکه این سازه -9-36 پاسخ -
 نگهداري از آنها بر عهده دارندگان آنها خواهد بود و نه دولت.

ماده مسـتتفاد   نیگونه که از عنوان ا است. همان ریو عنوان ماده مغا متن: 10-36نظر  •

 باشـد  یآن در سامانه حدنگار (کاداستر) م تیبستر و تثب يپهنا نییهدف تع شود یم

آن دسـتگاه   فیوزارت مزبـور قـرار دارد و جـز تکـال     فیدر حدود وظا یکه به درست

ـ . اما در متن ماده از عنوان فراتر رفته و با ورود بـه مالک باشد یم و بسـتر   میحـر  تی

شده است.  یعیشدن منابع طب یموجب نقض قانون مل ها لیها و مس ها، آبراهه رودخانه

ـ یطب يهـا  عرصـه  تیریمد یسختگیگباعث از هم  یامر از منظر فن نیا و از نظـر   یع

ـ  تیاعمال حاکم یکپارچگیموجب اشکال در  یحقوق ـ  یدولت بر انفال و اراض و  یمل

ـ ذ يها تبصره اساس نیا بر معضالت مترتب بر آن است. دیتشد  مشـمول  هـم  آن لی

 .باشد یم حذف

در ویــرایش جدیــد الیحــه قــانون آب، تفکیــک وظــایف و اختیــارات  -10-36 پاســخ -
ها، مراتع و آبخیزداري کشـور   ربط شامل وزارت نیرو و سازمان جنگل هاي ذي دستگاه

 طور شفاف صورت پذیرفته است. در موضوعات مورد اشاره این ماده، به
 

 

 هاي زیربنایی رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه -37ماده 

ها و   برداري از جاده ها، نهادها و اشخاص مکلفند در احداث و بهره هاي اجرایی، شهرداري کلیه دستگاه
کننده آب شرب به  ها یا سایر منابع تأمین ها یا مخازن سد  آهن مشرف به بستر و حریم رودخانه راه

و شیمیایی به داخل آنها جلوگیري   کننده مواد سمی عمل نمایند که از سقوط وسایل حمل نحوي
 بردار است. سازي به عهده احداث کننده یا بهره شود. مسئولیت ایمن

هاي نفت و مواد نفتی، شیمیایی و   کننده و عبور لوله جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده -1تبصره 
 کنند، ممنوع است ها و سایر منابع آبی که آب شرب را تأمین می  یم رودخانهفاضالب در بستر و حر

مگر در موارد ضروري با اجازه وزارت نیرو. در صورت صدور مجوز توسط وزارت نیرو، اشخاص حقیقی 
باشند.  و حقوقی دارنده مجوز مکلف به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو می

وقوع هرگونه تخلف از مقررات این تبصره، دادستان محل موظف است برابر درخواست در صورت 
  وزارت نیرو، حسب مورد دستور اصالح یا رفع تخلف یا اعاده به وضع سابق را صادر نماید.
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 يسـاز  مـن یالزم است به منظور رفـع ابهـام، مسـئول ا    ،ییسطر انتها در: 1-37نظر  •

 صراحتاً اعالم شود. 

 بـه  سـازي  ایمن مسئولیت که است شده عنوان صراحت به ماده متن در -1-37 پاسخ -
 .است بردار بهره یا کننده احداث عهده

 و هـا  طـرح  کلیـه  بـراي  ماده این. شود حذف زیربنایی هاي پروژه عبارت: 2-37نظر  •

 آن بـراي  مناسبی اجرایی ضمانت بایستی و االجراست الزم حقوقی و حقیقی اشخاص

 .شود تدوین

 منـابع  حـریم  کیفی مالحظات رعایت نمودن الزام خصوص در ماده این -2-37 پاسخ -
 وجـود  »زیربنـایی  هـاي  پروژه« عبارت حذف امکان و است زیربنایی هاي پروژه در آب

 . رود می بین از موضوع ماهیت چون ندارد؛

 شـفاف  طـور  به روین وزارت یابالغ تعهدات و شروط است الزم: 1 تبصره: 3-37نظر  •

 .شود اعالم

 .ستین قانون حد در یابالغ تعهدات و شروط نمودن عنوان -3-37 پاسخ -

ـ ا یندگیآال احتمال بر عالوه: اول سطر دو: 1 تبصره: 4-37نظر  •  بحـث  تأسیسـات  نی

 .است مطرح هم البیس در آنها يریپذ بیآس

منـابع آب   میحر یفیمالحظات ک تیماده که رعا نیبا توجه به عنوان ا -4-37 پاسخ -
 . باشد یماده م نیخارج از حدود ا البیمسأله س باشد، یم ییربنایز يها در پروژه

 چـه  شـامل  تبصـره  نیا سوم سطر در موجود »يضرور موارد«: 1 تبصره: 5-37نظر  •

 است؟ يموارد

 اصـالح  صورت نیبد و شده مطرح يراهبر تهیکم جلسه در موضوع نیا -5-37 پاسخ -
 حفاظــت ســازمان دییــتأ و رویــن وزارت اجــازه بــا يضــرور مــوارد در مگــر«: دیــگرد

کننده از قبیل فاضالب، نخاله، زباله و هرگونه اشیاء در بستر و  تخلیه هرگونه مواد آلوده -2تبصره 
  ، مطلقاً ممنوع است.32حریم موارد مندرج در ماده 

 شود. این قانون رفتار می 54هاي آن، وفق ماده  با متخلفین از مفاد این ماده و تبصره -3تبصره 
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 »ستیز طیمح

 شرب آب که یآب منابع ریسا از بعد شود یم پبشنهاد ماده نیا 1 تبصره در: 6-37نظر  •

 .بشود نیگزیجا کنند یم تأمین را يکشاورز و

 بـه  صـرفا  مـاده  نیا است، مشخص ماده نیا یاصل متن از که طور همان -6-37 پاسخ -
 .دارد تأکید شرب آب تأمین منابع یفیک میحر حفظ

 يهـا  تیمسـئول  و فیتکـال  به مواد ریسا ای و ماده نیا در روین وزارت اگر: 7-37نظر  •

 است؟ نگرفته صورت ینیب شیپ نکرد، عمل خود

 شیرایـ و 59 مـاده  وفق قانون نیا مفاد از تخلفات و میجرا به یدگیرس -7-37 پاسخ -
 .گرفت خواهد صورت الیحه پیشنهادي قانون آب دوم

 از قیمصاد همه است بهتر شده، قیمصاد وارد ماده نیا نکهیا به توجه  با: 8-37نظر  •

 .ردیدربرگ هم را ها پل جمله

 زیـ ن را مورد نیا شوند، یم احداث آهن راه و ها جاده ریمس در ها پل چون -8-37 پاسخ -
 .شود یم شامل
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 برداري از منابع آب سطحی یا زیرزمینی ممنوعیت بهره -38ماده 

برداري از منابع آب  هاي مطالعاتی، مقدار بهره آبریز یا محدوده از مناطق حوضه هرگاه در هریک
آبریز یا حفاظت  ریزي مربوطه باشد یا شرایط حوضه سطحی یا زیرزمینی بیش از آب قابل برنامه

هاي کمی و کیفی تأمین نیاز آب شرب ایجاب نماید، بنا به تشخیص و تصمیم  کیفی آب یا ضرورت
هاي مطالعاتی یاد شده و در راستاي  آبریز مبنی بر ممنوعیت مناطق یا محدوده کمیسیون حوضه

آبریز، وزارت نیرو موظف است با حدود جغرافیایی مشخص، هرگونه افزایش در  سند پایداري حوضه
هاي مطالعاتی یاد شده اعم از حفر  منابع آب سطحی یا زیرزمینی مناطق یا محدوده  برداري از بهره

برداري از  عمیق یا قنات یا توسعه چشمه یا نهر یا سردهنه یا سایر تأسیسات بهره یا نیمهچاه عمیق 
منابع آب سطحی یا زیرزمینی را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت بنا به 

رسانی عمومی در خصوص  آبریز با وزارت نیرو است. اطالع تشخیص و تصمیم کمیسیون حوضه
 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه تمدید یا رفع آن بر عهده سازمان ممنوعیت،

هاي استانی آب موظفند متناسب با مصادیق موضوع این ماده، برنامه عملیاتی  کارگروه -1تبصره 
ریزي سطحی و زیرزمینی و  برنامه دهی مصارف موجود استان در قالب آب قابل خود را جهت سامان

آبریز مربوطه، ظرف مدت معینی که با  هاي سند پایداري حوضهسند تخصیص آب و در چارچوب 
هاي مذکور مصوب  شود، تهیه و در کمیسیون آبریز تعیین می هاي هاي حوضه تشخیص کمیسیون

آبریز در چارچوب سند  هاي آبی در سطح حوضه ها و پیکره زیست رودخانه نمایند. رعایت سهم محیط
هاي استانی آب موضوع این تبصره  عملکرد ساالنه کارگروه آبریز الزامی است. گزارش تخصیص حوضه

 گردد. آبریز به کمیسیون مذکور ارائه می توسط دبیرخانه کمیسیون حوضه

آبریز یا محدوده  اي از حوضه که با توجه به شرایط مندرج در این ماده، منطقه در صورتی -2تبصره 
همین ماده،  1هاي مصوب موضوع تبصره  برنامهمنظور اجرا نمودن  مطالعاتی، ممنوعه اعالم شود، به

هاي یاد شده، نسبت به کاهش مقدار آب مندرج  اي موظفند متناسب با برنامه منطقه هاي آب شرکت
  بندي آب اقدام نمایند. برداري یا جیرههاي بهرهدر پروانه

ها  ها و بخش هرستانها، ش گانه و شوراهاي تأمین استان هاي اجرایی قواي سه کلیه دستگاه -3تبصره 
  موظف به همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات موضوع این ماده هستند.

برداري از منابع آب سازند سخت، صرفاً براي تأمین آب شرب و منوط به  استفاده و بهره -4تبصره 
 موافقت و اجازه وزارت نیرو است.
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 آب تـأمین  بـراي  صـرفاً  سخت، سازند آب منابع از برداري بهره و استفاده: 1-38نظر  •

ـ  طیشـرا  است الزم. است داده را نیرو وزارت اجازه و موافقت به منوط و شرب  یخاص

ـ  در سـخت  يسـازندها  یآب ریذخا که ییآنجا از. شود دهید برداشت نیا يبرا  یبعض

 تحـت  دیبا لذا باشند یم خود دست نییپا در یآبرفت يها آبخوان کننده هیتغذ مناطق

 تـأمین  امکـان  که گردند استفاده یمناطق شرب آب يبرا تنها و يا ژهیو اریبس طیشرا

 باشد نداشته وجود یآبرفت يها آبخوان قیطر از مناطق نیا شرب آب

 آب تـأمین  بـراي  صـرفاً  کـه  اسـت  شده عنوان صراحت به 4 تبصره در -1-38 پاسخ -
 از بـرداري  بهـره  و استفاده بنابراین. است نیرو وزارت اجازه و موافقت به منوط و شرب
 و الزامـات  سـایر . اسـت  ممنـوع  دیگـر  اسـتفاده  هرگونه جهت سخت سازند آب منابع

 .شد خواهد لحاظ اجرایی نامه آیین در موضوع این به مربوط هاي محدودیت

 چشمه در اغلب موارد ممنوع شود و منحصر به موارد خاص گردد.  توسعه: 2-38نظر  •

الیحـه پیشـنهادي    20 مـاده  در چشمه توسعه یا و برداري بهره هرگونه -2-38 پاسخ -
 اقلیمـی،  شـرایط  براسـاس  و نیـرو  وزارت اجـازه  بـه  منـوط  نخست ویرایش قانون آب

 و آب بهینـه  مصرف الگوي آبریز، هاي حوضه هیدروژئولوژي و هیدرولوژي خصوصیات
 قابـل  آب و آبریز حوضه تخصیص سند آبریز، حوضه پایداري سند قالب در عوامل سایر

 .است غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، ریزي برنامه

ـ ا ،»يبـردار  بهـره  يهـا  کاهش مقدار آب مندرج در پروانه«عبارت  در: 3-38نظر  •  نی

  شود؟ یانجام م یزمیو با چه مکان زانیکاهش بر چه اساس، چه م

 .شد خواهد تشریح اجرایی نامه آیین در مربوطه، سازوکارهاي و جزئیات -3-38 سخپا -

 .است يضرور ستیز طیمح سازمان از اجازه اخذ: 4-38نظر  •

 20مطـابق مـاده    يبـردار  جهت صدورهرگونه بهـره  رویموافقت وزارت ن -4-38 پاسخ -
 اتیخصوصـ  ،یمـ یاقل طینخسـت براسـاس شـرا    شیرایـ و الیحه پیشنهادي قانون آب

عوامـل   ریآب و سا نهیمصرف به يالگو ز،یهاي آبر حوضه يدروژئولوژیو ه يدرولوژیه
 يزیـ ر و آب قابل برنامـه  زیآبر حوضه صیسند تخص ز،یآبر حوضه يداریدر قالب سند پا

شـامل   زیـ را ن سـت یز طیخواهد بود که الزامات محـ  رمتعارفیو غ ینیرزمیز ،یسطح
 .  شود یم
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 يا منطقـه  آب منطقـه،  کی بودن ممنوعه صورت در شده گفته: 2 تبصره: 5-38نظر  •

ـ ج ای و يبردار بهره يها پروانه در مندرج آب مقدار کاهش يبرا  اقـدام  آب يبنـد  رهی

ـ  کـه  نشـده  نیـی تع يبند رهیج و پروانه کاهش يبرا يسازوکار یول ندینما  توانـد  یم

 .بزند رقم ناعادالنه کامال صورت به را يبند رهیج

 را آب حـوزه  بـه  مربـوط  نیقـوان  و بوده الیحه پیشنهادي قانون آب نیا -5-38 پاسخ -
 نیقـوان  ریسا در ها خانه وزارت و ییاجرا يها دستگاه بر نظارت سازوکار و دارد یم انیب

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد کشور يجار

 هم زیست محیط حفاظت سازمان از مجوز، صدور در نیرو وزارت: 4 تبصره: 6-38نظر  •

 .نماید استعالم

آب شرب محدود شده است. ضمنا موافقت  تأمین يتبصره صرفاً برا نیا -6-38 پاسخ -
الیحه پیشـنهادي قـانون    20مطابق ماده  يبردار جهت صدورهرگونه بهره رویوزارت ن

 يدروژئولوژیـ و ه يدرولوژیه اتیخصوص ،یمیاقل طینخست براساس شرا شیرایو آب
 يداریـ عوامـل در قالـب سـند پا    ریآب و سـا  نـه یمصـرف به  يالگو ز،یهاي آبر حوضه
و  ینـ یرزمیز ،یسـطح  يزیـ ر و آب قابل برنامه زیآبر حوضه صیسند تخص ز،یآبر حوضه

 .  شود یشامل م زیرا ن ستیز طیخواهد بود که الزامات مح رمتعارفیغ

 شد؟ خواهد انجام یزمان بازه چه اساس بر اقدامات نیا: 7-38نظر  •

 متناسـب  موظفند آب یاستان يها کارگروه ماده، نیا 1 تبصره با مطابق -7-38 پاسخ -
 موجـود  مصارف یده سامان جهت را خود یاتیعمل برنامه ماده، نیا موضوع قیمصاد با

 در و آب صیتخصـ  سـند  و ینـ یرزمیز و یسـطح  يزیر برنامه قابل آب قالب در استان
 صیتشـخ  بـا  کـه  ینیمع مدت ظرف مربوطه، زیآبر يها حوضه يداریپا سند چارچوب

 مـذکور  يهـا  ونیسـ یکم در و هیـ ته شـود،  یمـ  نییتع زیآبر يها حوضه يها ونیسیکم
 زیپره قانون متن در اقدامات نیا يسازوکارها اتیجزئ ذکر از رو نیا از. ندینما مصوب
 .است گشته

 .باشند هم کنار در دیبا ستیز طیمح و شرب آب از يبردار بهره تیممنوع: 8-38نظر  •

 نیـ ا در زیآبر حوضه صیتخص سند چارچوب تیرعا به اشاره به توجه با -8-38 پاسخ -
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 .است گشته تأکید ستیز طیمح و شرب مصرف دو هر بر ماده،

 يا تبصـره  در است بهتر و ستیک با روین وزارت حیصح عملکرد بر نظارت: 9-38نظر  •

 .دیایب

 شیرایـ و 59 مـاده  وفق قانون نیا مفاد از تخلفات و میجرا به یدگیرس -9-38 پاسخ -
 .گرفت خواهد صورت الیحه پیشنهادي قانون آب دوم

ـ  تیوقت آن نشده که بحث ممنوع ایآ: 10-38نظر  • ـ  شـده  یو روند ط ـ  بیآس  یشناس

پاسخگو  یها چند برابر نشده است؟ چه کس چاه ت،یمدت ممنوع نیشود؟ مگر در هم

 هـم  شـرب  شـامل  تیـ ممنوع ایـ آ سـت؟ ین هیـ رو نیـ ا تداومبر  ینیبوده؟ چه تضم
 شود؟ یم

 سـازوکار  و دهیـ نگنج قـانون  مـواد  در ها تیممنوع روند یشناس بیآس -10-38 پاسخ -
 آخـر  مـورد  با رابطه در. باشد یم ییاجرا يها نامه نییآ ازمندین روند نیا يبرا شده یط
 میتصـم  و صیتشـخ  بـه  بنـا  یتیممنوع رفع ای دیتمد هرگونه که است شده اشاره زین

 .است نیرو وزارت با زیآبر حوضه ونیسیکم

 .گردد اضافه »يزیر برنامه قابل آب از شیب« عبارت 38 ماده يانتها در: 11-38نظر  •

 .است شده ذکر ماده متن در -11-38 پاسخ -

 .آبریز حوضه مدیریت سازمان اعالم حسب: شود قید باید: 2 تبصره: 12-38نظر  •

 و اسـت شده گذاشته زیآبر حوضه ونیسیکم عهده بر موضوع صیتشخ -12-38 پاسخ -
 .دارد را ونیسیکم نیا رخانهیدب نقش زین زیآبر حوضه سازمان

ـ قـانون توز  4ماده  نیگزیماده در واقع جا نیا: 13-38نظر  • عادالنـه آب اسـت و    عی

ـ عادالنه آب صرفا در مـورد ممنوع  عیمشابه قانون توز شود یم شنهادیپ توسـعه   تی

مختلف با افـت سـطح آب    يکه تحت انحا ییها در دشت يبردار بهره ایو  يبردار بهره

ـ منابع آب مواجه هسـتند و   تیفیک بیتخر ایمخزن و  يکسر ،ینیرزمیز ـ ا ای  کـه  نی

ـ  رایز رد؛یآب شرب) مورد توجه قرار گ تأمین(مثل  یعمران يها طرح  سـت ین یمنطق

آورد و مصرف آن ساالنه مشخص اسـت ممنوعـه شـود.     زانیکه م یمنابع آّب سطح

قابل  یدر قالب امکانات آّب دیصدور هرگونه مجوز جد یضمنا در مورد منابع آب سطح
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به به ممنوعه  ی. لذا ضرورتشود یانجام م رویوزارت محترم ن یابالغ صیتوسعه و تخص

ـ یکم« لی. اصطالحات و کلمات به کار برده شده از قبستینمودن آن ن حوضـه   ونیس

 ای تیممنوع یرسان آن شود. ضمنا اطالع نیگزیجا »رویوزارت ن«حذف و کلمه  »زیآّبر

ـ   يا با خود شرکت آب منطقـه  تیرفع ممنوع ای دیتمد در خصـوص   یاسـت . از طرف

 و اصـالح  مورد در يا منطقه آّب يها شرکتکه توسط  یاقدامات زیماده ن نیا 2تبصره 

 بیتصـو  بـا  رایز رد؛یگ قرار توجه مورد دیبا است اقدام دست در ها چاه پروانه لیتعد

 .مینباش یقبل يها برنامه تکرار به ملزم آن ياجرا در و دیجد قانون

پیوستگی منابع آب سطحی  هم با توجه به رویکرد الیحه قانون آب و به -13-38 پاسخ -
هایی که در برخی از  آبریز و نظر به مشکالت و چالش هاي و زیرزمینی در اغلب حوضه

رویـه و غیرمجـاز از منـابع آب سـطحی      هاي بـی  آبریز در خصوص برداشت هاي حوضه
ناپـذیر   برداري به منابع آب سطحی اجتناب تعمیم مصادیق ممنوعیت بهرهوجود دارد، 

است. در رویکرد جدید، تخصیص آب توسط وزارت نیرو و با بررسی و تایید کمیسیون 
هـاي مختلـف    آبریز که یک نهـاد فرابخشـی و متشـکل از نماینـدگان دسـتگاه      حوضه

بـرداري و سـایر    هـاي بهـره   پذیرد. اصالح و تعدیل پروانـه  باشد، صورت می ربط می ذي
هـا و بهبـود وضـعیت منـابع آب      اقدامات مقتضـی جهـت جبـران افـت تـراز آبخـوان      

 زیرزمینی، در متن تبصره مستتر است.
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 آلـوده  جرم اعالم و جلوگیري ممانعت، پیشگیري، تیمسئول که یبخش در: 1-39نظر  •

 حفاظـت  سازمان فیوظا نیب شده، محول زیست محیط حفاظت سازمان به آب کردن

 .دیآ یم وجود به تداخل یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و ستیز طیمح

 شـرب  آب بـا  ارتباط در صرفاً پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -1-39 پاسخ -
 سازمان به مربوطه اجرایی نامه آیین و مقررات تدوین وظیفه. باشد می مسئولیت داراي

 حفاظت کیفی منابع آب  -39ماده 

آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیري، 
شود.  زیست محول می کردن آب به سازمان حفاظت محیط و اعالم جرم آلودهممانعت، جلوگیري 

هاي بهداشت، درمان و آموزش  خانه سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاري وزارت
پزشکی، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و نیرو نسبت به تدوین ضوابط، مقررات، 

مربوط به تشخیص مصادیق، راهکارهاي جلوگیري، پایش و رفع هاي اجرایی  نامه استانداردها و آیین
آلودگی منابع آب اقدام نموده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران برساند. 

آبریز و تعیین سهم بار  هاي آبریز موظفند ضمن بررسی شرایط کیفی حوضه هاي حوضه کمیسیون
آبریز، برنامه عملیاتی جهت رسیدن به شرایط  حوضهقبول مناطق مختلف در سطح  آلودگی قابل

آبریز مطابق با مصوبات اخیرالذکر به همراه برنامه  کیفی مطلوب را در چارچوب سند پایداري حوضه
هاي استانی  آبریز، تدوین نموده و به تصویب شوراي عالی آب برسانند. کارگروه پایش کیفی حوضه

ور در هر استان بوده و گزارش عملکرد ساالنه موضوع این هاي عملیاتی مذک مسئول اجراي برنامه
  نمایند. آبریز به کمیسیون مذکور ارائه می ماده را از طریق دبیرخانه کمیسیون حوضه

هاي عملیاتی یاد شده، مشخص گردد که شخص یا اشخاصی  هرگاه در اجراي برنامه -1تبصره 
مراتب را با ذکر علل، ارائه دستورهاي فنی  زیست اند، سازمان حفاظت محیط موجب آلودگی آب شده

این  54نماید. با متخلف یا متخلفین وفق ماده  و تعیین مهلت، جهت اقدام الزم به وي اعالم می
  گردد. قانون رفتار می

برداران باشد،  کنندگان یا بهره چنانچه جلوگیري یا رفع آلودگی آب، خارج از قدرت مصرف -2تبصره 
زیست یا وزارت بهداشت، درمان و  مورد، مراتب را به سازمان حفاظت محیط آنان مکلفند، حسب

تواند جهت بررسی و تأیید راهکار رفع آلودگی، به  آموزش پزشکی اطالع دهند. موضوع می
 آبریز ارجاع داده شود. هاي هاي حوضه هاي استانی آب و در صورت لزوم به کمیسیون کارگروه
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 از ربط ذي هاي خانه وزارت سایر همکاري با که است شده واگذار زیست محیط حفاظت

 خواهـد  اقـدام  موضـوع  ایـن  به نسبت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت جمله
 .نمود

 .شود لیتکم و نیگزیجا »یآلودگ به اقدام« عبارت با یآلودگ: 2-39نظر  •

 اقـدام  هرگونه ای آب ساختن آلوده: است شده عنوان ماده متن صدر در -2-39 پاسخ -
 .آب کردن آلوده جهت در

 کجاست؟ ماده نیا در ها سمن و یمردم مشارکت نقش: 3-39نظر  •

 و آب عـالی  شـوراي  در زیسـتی  محـیط  و مردمـی  هـاي  تشکل و نهادها -3-39 پاسخ -
 و بررسـی  و حوضـه  کیفـی  پـایش  و نظارت وظیفه که آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون

 .دارند حضور دارند، عهده بر را مربوطه استانداردهاي و ضوابط تأیید

  .شود اضافه ها ندهیآال نیموجب به »نهادها« ،1تبصره  در: 4-39نظر  •

 اصـالح  ریز صورت به و شده مطرح يراهبر تهیکم درجلسه موضوع نیا -4-39 پاسخ -
 شـخص  هـر  کـه  گـردد  مشخص شده، ادی یاتیعمل يها برنامه ياجرا در هرگاه«: شد
(مصـوب   يکشـور  خـدمات  تیریمـد  قانون 5 ماده موضوع یحقوق اشخاص و یقیحق

 انـد،  شـده  آب یآلودگ موجب)  1395(مصوب  توسعه ششم برنامه 29 ماده و) 1386
 نیـی تع و یفنـ  يدسـتورها  ارائـه  علل، ذکر با را مراتب ستیز طیمح حفاظت سازمان
 59 مـاده  وفـق  نیمتخلفـ  ای متخلف با. دینما یم اعالم يو به الزم اقدام جهت مهلت،

 .»گردد یم رفتار قانون نیا

 از يریجلـوگ  تیمسـئول  از کننـدگان،  آلوده رسد یم نظر به ،2تبصره  در: 5-39نظر  •

 .گردد اصالح ستیبا یم امر نیا که اند شده آزاد ای مبرا یآلودگ

 يانتها به ریز عبارت و شده مطرح يراهبر تهیکم جلسه در موضوع نیا -5-39 پاسخ -
 اشـخاص  عهـده  بـر  آب یآلـودگ  رفـع  و يریجلوگ صورت هر در «: شد اضافه تبصره

 .»باشد یم آن جادکنندهیا

ـ ا آب، یآلـودگ  کاهش و يریشگیپ در موجود قیعم معضالت وجود با: 6-39نظر  •  نی

 بـا  برخـورد  ای يریشگیپ وهیش ماده نیا در مثال عنوان به. است ناکارامد اریبس ماده
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). يکشـاورز  پساب(مانند  يا رنقطهیغ و) کارخانه پساب(مانند  يا نقطه کنندگان آلوده

 شـده  موکول نامه نییآ به ها آن همه و است نشده مشخص سازمان هر يها تیمسوول

 .است

 بوده ییاجرا يها نامه نییآ در مذکور موارد از یآلودگ از يریشگیپ وهیش -6-39 پاسخ -
 .باشد ینم متناسب کشور آب قانون تیماه با و

 قابـل  یآلـودگ  بـار  سـهم  ستیز طیمح سازمان که شده ذکر ماده نیا در: 7-39نظر  •

 ممنـوع  آب نمـودن  آلوده که شد گفته یطرف از و کند نییتع را مختلف مناطق قبول

 قابل یآلودگ بار نییتع لیدل پس است ممنوع مطلق طور به آب نمودن آلوده اگر. است

 چنـد  اسـت  ممکـن  اسـت،  قبول قابل یآلودگ از يحد که یصورت در ست؟یچ قبول

 کننـد،  وارد آب منابع به یآلودگ يمقدار باشند داشته لیتما منطقه کی در بردار بهره

 چرا و ستیچ برداران بهره  نیب یآلودگ بار نیا عیتوز سازوکار که جاست نیا سوال لذا

 است؟ ممنوع آب نمودن آلوده شده گفته

 افراد یتخط صورت در و است ممنوع قانون نیا مطابق آب نمودن آلوده -7-39 پاسخ -
 امکـان  به توجه با کنیول. شد خواهد برخورد حهیال نیا در مندرج موارد مطابق آن، از

 مصـرف  جهـت  تا است الزم قانون، ناقضان یتخط صورت در ولو یآلودگ شدن حادث
 .گردد مشخص  آنها قبول قابل یآلودگ بار سهم مناسب، تیفیک با آب منابع

 سازمان« عبارت ،»زیآبر حوضه ونیسیکم« عبارت جاي به هفتم سطر در: 8-39نظر  •

 سـازمان  « و شـده  بـازنگري  مربوطه بند ضمنا. شود جایگزین »ستیز طیمح حفاظت

 .گردد ارائه جداگانه ماده یا تبصره صورت به » زیست محیط حفاظت

 زیـ آبر يهـا  حوضـه  يهـا  ونیسیکم« که است شده عنوان ماده متن در -8-39 پاسخ -
 قبـول  قابـل  یآلودگ بار سهم نییتع و زیآبر حوضه یفیک طیشرا یبررس ضمن موظفند
 یفـ یک طیشـرا  به دنیرس جهت یاتیعمل برنامه ز،یآبر حوضه سطح در مختلف مناطق
 بـه  رالـذکر یاخ مصـوبات  بـا  مطـابق  زیـ آبر حوضه يداریپا سند چارچوب در را مطلوب
 آب یعـال  يشـورا  بیتصـو  بـه  و نموده نیتدو ز،یآبر حوضه یفیک شیپا برنامه همراه

 مرتبط ییاجرا يها ردستگاهیسا و ستیز طیمح سازمان تیعضو به توجه با.» برسانند
 یاتیـ عمل برنامـه  در یآلـودگ  شیپـا   مسـئول  زیـ آبر حوضه ونیسیکم در آب حوزه به
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 .شود یم مشخص

 منـابع  یآلـودگ  از يریجلوگ جهت در یقانون اقدام هرگونه عمال 39 ماده: 9-39نظر  •

 .دینما یم سلب يا منطقه آب يها شرکت و روین وزارت از را آب

منـابع آب بـه سـازمان حفاظـت      یاز آلـودگ  يریشگیپ تیغالب مسئول -9-39 پاسخ -
 نیـ ا یاتیـ عمل يهـا  برنامه نیبا توجه به تدو کنیاست ول دهیواگذار گرد ستیز طیمح

 نیـ در ا رویـ وزارت ن نـدگان یو حضور نما زیآبر يها حوضه يها ونیسیماده توسط کم
 . باشد ینم حیمورد مذکور صح ها، ونیسیکم

 دارد وجـود  مشکل نیهم یفعل قانون در ست؟یز طیمح سازمان فقط چرا: 10-39نظر  •

 ستیز طیمح سازمان اریاخت در یراحت به امر نیا يبرا را الزم يها داده روین وزارت که

 .دهد ینم قرار

 بـه  یدسترس و اطالعات تیشفاف به که حهیال نیا 14 ماده به توجه با -10-39 پاسخ -
 .دیگرد خواهد مرتفع نهیزم نیا در موجود یاحتمال مشکالت دارد، داللت آنها

 یهماهنگ نقش به توجه با امر نیا: »آب یعال يشورا بیتصو«: دهم سطر: 11-39نظر  •

 .ستین آب یعال يشورا تیصالح در آب یعال يشورا يگذار استیس در

 بـه  یدسترس و اطالعات تیشفاف به که حهیال نیا 14 ماده به توجه با -11-39 پاسخ -
 .دیگرد خواهد مرتفع نهیزم نیا در موجود ياحتماا مشکالت دارد، داللت آنها

 رد؟یگ یم شکل تبصره نیا یزمان بازه چه در: 1 تبصره: 12-39نظر  •

 اتیـ جزئ و داشـته  داللـت  یاتیـ عمل يهـا  برنامـه  ياجرا بر تبصره نیا -12-39 پاسخ -
 .است نشده ذکر آب قانون در یفن يدستورها ارائه یزمان بازه و آن، سازوکار

ـ گیپ و نظـارت  و آب کـردن  آلوده هرگونه ماده نیا در: 13-39نظر  •  آن ییقضـا  يری

ـ ذ در امـا  است شده نهاده ستیز  طیمح سازمان برعهده ـ  20 مـاده  لی  قـانون  نیهم

ـ گیپ بـه  مکلـف  يا منطقه آب يها شرکت که تخلف قیمصاد از یکی يشنهادیپ  يری

 بـا  تـداخل  در مـاده  دو نیا لذا. است آب ساختن آلوده، 9 بند در. اند شده آن ییقضا

 .است گریکدی
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 تخلـف  مـوارد  بر پیشنهادي قانون آب الیحه نخست شیرایو 20 ماده -13-39 پاسخ -
 آن قیمصـاد  از زیـ ن آب ساختن آلوده بالطبع که دینما یم اشاره يبردار بهره پروانه در

 تـا  داشـت  خواهد را امکان نیا و باشد یم آن دار عهده استان آب سازمان و است بوده
 .دینما مطالبه ستیز طیمح حفاظت سازمان از را خصوص نیا در ازین مورد اطالعات

ـ  حفاظت سازمان، 39 ماده در: 14-39نظر  • ـ  سـت یز طیمح  امـور  مسـئول  توانـد  ینم

 انجـام  روین وزارت توسط دیبا کار نیا. گردد آب ساختن آلوده از ممانعت و يریشگیپ

 .باشد یم سازمان آن برعهده آن بر نظارت شود

مسـئول، در  هـاي   و تقسیم وظایف بین دسـتگاه  ییتمرکززدا منظور به -14-39 پاسخ -
 منابع یفیک امور رأس در ستیز طیمح حفاظت سازمان رو،ین وزارت جاي این الیحه به

 .است شده داده قرار آب

 زیسـت  محیط حفاظت سازمان... ": گردد اصالح صورت بدین ماده متن: 15-39نظر  •

 کشـاورزي،  جهـاد  پزشـکی،  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، هاي خانه وزارت همکاري با

 و هـا  نامـه  آیین استانداردها، مقررات، تدوین به نسبت نیرو و استاندارد ملی سازمان

 نظـارت  هاي رویه و ها آالینده مجاز حدود مصادیق، تشخیص به مربوط اجرایی ضوابط

...  مـدت  ظـرف  آن هـاي  کننده آلوده و آب منابع کیفی و کمی پایش آلودگی، رفع بر

 عضـویت  ".گـردد  مـی  ابالغ زیست محیط عالی شوراي تأیید با مراتب. نمایند اقدام

 می منافع تضاد به منجر ضوابط، تدوین روند در) صمت وزارت جمله(از  کنندگان آلوده

 بـا  یـا  شود حذف آب عالی شوراي. باشد می کننده آلوده عهده بر آلودگی رفع. گردد

 حـذف  وزیـران،  هیات تصویب به توجه با. گردد جایگزین زیست محیط عالی شوراي

 .باشد می اولویت در آب عالی شوراي

در ویرایش جدید الیحه پیشنهادي قانون آب، اصـالحات الزم در ایـن    -15-39 پاسخ -
 خصوص صورت گرفته و ترکیب اعضاي گروه تدوین ضوابط نیز اصالح گردید.

ـ  روین وزارت 39 ماده طبق و باشد یم 39 ماده با تضاد در 41 ماده: 16-39نظر  •  نیچن

 .ندارد را يمجوز

مصادیقی از آلودگی منابع آب را که بیشتر بـه مسـائل فنـی     41ماده  -16-39 پاسخ -
نماید. در این ماده، به وزارت نیرو اختیـارات الزم   گردد، بیان می بخش آب مربوط می
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 ها داده شده است.  جهت برخورد با متخلفان و جبران خسارت

ـ ا: »آب یعـال  يشورا بیتصو«: دهم سطر: 17-39نظر  •  نقـش  بـه  توجـه  بـا  امـر  نی

 .ستین آب یعال يشورا تیصالح در آب یعال يشورا يگذار استیس در یهماهنگ

 یعـال  يشـورا  يگذار استیس و یهماهنگ نقش اب یمنافات موضوع نیا -17-39 پاسخ -
 .ندارد آب

ـ تعر گـر ید ییجـا  با تیمسئول و شود یم جدا یفیک ابعاد چرا: 18-39نظر  •  شـده  فی

 است؟ يجد یلیخ بیآس کی نیا است؟

ها و  ها، مسئولیت با توجه به رویکرد الیحه قانون آب در بازتعریف نقش -18-39 پاسخ -
هاي مختلف در قالب ترتیبات نهادي جدید، مدیریت غیریکپارچـه و   اختیارات دستگاه

هاي جدي مـدیریت آب کشـور اسـت، از طریـق تشـکیل       اي که یکی از آسیب جزیره
آبریـز و کـارگروه اسـتانی آب و بـازتعریف      کمیسیون حوضـه نهادهاي فرابخشی نظیر 

نقش، مسئولیت، وظایف و ترکیب اعضاي شـوراي عـالی آب، رفـع خواهـد شـد. لـذا       
تنهـا آسـیب تلقـی     ربـط، نـه   هاي مختلف ذي اعطاي مسئولیت و اختیارات به دستگاه

 رود. شمار می نشده، بلکه یکی از نکات مثبت رویکرد جدید به

 

ـ در و ها تاالب رودها، به خام فاضالب هرگونه ورود شود اضافه است الزم: 1-40نظر  •  ای

 .است ممنوع

 جملـه  از( فاضالب نوع هر ورود و شده تصریح ماده متن در موضوع این -1-40 پاسخ -
 شـامل  نیـز  را آب منـابع  انـواع  کـه  پذیرنـده  هـاي  محـیط  بـه  آب، زه یا) خام فاضالب

 .است شده ممنوع گردد، می

 هاي تصفیه آب و فاضالب لزوم انجام طرح -40ماده 

کنند، موظفند طرح تصفیه  مؤسساتی که خدمات آبرسانی براي مصارف شرب و بهداشت را تأمین می
آب به  ربط تهیه و اجرا نمایند. تخلیه هر نوع فاضالب یا زه تصویب مقامات مسئول ذي  آب را با

شده مطابق  مگر با رعایت استانداردهاي تدوینباشد،  کردن آب می هاي پذیرنده، مصداق آلوده محیط
 این قانون. 39ماده 
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. شود اجرا و بیتصو آبخوان حقابه تیرعا با دیبا فاضالب هیتصف يها طرح: 2-40نظر  •

. باشـد  مـدنظر  مالحظـات  نیا دیبا زین گرید حوضه به حوضه کی از پساب انتقال در

 و اسـت  واقـع  آن بر ما يشهرها که ییها دشت در فاضالب يها طرح ياجرا متاسفانه

 .است شده آبخوان هیتغذ عدم به منجر یجذب يها چاه حذف

 است بهداشت و شرب مصارف يبرا آب تأمین به محدود ماده نیا مفاد -2-40 پاسخ -
 .ستیفاضالب ن تیریو مد هیو مربوط به تصف

 .است نشده ماده نیا در فاضالب هیتصف از یصحبت چیه: 3-40نظر  •

 شـده  حیتصـر  ماده متن در فاضالب هیتخل ياستانداردها تیرعا به الزام -3-40 پاسخ -
و  هـا  نامه آیینآن خارج از شان قانون است و به  هیمربوط به تصف اتیجزئ انیب و است

 .شود یمربوط م ییاجرا يها دستورالعمل

 فاضـالب  هیتصف خصوص در ربط يذ مسئول مقامات از منظور، 40 ماده در: 4-40نظر  •

 .شود مشخص

 گردد. حسب قوانین خاص خود، تعیین می -4-40 پاسخ -

 .کند رییتغ »ارائه« به »تأمین« اول سطر در: 5-40نظر  •

 تر است. مناسب» تأمین«لفظ  -5-40 پاسخ -

هاي تصـفیه فاضـالب در    در صورت عدم اجراي طرح"شود:  اضافه تبصره: 6-40نظر  •

 ".نماید می اقدام محیطی زیست جرائم اعمال به نسبت سازمان مصوب،شرایط زمانی 

 منـابع  یلودگآ به منجر که یصورت در فاضالب هیتصف طرح ياجرا عدم -6-40 پاسخ -
 .بود خواهد 54 ماده وفق خسارت جبران و میجرا مشمول شود، آب

 نشـده  نوشـته  مشـخص  چرا ستند؟ین ها يا منطقه آب موسسات نیا مگر: 7-40نظر  •

 است؟ فاضالب هیتصف و شرب آب تأمین مسئول روین وزارت که است

 .دهد یم انجام بهداشت و شرب آب تأمین خدمات که يا موسسه هر -7-40 پاسخ -
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 متخلف يواحدها با برخورد یقبل موجود نیقوان به توجه با رسد یم نظر به: 1-41نظر  •

 ریپـذ  امکان ییقضا حکم اخذ و ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط صرفاً ینیچن نیا

 بند نیا رسد یم نظر به لذا. دینما ورود هیقض نیا در تواند ینم رأساً روین وزارت و باشد

 .است تناقض در موجود نیقوان با

 تـأمین  کـه  شیرین آب منابع آلودگی از جلوگیري جهت صرفاً ماده این -1-41 پاسخ -
 مسـئولیت  نـافی  مـاده  این. است گردیده تدوین باشد، می نیرو وزارت وظایف جزء آن

 قانون، این مواد سایر در مصرح زیست محیط حفاظت سازمان جمله از ها دستگاه سایر
 .باشد نمی ،39 ماده در مندرج موارد جمله از

 نموده ینیب شیپ را يساز آلوده از يریجلوگ و يساز مسدود فقط ماده نیا: 2-41نظر  •

 .است نکرده لحاظ را نیشیپ وضع به بازگرداندن و یآلودگ رفع و خسارت اخذ و

 شـیرین،  آب منـابع  سازي آلوده از ناشی وارده هاي خسارت خصوص در -2-41 پاسخ -
 خواهـد  عمل 54 ماده وفق متخلفین یا متخلف با ماده، این در مندرج موارد بر عالوه

 .شد

 شود؟ یم محاسبه ییمبنا چه بر چاه صاحب به وارده خسارت: 3-41نظر  •

 رفـتن  دسـت  از و شـدن  آلـوده  شامل که چاه صاحب به وارده خسارت -3-41 پاسخ -
 قابـل  نیـرو  وزارت کارشناسـان  توسـط  و کارشناسـی  نظـر  اسـاس  بر است، آب منبع

 .بود خواهد محاسبه
 

 شدن منابع آب شیرین شور یا آلوده -41ماده 

در مواردي که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو الزم تشخیص 
کنندگان، مجراي آب شور یا آلوده را مسدود کند و  استفاده  اطالع به صاحبان وتواند پس از  دهد، می

پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت،  در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
عنداالقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در  

خسارت وارده به صاحب چاه را وزارت نیرو جبران   برداري را رعایت نموده است، پروانه حفر و بهره
 کند. می
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 است؟ چقدر آب فاحش نقصان از منظور: 1-42نظر  •

 میـزان  کـاهش  آبـدهی،  فـاحش  کـاهش  یا آب فاحش نقصان از منظور -1-42 پاسخ -
 .است پروانه در مندرج مجاز آبدهی درصد 60 حداقل میزان به قنات یا چاه آبدهی

ـ ا. »خانـه  وزارت نیا کارشناسان نظر به« است آمده 42 ماده در: 2-42نظر  •  گونـه  نی

 .باشد داشته مشخص ضابطه دیبا مسأله نیا. باشد فرد نظر به منوط دینبا موارد

 دلیـل  بـه  چـاه  بـودن  متروکـه  یا بایر تشخیص ضوابط نکردن مشخص -2-42 پاسخ -
 پـذیري  انعطـاف  کـاهش  و نادرست تفاسیر استنتاج قانون، در ابهام ایجاد از جلوگیري

 ضـمن . شود منتقل ها دستورالعمل و ها نامه آیین به تواند می موارد اینگونه. است قانون
 تهیـه  بـه  صـراحتا  کـه  مـواردي  بـراي  کـه  دارد وجـود  ظرفیـت  ایـن  قانون در اینکه

 نیـاز  مـورد  هـاي  نامـه  آیـین  و دسـتورالعمل  است، نشده اشاره نامه آیین و دستورالعمل
 .شود تهیه ربط ذي هاي دستگاه توسط

 .است ریتفس قابل و مبهم »یاجتماع ضرورت« عبارت: 3-42نظر  •

 شـده  گذاشـته  نیـرو  وزارت عهـده  بر اجتماعی ضرورت وجود تشخیص -3-42 پاسخ -
 .کاهد می قانون پذیري انعطاف از مصادیق ذکر و است

 .کند دایپ کاهش سال کی به قنوات، يایاح يبرا ساله 5 فرصت: 4-42نظر  •

 يبرا است الزم و بوده باارزش یخیتار يها سازه از قنوات که ییجا آن از -4-42 پاسخ -
 اسـت  دهیـ گرد محـول  آن مالـک  به آنها يایاح نیهمچن و دهیگرد تالش آنها يایاح

 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه تعیین -42ماده 

تواند در صورت تشخیص وجود ضرورت اجتماعی، احیاي قنواتی را که به نظر  وزارت نیرو می
المنفعه  مسلوب بایر یا متروك مانده یا به علت نقصان فاحش آب عمالً خانه  کارشناسان این وزارت
پذیري فنی، به مالک یا مالکین آن تکلیف نماید. در صورت عدم اقدام مالک  باشد، در صورت امکان
گردد.  نیرو، قنات مذکور متروکه و فاقد حریم اعالم می   پس از اعالم وزارت  یا مالکین تا پنج سال

خانه بایر یا متروك مانده یا  تواند چاهی را که به نظر کارشناسان این وزارت رت نیرو میهمچنین وزا
المنفعه نموده و پروانه آن را لغو  المنفعه باشد، پر و مسلوب مسلوب علت نقصان فاحش آب عمالً  به

 نماید.
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 .باشد یاندک اریبس زمان سال 1 رسد یم بنظر

 .گردد نییتع قنوات يایاح يبرا ییها مشوق است الزم: 5-42نظر  •

 متـروك  از زیـ پره و آنهـا  حفـظ  بـه  قنـوات  مالکـان  لیـ تما صـورت  در -5-42 پاسخ -
 .داشت خواهد وجود قنوات يایاح جهت یکاف زهیانگ آنها، دنیگرد اعالم

 .شود داده زمان سال 10 حداقل قنوات يایاح يبرا است الزم: 6-42نظر  •

 دیـ گرد موافقـت  و دهیگرد عنوان يراهبرد تهیکم جلسات در مورد نیا -6-42 پاسخ -
 .باشد یم یکاف زمان سال 5 ر،یبا قنوات يایاح جهت نیمالک اقدام صورت در که

 هـا  آبخـوان  احیاي هاي طرح اجراي با که صورتیدر ": شود اضافه تبصره: 7-42نظر  •

 مشـارکت  بـا  وزارتخانه آن باشد داشته وجود قناتی احیاي امکان نیرو وزارت توسط

 بـه  آن در آب نمودن جاري و قنات احیاي به نسبت استانی کارگروه حمایت و مردمی

 سـطح  افـت  بـه  توجـه  بـا  ".نماید اقدام محل آن در آبخوان پایداري شاخص عنوان

 آن تبعـات  از کـه  عمیـق  هـاي  چاه حفر طریق از رویه بی برداشت ها، دشت ایستابی

 نقطـه  آن از همیشه براي ها قنات مالکین تا شده سبب بود، خواهد ها قنات خشکیدن

 سـطح  آمدن باال و ها آبخوان احیاي هاي طرح اجراي با صورت این در. نمایند مهاجرت

 مـذکور  تبصـره  قید با آنها احیاء به نسبت باید نیرو وزارت زیرزمینی آبهاي ایستابی

 .نماید اقدام

 صـورت  نیـ ا در و بـوده  مـدت  یطـوالن  ينـد یفرا ها آبخوان يایاح طرح -7-42 پاسخ -
 .گردد منجر ستیز طیمح يبودان دیتشد به ریبا قنوات فیتکل نییتع عدم است ممکن

 ریبـا  يها قنات که نیا. است تبصره کی کردن اضافه شنهادیپ  42 ماده در: 8-42نظر  •

. (چـرا  نگردد اءیاح یطیشرا چیه تحت ممنوعه مناطق در سال، 20 از شیب متروکه ای

ـ  ار ما هیآ یآب تنش و نباشد استفاد مورد سال 20 یقنات اگر که منـابع   نیبه سراغ چن

ـ خ ینیرزمیز آب يها ماندهاز ته  یعنیببرد  يمتروکه ا ـ دار برداشـت  الی ـ ی و می  یعن

 )ستیز طیمح ينابود

 .است شده نییتع ساله 5 فرصت زین ماده متن در -8-42 پاسخ -
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ـ  کنـد  يگـذار  هیسـرما  هم خود روین وزارت است بهتر قنوات مورد در: 9-42نظر  •  ای

 .دهد قرار قنوات نیمالک اریاخت در یالتیتسه

 یکی نوانع به تواندیم و ندارد یتیموضوع قانون در موضوعات نیا انیب -9-42 پاسخ -
 .شود دنبال روین وزارت توجه مورد يها طرح از

 هـر  یمیاقل طیشرا و ها بارش زانیم اساس بر یمنته است یخوب ماده نیا: 10-42نظر  •

ـ دل نیهم به نوشت کشور کل يبرا را واحد نسخه کی توان ینم منطقه ـ ز مـتن  لی  ری

 ،یاجتمـاع  ضـرورت  وجود تشخیص صورت در تواند یم روین وزارت گرددیم شنهادیپ

 علت به ای مانده متروك ای ریبا خانه وزارت نیا کارشناسان نظر به که را یقنوات يایاح

 ای مالک به ،یفن يریپذ امکان صورت در باشد، المنفعه مسلوب  عمالً آب فاحش نقصان

 از پـس   سـال  پـنج  تا نیمالک ای مالک اقدام عدم صورت در. دینما فیتکل آن نیمالک

 نکـه یا صورت در. گردد یم اعالم میحر فاقد و متروکه مذکور قنات رو،ین   وزارت اعالم

 اسـاس  بـر  کردند شروع مرمت و ایاح جهت به را الزم اقدامات قنات مالکان ای مالک

ـ .  باشد یم دیتمد قابل کباری سال 5 نیا زیآبر حوضه ونیسیکم نظر  وزارت نیهمچن

ـ  مانـده  متروك ای ریبا خانه وزارت نیا کارشناسان نظر به که را یچاه تواند یم روین  ای

 و نمـوده  المنفعـه  مسـلوب  و پر باشد، المنفعه مسلوب  عمالً آب فاحش نقصان علت به

 .دینما لغو را آن پروانه

 باشد، آن يبرا یلیتما و باشد داشته وجود اءیاح امکان که یصورت در -10-42 پاسخ -
 .ندارد وجود آن دیتمد به يازین

 

 آرتزین هاي آرتزین و نیمه حفاظت چاه -43ماده 

برداري از آب  جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهرهبراي 
آرتزین یا قنواتی که منابع آنها تحت فشار باشد، موظفند از طریق   هاي زیرزمینی نباشد، صاحبان چاه

و نیمه  هاي آرتزین نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند. همچنین در چاه
وسیله پوشش جداري یا طرز  آرتزین، دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو الزم بداند به

فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري  مناسب دیگري به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت
 کنند.
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 آب بلکه ستندین فشار تحت قنوات رایز شود؛ اصالح دیبا فشار تحت واژه: 1-43نظر  •

 .شود یم خارج یثقل صورت به

 شـرایط  بودن دارا صورت در که است قنات مادرچاه قنات، از منظور -1-43پاسخ  -

 .شود می ماده این مشمول آرتزین، چاه

 آبی تأسیساتها و  مقررات زیرساخت -فصل پنجم

 
ـ آب يها که اتخاذ روش شود یم شنهادیپ: 1-44نظر  •  ازمنـد یتحـت فشـار کـه ن    ياری

کار انـدك   يرویو ن دهیچیپ يو نگهدار يبردار بهره تیریو مد نیسنگ يگذار هیسرما

متناسـب بـا توسـعه     م،یمنابع آب، خاك و اقل طیشرا که یتنها در صورت باشد، یو... م

ـ فشار نباشد، مدنظر قرار گ و کم زهیمکان یسطح ياریآب يها روش  يهـا  و برنامـه  ردی

ـ مـدرن آب  يها در کشور، تنها به سمت توسعه سامانه ياریآب يها توسعه سامانه  ياری

در بخـش   داریتوسعه پا يدر راستا یکل يها دگاهیو اصول و د ابدین شیفشار گرا تحت

 ملحوظ شود.   زیقانون ن نیآب کشور، در ا

 اسـناد  در اسـت،  مختلفـی  پارامترهـاي  و عوامـل  تـابع  کـه  موضوع این -1-44 پاسخ -
ــن مطــابق کــه مربوطــه ــانون، ای ــدوین ق ــه از شــد، خواهــد ت ــداري اســناد جمل  پای

 صـحیح  قـانون،  در آن براي کلی حکم یک ذکر و شد خواهد بررسی آبریز، هاي حوضه
 .باشد نمی

ـ نما جـاد یا خـود  نهیهز به را نیگزیجا يمجرا دیبا نیزم صاحب چرا: 2-44نظر  •  د؟ی

 .کند پرداخت را نهیهز نیا دیبا دهد، یم انجام را یعمران اتیعمل که یهرکس

 مشـمول  غیـر،  زمین از انهار یا کانال عبور به مربوط شرایط کلی طور به -2-44 پاسخ -

 احداث کانال یا مجراي جایگزین -44ماده 

برداري صاحب  مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی یا بهرهها یا انهار  در مواردي که کانال
اي، به  منطقه تواند به جاي آنها مجراي دیگري با تأیید شرکت آب زمین گردد، صاحب زمین می

صورتی که سبب اتالف آب یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد، به هزینه خود احداث 
 رود. دید، حق مجراي قبلی از بین میکند. پس از احداث مجراي ج
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 کانـال  کـه  آنجـایی  از مـاده،  این در شده ذکر شرایط در. باشد می مدنی قانون مقررات
 عملیـات  دهنـده  انجام یا زمین صاحب است، شده مکتسبه حقوق جزء و است موجود
 . کند پرداخت را جابجایی هزینه باید عمرانی

 .دارد قرار يگرید ملک در که است يانهار ای کانال منظور، شود ذکر دیبا 3-44نظر  •

انهـار   ایـ کانـال   عتـا یاست. و طب صیمنظور از متن ماده قابل تشخ نیا -3-44 پاسخ -
 در کـه  یزمـان  تنهـا  و. کنند ینم جادیا شخص آن يبرا یمزاحمت شخص،درون ملک 

 .شوند یم اختالف بروز باعث هستند يگرید ملک

 

 نشـد،  حاصل توافق اگر. است شده اشاره مالک با توافق به ماده يانتها در: 1-45نظر  •

 ست؟یچ فیتکل

 حـل  جهـت  شـده  بینـی  پـیش  هـاي  رویه مطابق توافق، عدم صورت در -1-45 پاسخ -
 .شد خواهد عمل(ویرایش نخست)  56 ماده در اختالف

 مشـخص  یکس چه را عادله متیق شود؟ یم فیتعر چگونه ضرورت موارد: 2-45نظر  •

 کند؟ یم

 ذکـر  و اسـت  شـده  گذاشـته  دولـت  عهـده  بـر  ضرورت موارد تشخیص -2-45 پاسخ -
 صـاحبان  با مذاکره فرآیند طی عادله قیمت. کاهد می قانون پذیري انعطاف از مصادیق

البته در صورت وجـود اخـتالف،     .شود می تعیین مرتبط کارشناسان از استعالم و حق
 هاي اختالف وجود دارد. همچنان راهکار استفاده از رویه

ـ  از ریغ به امالك تملک ایآ 45 ماده در: 3-45نظر  • ـ آب شـبکه  ریمس  خطـوط  و ياری

 نیهمچن ست؟ین الزم سدها مخازن مثل يموارد در ماده نیا در در شده ذکر یآبرسان

 هاي آبی امالك واقع در حریم و مسیر طرح -45ماده 

در مسیر شبکه آبیاري و  در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که
گیرند و قیمت عادله با  رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می خطوط آبرسانی واقع باشند با 

شود. در مواردي که دولت قادر به پرداخت  توجه به خسارت وارده به مالکین قانونی پرداخت می
 پرداخت نماید.تواند با توافق مالک به شکل اقساط  صورت نقدي نیست می به
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 بـه  یقانون نیمالک توسط یشروط هرگونه بدون بالعوض يواگذار« جمله ماده نیا در

 از را تیشـکا  و ادعـا  هرگونه الزم قرارداد امضا از پس نیمالک .شود انجام دیبا دولت

 .شود اضافه »ندینما یم سلب خود

 ایـ  ریمسـ  و « عبارت و شده مطرح يراهبر تهیکم درجلسه موضوع نیا -3-45 پاسخ -
 مـتن  بـه در ویرایش جدید  »يسدساز رینظ آب منابع توسعه يها طرح ریسا محدوده

 .شد اضافه ماده
 .شود یم ذکر اشخاص و دولت نیماب يقراردادها در و ستین قانون حد در موارد نیا -

 
 .شود اضافه هم ستیز طیمح حفاظت سازمان ،ياریده و يشهردار کنار در: 1-46نظر  •

 و اسـت  مـدنظر  روسـتاها  و شـهرها  در کمـی  حـریم  صرفاً ماده این در -1-46 پاسخ -
 .ندارد موضوعیت آن به زیست محیط حفاظت سازمان افزودن

ـ  منبع چیه« گفت توان یم منابع، تک تک بردن نام يجا به: 2-46نظر  • ـ ز. »یآب  در رای

 مواجـه  نقـض  با قانون و شود یم جادیا انحصار منابع تک تک بردن نام با یفعل حالت

 .است نشده برده نام قانون نیا در چشمه مثال عنوان به. شد خواهد

مجاري مصنوعی منابع آب است نـه   ماده این در مندرج مواردمنظور از  -2-46 پاسخ -
 طبیعی، لذا ذکر هیچ منبع آبی معنی نخواهد داشت.

 

 حفظ حریم اماکن عمومی -46ماده 

هاي عمومی و اماکن متبرکه و  هیچ نهر و کانال و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده
نقلیه  و مزاحمت براي ساکنین و عابرین و وسایل  آنها به صورتی باشد که ایجاد خطرباستانی و حریم 

و اماکن و تأسیسات مذکور نماید. در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی 
دستگاههاي اجرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی 

در  ربط و شهرداري ( ک یا مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه و دستگاههاي اجرایی ذيکه مال
شهرها) و دهیاري (در روستاها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام 
 نکنند، دستگاه اجرایی، شهرداري یا دهیاري مربوطه براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن را از

 نماید. که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می دریافت نموده و در صورتی  مالک یا مالکین
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 .شود اضافه نیمالک ای مالک به یدولت يها ارگان ماده نیا در: 3-46نظر  •

 .دارد عمومیت مالکین یا مالک عنوان -3-46 پاسخ -

ـ ح يبـرا  مخـاطرات  و شـده  حفاظـت  مناطق« سوم سطر يابتدا در: 4-46نظر  •  اتی

 .شود اضافه هم »وحش

وحش قوانین و مقررات مربوط بـه خـود را    شده و حیات مناطق حفاظت -4-46 پاسخ -
 .زیست قرار دارد داشته و در حیطه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط

 مشـخص  دیبا عالوه به. شود فیتعر عبارت نیا: »مزاحمت و خطر جادیا«: 5-46نظر  •

 بالعکس؟ ای آمدند نیعابر و نیساکن بعد بوده نهر اول شود

یـف مشخصـی   تواند به اشکال مختلـف باشـد و تعر   خطر و مزاحمت می -5-46 پاسخ -
در ایـن مـاده منظـور نهرهـاي      .و بنا به تشخیص دستگاه اجرایی مربوطه اسـت  ندارد

 احداثی است.

ـ ارجح یعموم يها جاده و اماکن بر ستیبا یم قنات میحر و قنات: 6-46نظر  •  داده تی

 اسـت  الزم باشـند  شـده  ساخته قنات میحر در اماکن نیا اگر گر،ید عبارت به. شود

 کـارکرد  و قنات به کهیصورت به دینما اقدام خطر رفع به خود نهیهز با ییاجرا دستگاه

 .نرسد یبیآس ان

در این ماده هیچ اولویت و ارجحیتی وجود ندارد و هرگونـه مزاحمـت و    -6-46 پاسخ -
 ایجاد خطر باید برطرف شود.

 .است ماده نیا حذف بنده مشخص شنهادیپ: 7-46نظر  •

 در ها ياریده و ها يشهردار یهمراه عدم جهت به بود خواهد یعامل ماده نیا:  لیدال

 و گذاشـت  خواهد باز قنات خشکاندن جهت به را ریمس عمال و يمجرا و قنوات حفظ

 حـاال  نـدارد  وجـود  هم قنات يجا به چاه امکان قانون نیهم 2 تبصره 23 ماده طبق

 جـاد یا لیدل به قنوات نیا شرب تحت باغات و يکشاورز یاراض هکتار هزاران فیتکل

 قـانون  2 بنـد  55 مـاده  بـا  تعارض در نکهیا ضمن ؟ شد خواهد چه قنوات يبرا خطر

 .باشد یم ها يشهردار
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از وظایف کمیسیون حوضه آبریـز، بررسـی و    7با توجه به آنکه در ماده  -7-46 پاسخ -

هاي تاثیرگذار بر منابع آب است، امکان عدم تایید طرحی که بـر قنـوات    تصویب طرح
ک نهـاد  تاثیرگذار باشد براي این کمیسیون برقـرار اسـت. کمیسـیون مـذکور نیـز یـ      

هـا تاثیرگـذار    گیري توانند در تصمیم دولتی است که میفرابخشی با حضور اعضاي غیر
 باشند.

 

 ساخت در کیشر ينهادها ریسا ای و روین وزارت تیمسئول شامل ماده نیا: 1-47نظر  •

 ریسا و روین وزارت شامل »یباالدست هر« گر،ید عبارت به. گردد یم زین يبردار بهره و

 .بشود زین یخصوص و یدولت ينهادها

 تواند در این مورد نیز صادق باشد. می -1-47 پاسخ -

ـ تعر مشـترك  آب منبع از يبردار بهره يبرا یمحل نهاد کی است بهتر: 2-47نظر  •  فی

 .شود

 در بـرداران  بهـره  و شـرکا  کلیـه  بـودن  مسئول بر تأکید جهت ماده این -2-47 پاسخ -
 بـه  بتوان اختالف صورت در تا است شده تبیین مشترك منابع از نگهداري و حفاظت

  و 12 مـاده  در هـا  دشـت  مشـارکتی  مدیریت در محلی نهادهاي نقش. نمود رجوع آن
 دیـده  الیحـه (ویرایش نخست)  56 ماده در اختالف حل هاي رویه در نهادها این نقش
 .است شده

 قبال در همه کردن اعالم مسئول نظیر شعاري، بعضا هاي گویی کلی و ابهام: 3-47نظر  •

 متمرکز بخش یک در تنها مهم امتیازات و اصلی اختیارات که حالی در) 47(ماده  آب

 نویس پیش عنوان با جدید شده منتشر متن جاي جاي در که است دیگري وجه است؛

 نگهداري از منبع آب مشارکتی -47ماده 

برداران چاه، چشمه، قنات و سایر منابع، مجاري و تأسیسات آبی مشترك، به سهم  کلیه شرکا و بهره
وزارت نیرو، باشند. همچنین هیچ شخصی بدون اجازه  خود مسئول حفاظت و نگهداري از آنها می

احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باالدستی مسئول خساراتی  حق 
 آید. می دستی وارد  است که از عمل غیرمتعارف او به پایین
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 .است شده گرفته نادیده آن، از اجتناب و دارد وجود آب جامع قانون

ر قبـال  شـرکاء د عنـوان شـده کـه     صرفا(ویرایش نخست)  47در ماده  -3-47 پاسخ -
ــابع و  ــی خــود مســئول قلمــداد شــده  تأسیســاتنگهــداري از من ــد. آب در تمــامی  ان

هاي اشاره شده در این الیحه پیشنهادي، نهادهاي فرابخشی و مشارکتی  گیري تصمیم
هـاي اسـتانی و ...) نقـش     هاي آبریز، کارگروه هاي حوضه (شوراي عالی آب، کمیسیون

اصلی را ایفا نموده و به هیچ عنوان اختیارات و امتیازات در یک بخش متمرکز نشـده  
 است.

نشده اسـت. باالدسـت از نظـر     فیدر قانون تعر یدست نییو پا یباالدست: 4-47نظر  •

 باالدست؟ کجاتا  ؟یاراض ایمنابع 

و حـد   باالدسـتی اسـت   تأسیسـات باالدستی شامل هر منبـع، زمـین و    -4-47 پاسخ -
 مشخصی ندارد، زیرا هر باالدستی پایین دستی نیز با خود دارد.

ـ تغ و احداث حق روین وزارت اجازه بدون یشخص چیه«: 5-47نظر  •  »...  و مقطـع  ریی

 .باشد یم يکشاورز جهاد وزارت عهده بر مزرعه داخل آب تیریمد رایز شود حذف

ضـمنا در تبصـره    باشـد.  این ماده کلی است و شامل داخل مزرعه نمـی  -5-47 پاسخ -
ساخت و نگهداري شبکه فرعی به عهده وزارت جهاد کشاورزي گذاشته شده  17ماده 
 است.

 دارد؟ ییمعنـا  چه عمل در نیا حفاظت؟ مسئول خود سهم به شرکا هیکل: 6-47نظر  •

 !ست؟ین معنا یب تأکید کی

است و جهت حفظ آن  این ماده در قانون توزیع عادالنه نیز وجود داشته -6-47 پاسخ -
لذا اگر مشکلی  است. شده حفظاین الیحه نیز در ، به آن و ارجاعات احتمالی در آینده

سال گذشته در کاربرد قانون توزیع عادالنـه آب در ایـن خصـوص     40در طول حدود 
 ایجاد شده الزم است بدان اشاره شود.

ـ ز موجب که روین وزارت یآب تأسیسات چه؟ یدولت یاب تأسیسات: 7-47نظر  •  بـه  انی

 رند؟یگ قرار اشاره مورد جا نیا در دینبا ایآ شوند یم دست نییپا

بیـان شـده و   بـین اشـخاص   مشـارکتی   تأسیسـات این ماده صرفا براي  -7-47 پاسخ -
 خود هستند. تأسیساتهاي اجرایی نیز مسئول حفاظت از  هرکدام از دستگاه مسلماً
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 بـه  توجـه  بـا  آبـی  گردشـگري  هاي طرح«: شود اصالح صورت نیبد ماده: 1-48نظر  •

 .»گردد تدوین زیست محیط حفاظت سازمان از استعالم با و منطقه برد ظرفیت

 آبریـز  حوضـه  پایـداري  سند از بخشی عنوان به آبی گردشگري هاي طرح -1-48 پاسخ -
 زیسـت  محـیط  حفاظت سازمان که آبریز حوضه کمیسیون تصویب به و گردیده تدوین

 بـه  مربـوط  مالحظـات  بنـابراین . رسـید  خواهد باشد، می کمیسیون این از عضوي نیز
 توجه مورد کافی اندازه به فرآیند این در... و زیست محیط پایداري منطقه، برد ظرفیت

 .گرفت خواهد قرار تأکید و

 موظـف (نـه   دارد تیمسـئول  روین وزارت مییبگو ابتدا در باشد بهتر دیشا: 2-48نظر  •

 )است

 و روین نیوزارت ت،یمسئول نیا انجام ضرورت بر تأکید و تیاهم جهت به -2-48 پاسخ -
 نیـ ا که است ذکر به الزم. اند شده موظف یدست عیصنا و يگردشگر ،یفرهنگ راثیم

 ارائـه  تـر کامـل  صـورت  بـه  و شـده  همراه یفراوان اصالحات با دیجد شیرایو در ماده
 .است شده

  

 هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی حفظ آثار و سازه -48ماده 

و گردشگري نسبت به وزارت نیرو موظف است با همکاري وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
هاي آبی تاریخی، مطالعه و پژوهش بر روي آنها و ثبت  برداري پایدار از آثار و سازه حفظ، احیاء و بهره

 .هاي مذکور در ردیف آثار ملی و جهانی اقدام نماید و مستندسازي آثار و سازه

ستی و گردشگري کل میراث فرهنگی، صنایع د هاي استانی آب موظفند با همکاري ادارات کارگروه
عنوان  آبریز به هاي هاي حوضه نسبت به تهیه طرح گردشگري آبی استان و تصویب آن در کمیسیون

هاي آبریز موظفند گزارش  هاي حوضه آبریز اقدام نمایند. سازمان بخشی از سند پایداري حوضه
 .آبریز ارائه نمایند هاي هاي حوضه عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به کمیسیون
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 ترتیبات مالی -ششمفصل 

 
 سـکوت  هـا  نـه یهز گرید و پروانه دیتمد و صدور نهیهز مورد در ماده نیا: 1-49 نظر •

 .است کرده

 هزینـه در صدر ماده عنوان شده و سایر موارد موضـوع ایـن قـانون کـه      -1-49 پاسخ -
  نیز از آن جمله است. پروانه صدور

هر  يبرا زیآب توسط سازمان حوضه آبر يارزش اقتصاد نییتع 1تبصره  در: 2-49 نظر •

ـ     يارزش اقتصاد شود یمنطقه سبب م کشـور)   یدر منـاطق مختلـف حوضـه (و حت

 تعرفه -49ماده 

هاي مربوط به آب و پساب براي  نامه تعیین تعرفه وزارت نیرو موظف است نسبت به تدوین نظام
نامه مذکور  مصارف مختلف و برداشت شن و ماسه و سایر موارد موضوع این قانون اقدام نموده و نظام

هاي هر استان را  هاي آبریز موظفند تعرفه حوضههاي  را به تصویب شوراي عالی آب برساند. کمیسیون
نامه یاد شده و بر اساس ارزش اقتصادي آب متناسب با شرایط طبیعی، اقلیمی،  مطابق با نظام

آبریز، نحوه استحصال و دسترسی به آب و ارزش  اقتصادي و اجتماعی هر منطقه از حوضه
هاي  براي مصارف مختلف به پیشنهاد کارگروههاي تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب  گذاري سرمایه

هاي موضوع این ماده  استانی آب، تعیین و پس از تصویب شوراي عالی آب، ابالغ نمایند. وصول تعرفه
 .باشد بر عهده وزارت نیرو می

هاي  هاي آبریز موظفند ارزش اقتصادي آب را با همکاري کارگروه هاي حوضه سازمان -1تبصره 
هاي  حوضه آبریز، براي مناطق مختلف تعیین و پس از تصویب کمیسیون استانی آب در هر

 .هاي آبریز به اطالع عموم برسانند حوضه

اي بابت  منطقه هاي آب ها و شرکت ساله اعتبارات کمک به سازمان دولت مکلف است همه  -2تبصره 
رده و به منظور تأمین بینی ک ساالنه پیش  هاي آب را در بودجه هرگونه تخفیف یا معافیت در تعرفه

 .ها قرار دهد ها و شرکت بودجه جاري و انجام وظایف قانونی در اختیار آن سازمان

قانون تأمین منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از  3از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -3تبصره 
ن تنظیم بخشی از قانون الحاق موادي به قانو 58و ماده  -1383مصوب  -خشکسالی و یا سرمازدگی

 گردد. لغو می -1384مصوب  -مقررات مالی دولت
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. ابـد ی شیافـزا  تعارضات و یعدالت یب احساس شود یم سبب امر نیمتفاوت بوده و هم

ـ تعر حوضه هر در ها نهیهز اساس بر ای تعرفه نییتع يبرا ـ  و شـود  فی  صـورت  بـه  ای

 کـل  يبـرا  واحد نظام کی توان یم حالت نیبدتر در. گردد نییتع ها نهیهز یمشارکت

 .کرد نییتع کشور

 نامه نظام با مطابق استان هر هاي تعرفه که است شده ذکر ماده متن در -2-49 پاسخ -
 اقتصـادي  اقلیمی، طبیعی، شرایط با متناسب آب اقتصادي ارزش اساس بر و شده یاد

 ارزش و آب بـه  دسترسـی  و استحصـال  نحـوه  آبریـز،  حوضـه  از منطقه هر اجتماعی و
 تعیـین  مختلـف  مصـارف  بـراي  آب بازیافت و توزیع انتقال، ،تأمین هاي گذاري سرمایه

 بـه  مختلـف  آبریـز  هـاي  حوضـه  در الـذکر  فوق شرایط تفاوت که است بدیهی. شود می
 معنـی  بـه  تفـاوت  ایـن  ولـیکن  شـد؛  خواهـد  منجر آب اقتصادي ارزش بودن متفاوت

 کلیـه  بـراي  آب اقتصـادي  ارزش تعیـین  سـازوکار  و نظـام  کـه  چرا نیست، عدالتی بی
 . بود خواهد یکسان آبریز هاي حوضه

 براسـاس  اگـر . »آب یعال يشورا بیتصو از پس« است آمده ماده متن در: 3-49 نظر •

 بود؟ خواهد آب یعال يشورا بیتصو به يازین چه باشد، نامه نظام

. کند می تعیین را موارد سایر و ها ارزش و معیارها تعریف نحوه نظامنامه، -3-49 پاسخ -
 توسـط  هـا  تعرفـه  تعیـین  نهـایی  نتیجـه  اسـت  الزم موضـوع،  اهمیـت  بـه  توجه با اما

 نهاد یک عنوان به آب عالی شوراي تصویب به مجددا آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون
 .برسد گذار سیاست و باالدستی نظارتی

 وزارت یمـال  يها دستورالعمل و ها تعرفه  :شود اضافه ماده نیا به يا تبصره: 4-49 نظر •

 بـر  نظارت و اجرا در ربطیذ و یدولت يها ارگان ریسا و ییقضا محاکم اقدام مالك روین

 .است قانون نیا

نامه تعیین تعرفـه توسـط وزارت    وقتی در متن ماده اشاره شده که نظام -4-49 پاسخ -
 ندارد.شود، ذکر مجدد آن در تبصره ضرورتی  نیرو تهیه می

 لیتشـک  بـا  بیترک در ياقتصاد ارزش اساس بر آب يگذار تعرفه عوارض: 5-49 نظر •

 بـه  حـق  و یخصوص نه و است یعموم يکاال کی نکهیا علت به آب تیماه :آب بازار

ــوق از آب ــاول حق ــان هی ــمرده یانس ــ ش ــود، یم ــان ش ــپردن امک ــه آن س ــازار ب  ب
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 بـازار  لیتشـک  بـا  بیترک در ياقتصاد ارزش اساس بر آب يگذار تعرفه .ندارد وجود

 و بحـث  مفصل صورت به ،يگذار قانوناست قبل از هرگونه  ازیدارد که ن یعوارض آب

 داده قـانون  در يرییتغ نیچن عوارض نیا کنترل امکان صورت در تنها و شده یبررس

 .ستین مجاز قانون در یراتییتغ نیچن نصورتیا ریغ در شود

گـذاري بـراي آب بـر اسـاس ارزش اقتصـادي آن در قـوانین آب        تعرفه -5-49 پاسخ -
آب بسیاري از کشورهاي دنیا وجود دارد. ضمن اینکه قانون حاضر تنها ظرفیـت بـازار   

هـاي بیشـتر و    وجـود نـدارد و قطعـا بـا بررسـی      را دیده است و الزامی براي ایجاد آن
وجود داشـت، بـازار    آن هاي الزم در آینده که ظرفیت توان سنجیدن همه جوانب، می

 را ایجاد کرد. آب

 يگذار ارزش نوع نیا ندارد، وجود ها برداشت کنترل امکان که ما کشور در: 6-49 نظر •

ـ خر در رایز. شود یم یکل صورت به آب مصرف شیافزا باعث آب، بازار با ارتباط در   دی

 گرفته صورت يشتریب ياقتصاد گردش آب، منابع از شتریب هرچه استفاده و فروش و

 کنتـرل  امکـان  کـه  گـر ید يکشـورها  اتیتجرب. (در شود یم حاصل يشتریب سود و

 ).گرفته صورت مصرف شیافزا داشته، وجود زین ها برداشت

 آب تفاوت دارد.این ماده به تعرفه آب مربوط است و با بازار  -6-49 پاسخ -

 لیدال به که محدود نفعان يذ ای مصارف دست در شتریب آب منابع گردش :7-49 نظر •

موضـوع بـا    نیا  .شد خواهد متمرکز دارند، را گرفته شکل بازار در بقا تیقابل مختلف

در تضاد است. به عنوان مثال ممکن است منابع آب بـه   یشغل تیو امن ییغذا تیامن

و  اند ستادهیها سرپا ا نهاده ریو سا يانرژ میعظ ارانهیکه با  عیصنا یمانند برخ یمصارف

ـ قدرتمندنـد تعلـق گ   یکه از نظر مـال  يافراد ایندارند و  ییباال يور لزوما بهره و  ردی

 بروند. نیخرد از ب يها شتیو مع يکشاورز

. ضمن اینکه موضوع این ماده تعرفه آب است و با بازار آب متفاوت است -7-49 پاسخ -
بازار آب قرار نیست باعث ایجاد رقابت بین صنایع و کشـاورزان شـود. پروانـه مصـرف     

توانند صرفا با قیمت باالتر آب  صنایع نمیمختص زمین و مصارف تعریف شده است و 
 را از دسترس کشاورزان خارج کنند.

 چـه  بـه  اسـت  قرار روین وزارت توسط شده کسب درآمد ستین مشخص: 8-49 نظر •
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 مشخص وجه نیا افتیدر قبال در روین وزارت يها تیمسئول نیهمچن. برسد یمصارف

 .است نشده

و ماده هاي آب  در رابطه با تاسیس سازمانویرایش دوم الیحه  11ماده  -8-49 پاسخ -
از جملــه  مــدیریت و حفاظــت از منــابع آب) (در رابطــه بــا واگــذري ایــن قــانون 12

 هاي دریافت شده هستند. هاي مصرف تعرفه محل

 نحـوه  و اسـت  نبـوده  ریپـذ  امکان آب یحجم لیتحو هنوز حاضر حال در: 9-49 نظر •

 .ستین مشخص ماده نیا ياجرا

تحویل حجمی روش نهایی نیست و امکان تصریح آن در قانون به جهت  -9-49 پاسخ -
پذیري وجود ندارد. ضمنا این مـاده وابسـتگی چنـدانی بـه تحویـل       ایجاد عدم انعطاف

 حجمی یا غیر از آن ندارد.

 برعهـده  دینبا فهیوظ نیا ایآ!!! است روین وزارت عهده به ها تعرفه وصول: 10-49 نظر •

 باشد يا منطقه آب شرکت

برعهده وزارت نیـرو   ها تعرفهبراساس قانون تشکیل وزارت نیرو وصول  -10-49 پاسخ -
 است.

 نامـه  نظـام  نیتـدو  به نسبت مشترکاً دیبا يکشاورز وزارت و روین وزارت: 11-49 نظر •

 .ندینما اقدام ها تعرفه

نامه توسط وزارت نیرو تهیه شده و به تصویب شـوراي عـالی آب    نظام -11-49 پاسخ -
 عضو شوراي عالی آب است. نیز رسد که وزارت جهاد کشاورزي می

 قانون، نیا بیتصو از پس شده، ذکر یدرست به 63 ماده در که طور همان: 12-49 نظر •

 مـوارد  یبرخ در گذشته نیقوان لغو خصوص در تأکید و بوده یهیبد گذشته نیقوان لغو

 )49 ماده 3 تبصره. (مانند ندارد تیموضوع

بیشـتر برخـی قـوانین منسـوخ ذکـر       تأکیـد در برخی موارد و جهـت   -12-49 پاسخ -
 اند. شده

ـ کل بـه  آب فـروش  قـانون  نیا بیتصو خیتار از« عبارت ماده، اول در: 13-49 نظر •  هی

 .شود ذکر »باشد یم یحجم صورت به برداران بهره
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تحویل حجمی روش نهایی نیست و امکـان تصـریح آن در قـانون بـه      -13-49 پاسخ -
 پذیري وجود ندارد. جهت ایجاد عدم انعطاف

 در نیهمچن. شود اضافه هم آب زه کلمه پساب، کلمه از پس اول سطر در: 14-49 نظر •

 و رودخانـه  بسـتر  از انتفـاع  حق« شود عنوان ماسه و شن برداشت يجا به دوم سطر

 »بستر یاراض االجاره حق

نـوع آب محسـوب    آب نیـز یـک   در ماده آب و پساب ذکـر شـده و زه   -14-49 پاسخ -
 است. شود. همچنین در سطر دوم سایر موارد ذکر شده می

 .شود دیق زین یزراع يبها آب تیتثب قانون واحده ماده ابطال: 3 تبصره: 15-49 نظر •

در ماده آخر الیحه عنوان شده است که کلیـه قـوانین مغـایر بـا ایـن       -15-49 پاسخ -
 قانون منسوخ خواهد شد.

 پساب و آب به مربوط يها تعرفه اول، خط در گردد یم شنهادیپ49 ماده: 16-49 نظر •

 در البتـه . (کـه  ابـد ی رییتغ متعارف ریغ و یسطح ، ینیرزمیز منابع آب يها تعرفه به

 )شود آورده متعارف ریغ آب منابع جز زین اهایدر آب فیتعار در که یصورت

گویا بودن متن مـاده و ذکـر مـوارد مـورد نظـر، درج ایـن       با توجه به  -16-49 پاسخ -
 بندي ضرورتی ندارد. تقسیم

 زمـان  اسـاس  بـر  یپلکـان  صـورت  به یستیبا دیجد مصارف يبرا تعرفه: 17-49 نظر •

ـ جد يهـا  شـهرك  يبـرا  شرب تعرفه مثال عنوان به. کند دایپ شیافزا درخواست  دی

ـ  توسـعه  و تمرکـز  از بیترت نیا به باشد یمیقد يها سکونتگاه اندازه به یستینبا  یب

ـ جد يکشـاورز  و صـنابع  نیهمچن.  شود يریجلوگ حومه و کالنشهرها هیرو  هـم  دی

 .شوند يور بهره شیافزا به  مجبور

 نامه قابل اعمال است. این موارد در نظام -17-49 پاسخ -

 بـه  یسهم هم و شود داده روین وزارت به یسهم دیبا هم تعرفه، مورد در: 18-49نظر  •

 .باشد داشته ییاجرا نامه نییآ دیبا موضوع نیا ،يکشاورز جهاد وزارت

گونه که در فصل نهم الیحه عنـوان شـده، در صـورت تشـخیص      همان -18-49 پاسخ   -
 وجود دارد.نامه  اي امکان تدوین آیین نیاز، براي هر ماده
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 روش قیتدق، 49 ماده در آب، ياقتصاد ارزش و تعرفه تیاهم به عنابت : با19-49 نظر •

 يضـرور  وست،یپ در نه و قانون حیصر متن در مختلف مصارف يبرا آب تعرفه نییتع

 .رسد یم نظر به

براي همـین منظـور،   ذکر این جزئیات در متن قانون ضرورتی ندارد و  -19-49 پاسخ -
 است. بینی شده تعیین تعرفه پیشنامه  نظام

 نـام  »یاسـتان  يها کارگروه« يجا به ماده نیا متن در شود یم درخواست: 20-49 نظر •

 و مطـرح  آب یعال يشورا در ها شرکت شنهادیپ و لحاظ ربط يذ يا منطقه آب شرکت

 .شود ابالغ روین وزارت توسط تعرفه عنوان به شورا آن در بیتصو از پس

نماینـدگان سـایر    اي رئـیس آب منطقـه  تانی عالوه بـر  کارگروه اسدر  -20-49 پاسخ -
نظـر سـایر نهادهـا    نهادها نیز وجود دارند و نهادي فرابخشی است. بنابراین بهتر است 

 نیز لحاظ شود.

ـ آبر يهـا  حوضـه  نیمسـئول  استقرار به توجه با: 1 تبصره: 21-49 نظر •  شـرکت  در زی

ـ آّبر حوضه يها سازمان يجا به شود یم شنهادیپ آب، منابع تیریمد  شـرکت  نـام  زی

 ارزش ،يا منطقـه  آب يهـا  شـرکت  يهمکار با تا گردد لحاظ رانیا آب منابع تیریمد

 يشورا در بیتصو از پس تا نییتع یمطالعات يها محدوده و مناطق يبرا آب ياقتصاد

 .شود رسانده عموم اطالع به آّب یعال

این الیحـه و ویـرایش دوم آن، ایـن    جه به ساختار پیشنهادي در با تو -21-49 پاسخ -
 هاي حوضه آبریز است. مسئولیت متوجه سازمان

ـ ا بـه  مربـوط  تعرفه شنهادیپ، 49 ماده در: 22-49 نظر •  یاسـتان  يجـا  بـه  قـانون  نی

 .گردد نییتع یمطالعات يها محدوده صورت به س،ینو شیپ در شده ینیب شیپ

ها در سطح محدوده مطالعاتی موجب پیچیدگی موضـوع   تعیین تعرفه -22-49 پاسخ -
 در سطح استانی صورت بگیرد.به منظور ایجاد شرایط اجرایی، شود و بهتر است  می

 
 متیکه دولت ق یدر صورت«اصالح گردد:  لیبه شرح ذ 49ماده  2 صرهتب: 23-49 نظر •

التفاوت را در بودجه  مابه د،ینما نییتع یمصارف آب در محدوده مطالعات يبرا یفیتکل

را بـا   گـر ید ییاعطا يها فیدولت و تخف يگذار هیسرما ایو پرداخت و  تأمین یسنوات
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 .»  دینما یمتهاتر  رانیوز اتیه بیتصو

تـر   رسد متن نوشته شده فعلی در الیحه کامل ضمن تشکر، به نظر می -23-49 پاسخ -
 است.

 

 انیب یکل صورت به و است نشده مشخص آب ياقتصاد ارزش نییتع روش: 1-50 نظر •

 .است شده

قتصادي آب در حوصله قانون نیست و قـانون بایـد   روش تعیین ارزش ا -1-50 پاسخ -
هاي اجرایی است که  نامه آیین ها و نظامنامه موجز و مختصر باشد. این موارد مربوط به

 .در صورت نیاز قابل تدوین و تصویب خواهد بود

 لـزوم  بـه  مـاده  عنوان گردد یم شنهادیپ: بها آب پرداخت لزوم  50 ماده: 2-50 نظر •

 .ابدی رییتغ آب يها تعرفه پرداخت

 بها است. موضوع ماده پرداخت آب -2-5 پاسخ -

 مصـرف  توسـط  صورتحسـاب  پرداخت عدم صورت در گردد یم شنهادیپ: 3-50 نظر •

 از يریجلـوگ  بـه  نسـبت  ابتـدا  20 مـاده  2 تبصره ياجرا از قبل بردار، بهره ای کننده

 از اگـر  و گردد اقدام یثبت هییاجرا صدور و مشخص زمان با هیاخطار صدور و برداشت

ـ ا نکهیا ای و رفتینپذ صورت بدهکار از مطالبات وصول قیطر نیا  مجـدد  تخلـف  نی

 .گردد اجرا 20 ماده 2 تبصره دهد رخ کننده مصرف ای بردار بهره توسط

(ویـرایش   54عدم پرداخت صورت حساب مشمول جرایم موضوع مـاده   -3-50 پاسخ -

 بها لزوم پرداخت آب -50ماده 

برداران آب موظف به پرداخت صورتحساب صادره بر اساس این قانون  کنندگان یا بهره مصرف
با  20ماده  2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفق تبصره  کننده یا بهره که مصرف باشند. در صورتی می

اف نماید هاي معوقه خود استنک بردار از پرداخت بدهی کننده یا بهره چنانچه مصرف شود.  وي رفتار می
اجرائیه به اداره ثبت  بردار را جهت صدور  کننده یا بهره اي صورت بدهی مصرف منطقه شرکت آب

االجرا نسبت  نماید و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم محل ارسال می
 وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.  به صدور ورقه اجرائیه و
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 2شود. همچنین در متن ماده ذکر شده که با شخص وفـق تبصـره    قانون مینخست) 

 برخورد خواهد شد.(ویرایش نخست)  24ماده 

 صـادره  يهـا  صورتحساب پرداخت در ریتاخ صورت در گردد یم شنهادیپ: 4-50 نظر •

 .گردد اخذ پرداخت رکردید بابت یجرائم

بـردار از   کننـده یـا بهـره    چنانچـه مصـرف   در متن ماده آمده اسـت کـه    -4-50 پاسخ -
اي صـورت بـدهی    منطقـه  هاي معوقه خود استنکاف نماید شـرکت آب  پرداخت بدهی

نماید و  ه به اداره ثبت محل ارسال میاجرایی بردار را جهت صدور  کننده یا بهره مصرف
االجرا نسبت به صدور  اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم

توسـط اداره  این موضوع بنابراین،  وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.  ه واجراییورقه 
 ثبت قابل پیگیري خواهد بود.

عادالنه  عیقانون توز 34نامه تبصره ماده  نییمشابه با آ گردد یم شنهادیپ: 5-50 نظر •

ـ از قب يماده ابالغ گردد که موارد نیدر خصوص ا ییآب دستور العمل اجرا نحـوه    لی

 -صـادره  يهـا  مهلت پرداخـت صورتحسـاب  -صادره يها صدور و تعداد صورتحساب

 صادره يها صورتحساب به واعتراض مجدد استفاده اجازه طیشرا یبده طیامکان تقس

 .شود داده...شرح ..و

این ظرفیت دیده شده کـه در  (ویرایش نخست)  62در قانون و در ماده  -5-50 پاسخ -
و دستورالعمل، تـدوین و تصـویب آن در دسـتور کـار      نامه آیینصورت نیاز به هرگونه 

 قرار گیرد.

 يهـا  آب و قنوات از ریغ به( آب برداران بهره ای کنندگان مصرف:  شنهادیپ: 6-50 نظر •

 به موظف) باشد قانون نیا بیتصو از قبل آنها تیکمال اسناد که یمیتنظ ریغ یسطح

 کننده مصرف که یصورت در. باشند یم قانون نیا اساس بر صادره صورتحساب پرداخت

ـ  رفتـار  يو با 20 ماده 2 تبصره وفق نگردد، پرداخت به حاضر بردار بهره ای . شـود  یم

ـ نما اسـتنکاف  خود معوقه يها یبده پرداخت از بردار بهره ای کننده مصرف چنانچه   دی

 به هاجرایی صدور جهت را بردار بهره ای کننده مصرف یبده صورت يا منطقه آب شرکت

 اسناد ياجرا مقررات طبق بر است مکلف ثبت اداره و دینما یم ارسال محل ثبت اداره

 اقـدام  بـدهکار  از مطالبـات  وصول  و هاجرایی ورقه صدور به نسبت االجرا الزم یرسم
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 .کند

 رسد متن فعلی جامعیت الزم را دارا است. ضمن تشکر، به نظر می -6-50 پاسخ -

 از بـرداران  بهـره  که یزمان يبرا شود ینیب شیپ يندیفرآ دیبا 50 ماده در: 7-50 نظر •

 و قطـع  را مربوطـه  انشعاب بتواند روین وزارت کنند یم استنکاف خود یبده پرداخت

 از پـس  پروانـه  صـدور  ای و مجدد انشعاب يبرقرار. دینما ابطال را يبردار بهره پروانه

 .بود خواهد مربوطه يها نهیهز اخذ با یبررس

بـرداران در مـتن    سازوکارهاي پیگیري عدم پرداخت بدهی توسط بهـره  -7-50 پاسخ -
 موجود است.ماده 

 

 محسوب ییقضا ضابط که دارد را بانان طیمح ستیز طیمح حفاظت سازمان: 1-51 نظر •

 شود؟ فیتعر دیجد ضابط که است يازین چه. شوند یم

 موضـوع  بـر  تأکیـد  بـا  دادگسـتري  ضابطین تعیین جهت ماده این مفاد -1-51 پاسخ -
 موضوع با منافاتی و باشد می آب حوزه در مرتبط اقدامات سایر و آب منابع از حفاظت
 . ندارد بانان محیط

ـ ا مـتن  در مـذکور  مأموران از یبرخ نکهیا به توجه با: 2-51 نظر •  و یقـانون  مـاده  نی

ـ  يدادگسـتر  نیضابط جزء موضوعات یبرخ در يشنهادیپ  آن اسـت  الزم باشـند  یم

ـ  نییآ قانون 29 ماده طبق و ذکر نیقوان  يراسـتا  در الزم اقـدامات  يفـر یک یدادرس

 .شود نییتب دادستان توسط ها آن ماتیتعل

 دادرسـی  آئـین  قـانون  در دادگسـتري  ضـابطین  شـرایط  کـه  آنجایی از -2-51 پاسخ -

 ضابطین دادگستري -51ماده 

تابعه آن و کارکنان وزارت جهاد کشاورزي (بنا به هاي  کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
زیست (بنا به معرفی رئیس سازمان حفاظت  معرفی وزیر جهاد کشاورزي) و سازمان حفاظت محیط

زیست) که به موجب ابالغ وزارت نیرو، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون  محیط
قانون آیین  29مشمول مقررات بند (ب) ماده دادگستري محسوب و  شوند در ردیف ضابطین  می

 باشند. دادرسی کیفري می



 
 

 

368 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 پذیري انعطاف کاهش باعث و ندارد جایگاهی قانون در آن ذکر است، شده بیان کیفري
 دادرسـی  آئـین  قـانون  29 مـاده  ب بنـد  بـه  ماده متن در اینکه ضمن. شود می قانون

 عادالنه توزیع قانون در پیشتر ماده این که این به توجه با. است شده اشاره نیز کیفري
 بـه  بنـا  و نداشـته  موضوعیتی افراد این تعلیم لزوم به اشاره است، داشته وجود نیز آب

 .است انجام قابل قضایی مراجع و دادستان تشخیص

 يروین يریشگیپ گانیحفاظت منابع آب (تحت نظر  گانی: 51ماده  اصالح: 3-51 نظر •

بـه همـراه کارکنـان     يا آب منطقه يها و شرکت رویوزارت ن تیری) تحت مدیانتظام

که به موجب  ستیز طیتابعه و کارکنان سازمان حفاظت مح يها و شرکت رویوزارت ن

ـ مذکور در ا میجرا بیمور کشف و تعقأم رو،یابالغ وزارت ن ـ   نی در  باشـند،  یقـانون م

 نیـی قانون آ 29و مشمول مقررات بند (ب) ماده  محسوب يدادگستر نیضابط فیرد

 .  شوند یم يفریک یدادرس یدادرس

ـ توز قـانون  30 مـاده  و ماده نیا مشمول مذکور پرسنل هیکل: تبصره  آب عادالنـه  عی

ـ تا به دیبا که یخدمات انجام و ابالغ يدارا سنوات تعداد به نسبت  مقـام  نیبـاالتر  دیی

 .شد خواهند آن يایمزا و کار یسخت قانون مشمول برسد، روین وزارت

قـانون توزیـع عادالنـه آب اسـت کـه در آن       30این ماده مشـابه مـاده    -3-51 پاسخ -
انـد و تفـاوت آن بـا قـانون توزیـع عادالنـه افـزودن         معرفی شـده ضابطین دادگستري 

یگـان حفاظـت   زیست و وزارت جهاد کشاورزي است.  کارکنان سازمان حفاظت محیط
 از منابع آب جایگاهی در این الیحه ندارد.

 .نشود دهید یبازرس و گشت يها گروه يبرا یگاهیجا چرا: 4-51 نظر •

د در صورت لزوم توسط وزارتین نیرو نتوان هاي گشت و بازرسی می گروه -4-51 پاسخ -
 د.نایجاد شوزیست  و جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط

 چـرا  است؛ شده آّب عادالنه عیتوز قانون 30 ماده نیگزیجا عمال ماده نیا: 5-51 نظر •

 جهـاد  يهـا  دستگاه. شوند یمعرف آب نیضابط عنوان به ها دستگاه ریسا کارکنان که

ـ  سازمان ای و يکشاورز  لـذا  هسـتند  مسـتقل   نیضـابط  يدارا خـود  سـت یز طیمح

 .شود نیتدو آب عادالنه عیتوز قانون 30 ماده مشابه ماده نیا شود یم درخواست

بر اهمیت وجود ضابطین مرتبط بـا منـابع آب، ایـن مـاده      تأکیدجهت  -5-51 پاسخ -
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 هاي مذکور به طور تخصصی در زمینـه منـابع   ابطین فعلی دستگاهاست و ض درج شده
 آب فعال نیستند.

 

 مراجـع  کـه  چـرا  نـدارد  یـی اجرا قدرت یقانون و یعمل لحاظ از 52 ماده: 1-52 نظر •

 عـدم   ای مخالفت با ماده نیا ياجرا و روین وزارت نه هستند هییقضا قوه تابع یانتظام

 .شد خواهد مواجه ییقضا مراجع رغبت

 مـأموران  تعیـین  بـر  مبنـی (ویرایش نخسـت)   51 ماده مفاد به توجه با -1-52 پاسخ -
 انتظامی مراجع دادگستري،  ضابطین ردیف در ربط ذي هاي دستگاه سایر و نیرو وزارت
 نهـادي  ترتیبات مطابق آنکه ضمن. هستند قانون اجراي در آنها با همکاري به موظف
 از سـطوح  تمـام  در کشـور  وزارت همچنـین  و قضـایی  هاي دستگاه نمایندگان جدید،
 داراي آب اسـتانی  هـاي  کـارگروه  و آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون تا آب عالی شوراي
 سازمان نیرو، وزارت( آب مدیریت ارکان با تنگاتنگی و مستقیم ارتباط و بوده نماینده
 پـس  قانون این ضمناً .داشت خواهند) کشاورزي جهاد وزارت و زیست محیط حفاظت

 ارکـان  تمـامی  بـراي  توانـد  می و بوده کشور جاري قوانین از یکی عنوان به تصویب از
 .نماید تعیین مشخص وظایف نظام

ـ ن نکـه یا بـه  باتوجه. است یقانون رادیا يدارا ماده نیا قانون، نظر زا: 2-52 نظر •  يروی

 يادار نظـر  از نکـه یا اول: اسـت  حالت دو يدارا يادار مراتب سلسله نظر از یانتظام

 يدادگسـتر  عام ضابط یانتظام و ییاجرا نظر از و دارد قرار کشور وزارت نظارت تحت

 از هـا  آن توسـط  الزم اقدام و روین نیا به ارجاع نوع هر است يضرور شود یم قلمداد

 مرجع اجراي قانون -52ماده 

ها و  مأمورین نیروي انتظامی موظفند حسب مورد، دستورهاي وزارت نیرو و مؤسسات، سازمان
زیست را در اجراي این قانون  هاي تابعه آن، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط شرکت

 به مورد اجرا گذارند.
این ماده توسط مأمورین نیروي انتظامی، موجب محکومیت به سه ماه تا تخلف از مقررات  -تبصره

 شود. یک سال انفصال از خدمت می
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 .گردد مرتفع یقانون اشکاالت تا ردیپذ صورت ییقضا دستگاه هیناح

 مـأموران  تعیـین  بـر  مبنـی (ویرایش نخسـت)   51 ماده مفاد به توجه با -2-52 پاسخ -
 انتظامی مراجع دادگستري،  ضابطین ردیف در ربط ذي هاي دستگاه سایر و نیرو وزارت
 بـه  تصویب از پس قانون این ضمناً .هستند قانون اجراي در آنها با همکاري به موظف
 وظـایف  نظـام  ارکـان  تمـامی  بـراي  تواند می و بوده کشور جاري قوانین از یکی عنوان

 .نماید تعیین مشخص

و در چـه   ستیو ... چ رویوزارت ن ينکرده که منظور از دستورها مشخص: 3-52 نظر •

و مرجع  ستیچ هیشکوائ ایاعالم  ایدستور از درخواست  صیتشخ يارائه و مبنا یقالب

 یقـانون  خـالف  چنانچـه  دستور نیا ایآ و است یمقام چه دستور نیاجز صادر کننده 

 نه؟ ای کند ورود تواند یم اختالف حل مرجع باشد، شده صادر

شده در قالب مفـاد قـانون حاضـر و در راسـتاي      صادرمنظور دستورات  -3-52 پاسخ -
 ون صادر شود.تواند خالف قان اجراي موثر این قانون است. طبیعتا این دستورات نمی



 
 

 

371 

 آب قانونپیشنهادي  الیحه نخست ویرایش بر دریافتی نظرات اهم به پاسخ: 5فصل  

 

 

 هاي آبی طرحخسارت در نتیجه اجراي  -53ماده 

هاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و سدسازي و تأسیسات  که در اثر اجراي طرح در صورتی
اي، قنوات و  هاي سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه آب  مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع

آن  و یا خسارتی بر  برداري از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک ها و یا هر نوع تأسیسات بهره چاه
هاي داراي  ها و چشمه ها و رودخانه هاي مذکور، آب قنوات و چاه وارد شود و یا در اثر اجراي طرح

ترتیب زیر براي جبران خسارت  یافته و یا خشک شوند، به بردار مجاز، نقصان کننده یا بهره مصرف
 .گردد عمل می

پذیر باشد،  آب بوده و جبران کسري آب امکاندر مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان  -الف 
 .باشد آب می بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 

پذیر نباشد  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -ب
 .گردد ت میمالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخ  خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا

ها و  المنفعه شدن قنوات و چاه در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب -ج
پذیر باشد، مالک یا مالکین  از طرق دیگر امکان  الذکر ها بوده و تأمین آب تأسیسات فوق چشمه

. در هر صورت توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند تأسیسات مذکور می
المنفعه شدن تأسیسات  وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب

 .باشد مذکور می 
 .گردد در کلیه موارد فوق چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل می 
ها بوده  چشمه ها و در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه -د 

پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم  دیگر امکان و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طرق 
 .گردد توافق با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

برداري از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز  ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره نسبت به چاه -هـ
 .شود ه شود خسارتی پرداخت نمیتشخیص داد

شود و  هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاري می در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
است بهاي آب طبق مقررات و معیارهاي وزارت نیرو مانند  خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده

 .بردار باید پرداخت شود کننده یا بهره برداران آب از طریق مصرف کنندگان و بهره سایر مصرف
که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات  در صورتی -ز 

 گردد. دادگاه صالحه پرداخت می وارده در صورت عدم توافق طبق رأي
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 است؟ کدام خسارت رادیا و بروز صیتشخ مرجع 53 ماده در: 1-53 نظر •

 زیـان  و ضرر تحمل بر مبنی وي ادعاي و متقاضی درخواست صورت در -1-53 پاسخ -
 میزان تعیین و تشخیص مرجع عنوان به صالحه دادگاه توسعه، هاي طرح اجراي اثر در

 .نماید می صادر حکم و نموده بررسی را موضوع خسارت،

 شود؟ یم پرداخت یکس چه توسط وارده خسارت »ب« بند در: 2-53 نظر •

 مجـري  دستگاه( دولت توسط و صالحه دادگاه رأي به بنا وارده خسارت -2-53 پاسخ -
 .شد خواهد پرداخت) توسعه طرح

ـ  يا واژه دولـت . شود مشخص قاًیدق خسارت کننده پرداخت سازمان: 3-53 نظر •  یکل

 .است

 توسـعه  صـنعتی،  عمرانـی،  هـاي  طرح به ماده صدر در اینکه به توجه با -3-53 پاسخ -
/ خانـه  وزارت بـه  محدود مربوطه خسارت بنابراین شده، اشاره... و سدسازي کشاورزي،

 مربوطه طرح مجري دستگاه توسط باید طرح، موضوع به بسته و نشده خاصی سازمان
 .گردد پرداخت

 کـه  یصـورت  در. اسـت  شـده  تکـرار  د و ج و ب يبندها در موضوع کی: 4-53 نظر •

ـ با تفاوت نیا. است قائل تفاوت قنات شدن خشک و آب نقصان نیب گذار قانون  در دی

 .شود انیب قانون

منظور از نقصان، کاهش میزان آبدهی به کمتـر از میـزان درج شـده در    -4-53 پاسخ -
 شود. آبدهی چاه میپروانه است. در حالی که خشک شدن اغلب باعث از دست رفتن 

 ست؟یچ »یمل يها طرح آب منابع« از منظور: »و« بند: 5-53 نظر •

هاي آبیـاري اسـت. در قـانون     هاي ملی مانند سدها و شبکه منظور طرح -5-53 پاسخ -
 توزیع عادالنه آب نیز وجود داشته است.

 طرح؟ کدام ياجرا اثر در: 6-53 نظر •

 .اي توسعههاي  طرح -6-53 پاسخ -

 اثـر  در شـده  حـادث  آب کسـري  جبران به ملزم بایست می نیرو وزارت: 7-53 نظر •

 طول در دیدگان خسارت رفته دست از معیشت و اقتصاد تامین و آبی هاي طرح اجراي
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 مورد جدید، قوانین اساس بر قبل، سنوات در شده انجام انتقال هاي پروژه. گردد زمان

 موضـوع  .گردد اصالح شایسته نحو به مبداء هاي حوضه شده تضییع حقوق و بازبینی

هاي مقصد و مطالعات استفاده  یا پر آب بر در حوضه آبهاي وابسته به  تغییر معیشت

 اي، در آن مقاصـد، در اولویـت قـرار گیـرد.      هاي مدیریت آب یا غیـر سـازه   از روش

 و باشـد  تأثیرگـذار  مـوقتی  صورت به تواند می صرفاً دادگاه رأي با خسارات پرداخت

 نخواهـد  نتـأمی  را مـدت  دراز در را دیدگان خسارت رفته دست از معیشت و اقتصاد

 مناقشـات  جدیـد،  و قدیم هاي پروژه بین ضوابط مغایرت صورت در اینکه ضمن. نمود

 .یابد می افزایش ها حوضه آن در اجتماعی

این موضوع تنها به عهده وزارت نیرو نیست و متوجـه دسـتگاه مجـري     -7-53 پاسخ -
در مورد نحوه جبران خسارت آسـیب دیـدگان در ویـرایش دوم     است.مورد نظر طرح 

 الیحه اصالحاتی صورت گرفته است.

ـ با یقـانون  چه اساس بر دادگاه: صالحه دادگاه يرا: ب بند: 8-53 نظر •  صـادر  يرا دی

 کند؟

 بر اساس قانون حاضر و سایر قوانین موجود مانند قانون مدنی. -8-53 پاسخ -

 یمیاقل راتییتغ اثر در اگر«: شود آورده متن نیا با يا تبصره، 53 ماده در: 9-53 نظر •

 طـور  به ای کم حقابه يدارا برداران بهره به یسطح لیتحو مورد آب ای و قنات چاه، آب

 .»ستین روین وزارت متوجه یتیمسئول گردد، قطع کامل

بـروز  موضوع این ماده و  شود این ماده شامل تاثیر تغییرات اقلیمی نمی -9-53 پاسخ -
اي است. الزم به ذکر است که عنـوان مـاده    هاي توسعه خسارت در نتیجه اجراي طرح

 است. در ویرایش دوم اصالح شده
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 ها و جبران خسارت جرایم، مجازات -54ماده 

شود. مرتکبان با توجه به میزان و نوع جرم ارتکابی، عالوه بر اعاده  رفتارهاي زیر جرم محسوب می
 شوند: جبران خسارت وارده، به مجازات ذیل طبق نظر دادگاه صالحه محکوم میوضع سابق و 

 :حبس و جزاي نقدي درجه پنج -الف
 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر. -1
 برداري. برداري از چاه یا قنات بدون پروانه بهره بهره -2
دستکاري چشمه بدون اخذ شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار قنات یا توسعه و  جابجایی، کف -3

 مجوز.
 برداري. برداري از منابع آب سطحی و منابع آب غیرمتعارف بدون پروانه بهره بهره -4
تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج از اراضی آبخور اولیه یا به خارج از محدوده اجراي  -5

در پروانه بهره برداري بدون طرح صنعتی و خدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از موارد مندرج 
 اجازه کتبی وزارت نیرو.

این  39آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن آب طبق مقررات مندرج در ماده  -6
هاي  و تبصره 37هاي مرتبط با آن و نیز عدم رعایت مقررات ماده  ها و دستورالعمل قانون و آیین نامه

 آن.
هاي طبیعی،  ها، انهار و آبراهه و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ایجاد هر نوع اعیانی -7

طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل کانال
هاي  ها و انهار و آبراهه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه دریاچه

 ها بدون اجازه وزارت نیرو. هاي عمومی و مسیل و کانالطبیعی 
ها، انهار  هرگونه برداشت غیرمجاز از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حریم رودخانه -8

برداري معتبر از  ها بدون اخذ پروانه بهره سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  ها و آبراهه و مسیل
برابر  4تا  2کبان، عالوه بر مجازات مقرر در این بند، به پرداخت جریمه به میزان وزارت نیرو. مرت

 ارزش کارشناسی منابع برداشت شده به قیمت روز محکوم خواهند شد.
هاي حفاري غیرمجاز که اقدام به هرگونه حفاري غیرمجاز نمایند و دارندگان  دارندگان دستگاه -9

الحیت که اقدام به هرگونه حفاري غیرمجاز یا خارج از ضوابط و هاي حفاري داراي پروانه ص دستگاه
شرایط مقرر در پروانه صالحیت یا پروانه حفاري نمایند یا بدون کارت تردد، اقدام به حمل و نقل و 

 هاي حفاري کنند. تردد دستگاه
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مجازات فوق  هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موضوع این بند عالوه بر دارندگان دستگاه -تبصره
ماه و انتقال به پارکینگ با هزینه مالک دستگاه،  6براي بار اول به توقیف دستگاه حفاري به مدت 

براي بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار به ضبط دستگاه حفاري به نفع دولت محکوم  
ات فوق، به ضبط هاي حفاري غیرمجاز موضوع این بند عالوه بر مجاز خواهند شد. دارندگان دستگاه

 .دستگاه حفاري به نفع دولت در همان بار اول محکوم خواهند شد
 حبس و جزاي نقدي درجه شش -ب
برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف داراي پروانه  افزایش غیرمجاز بهره -1

 .برداري بهره
این  19برداري وفق ماده  انه بهرهبري بدون اخذ پرو برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره -2

 .همان ماده 3قانون یا عدم اقدام وفق تبصره 
این قانون و سایر مسئولین مرتبط که از وقوع جرایم مندرج  51ضابطین دادگستري موضوع ماده  -3

 .دار اعالم ننمایند در این قانون مطلع گردیده و مراتب را به مراجع صالحیت
 7حبس و جزاي نقدي درجه  -ج
تصرف عدوانی یا به هدر دادن آب حق دیگري یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت در استفاده از آن به  -1

 .باشد هر نحو. جرم موضوع این بند قابل گذشت می
این قانون و تأسیسات آنها یا حریم کمی و کیفی  3عدم رعایت حریم منابع آبی مندرج در ماده  -2

ب و همچنین خطوط انتقال آب، فاضالب و آبرسانی و مخازن و تأسیسات آبی، تأسیسات فاضال
 .هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی کانال

هرگونه دخالت، اختالل یا دخل و تصرف در تأسیسات آبی دولتی و عمومی یا هرگونه اخالل  در  -3
 .تقسیم و توزیع آب

 26کمیت و کیفیت آب برگشتی طبق مقررات ماده  گزارش خالف واقع مقدار آب مصرف شده یا -4
 .این قانون

برداري یا  برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف بدون تمدید پروانه بهره بهره -5
این قانون در صورتی که به طور خاص در سایر بندهاي این  20ماده  2مصادیق مندرج در تبصره 

 .درنظر گرفته نشده باشدماده، مجازات معینی براي آن 
 .گیري کمی و کیفی آب هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهاي اندازه -6
عدم رعایت مقررات خشکسالی و الگوي کشت بهینه. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر در این بند،  -7

ت به قیمت روز برابر ارزش کارشناسی محصول قابل برداش 4تا  2به پرداخت جریمه به میزان 
 محکوم خواهند شد.
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هرگاه جرایم و تخلفات موضوع این ماده به نفع اشخاص حقوقی صورت گرفته باشد،  -1تبصره 
شود مگر آنکه مرتکب اثبات  ها در خصوص مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی اعمال می مجازات

صوص دستوردهنده اجرا نماید که دستوردهنده شخص دیگري بوده که در این صورت مجازات در خ
 .گردد می

اشخاصی که پیش از آن مبادرت به حفر چاه غیرمجاز  االجرا شدن این قانون،  از تاریخ الزم -2تبصره 
باید طی مدت  اند،  برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف نموده یا هرگونه بهره

اي و تعیین  هاي آب منطقه ت به مراجعه به شرکتاین قانون نسب 20ماده  5تعیین شده در تبصره 
تکلیف اقدام نمایند و در این مدت از تعقیب کیفري و مجازات مقرر به خاطر حفر چاه غیرمجاز و 

برداري غیر مجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف معاف خواهند بود. در غیر  بهره
وزارت نیرو مکلف است مراتب مذکور در این تبصره   شوند. صورت مشمول مقررات این قانون می این

مجلس و به طور کتبی به مرتکبان ابالغ نماید. در هر صورت دادستان محل مکلف  را طی صورت
است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور جلوگیري از هرگونه برداشت آب از موارد فوق را صادر نماید. در 

ت آب، مرتکب از شمول این تبصره خارج شده و مطابق بند بردار و اقدام به برداش صورت تخطی بهره
 .این ماده با وي برخورد خواهد شد 1

عالوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به قلع مستحدثات   مرتکبان جرایم موضوع این قانون، -3تبصره 
وم غیرمجاز، اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده نیز بدون نیاز به تقدیم دادخواست محک

برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی،  شوند. میزان خسارت ناشی از حفر چاه غیرمجاز یا بهره می
 .شود زیرزمینی و غیرمتعارف، براساس ارزش اقتصادي آب در هر منطقه تعیین می

محکوم به اعاده وضع به حالت سابق مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در رأي که بیش  -4تبصره 
در این خصوص اقدام و همچنین خسارات وارده را جبران کند و در غیر این   اهد بود،از سه ماه نخو

وزارت نیرو نسبت به این امور اقدام و هزینه مربوطه توسط قاضی اجراي احکام و با اخذ نظر   صورت،
 .گردد علیه وصول می کارشناس رسمی دادگستري تعیین و مطابق قوانین مربوطه از اموال محکوم

هاي  هرگاه مرتکب جرایم و تخلفات فوق از مستخدمین شاغل یا بازنشسته دستگاه - 5 تبصره
 .گردد ربط باشد، حسب مورد به اشد مجازات یا جریمه مربوطه محکوم می اجرایی ذي

نهاد یا سایر  هاي مردم تواند جهت کشف جرایم و تخلفات از خدمات تشکل وزارت نیرو می - 6تبصره 
الکشف مربوطه را به میزانی که در خصوص موارد  قی استفاده نموده و حقاشخاص حقیقی و حقو

 رسد، پرداخت نماید. مختلف بنا به پیشنهاد آن وزارت به تصویب شوراي عالی آب می



 
 

 

377 

 آب قانونپیشنهادي  الیحه نخست ویرایش بر دریافتی نظرات اهم به پاسخ: 5فصل  

 

 آبخـوان  خسارت زانیم براساس دیبا خسارت زانیم ماده نیا 3 تبصره در: 1-54 نظر •

 .آب ياقتصاد ارزش براساس نه شود محاسبه کیاکولوژ خسارت زانیم ای

تـابعی از عوامـل    ک،یاکولوژ خسارت زانیمخسارات به آبخوان یا  میزان -1-54 اسخپ -
گوناگون و گاه ناپیداست که عمـال امکـان محاسـبه را سـلب مـی کنـدو نیـز مسـائل         
اقتصادي را نادیده می گیرد. لذا ارزش اقتصادي آب، مالکی ملموس است کـه امکـان   

 زانیـ ممحاسبه را آسان می نماید و حتی می توان توابعی از خسارات بـه آبخـوان یـا    
 گنجاند.را در ان  کیاکولوژ خسارت

 شود؛ مشخص رقم ماده، نیا »الف« بخش 8 قسمت يبرا شود یم شنهادیپ: 2-54 نظر •

 .طور نیهم هم »ج« بند 7 قسمت يبرا است؛ يا گسترده یلیخ بازه برابر 4 تا 1 رایز

 زمـانی  محـدودیت  هـا،  جریمه و خسارات تعیین براي رقم و عدد تعیین -2-54 پاسخ -
 میـزان  از تـدریج  بـه  پـول،  ارزش کـاهش  دلیل به زمان، گذشت با و کرد خواهد ایجاد

 بـازه  گـرفتن  نظـر  در. شد خواهد کاسته شده تعیین هاي جریمه مانعیت و بازدارندگی
 تعیـین  امکـان  و قـانون  در الزم پـذیري  انعطـاف  حفـظ  منظور به جریمه، تعیین براي

 شـده  بینـی  پـیش  منـابع،  بـه  وارده خسارت میزان و شدت یا جرم با متناسب جریمه
 .   است

 فعـل  تـرك  يبعد تبعات و تیمسئول که است بهتر ماده نیا 4 تبصره در: 3-54 نظر •

 .ردیگ قرار جرم مرتکب شخص برعهده

 حکـم  بـا  و اسـت  متبلور تبصره متن در فعل ترك تبعات و ها تیمسئول -3-54 پاسخ -
 .گردد یم محقق هیعل محکوم اموال قیطر از ها خسارت وصول و ییقضا

 منـاطق  داخـل  در آب انتقـال «:  شود اضافه ریز مورد ماده نیا ب بند به: 4-54 نظر •

 »ستیز طیمح حفاظت سازمان از مجوز اخذ بدون حساس يها ستگاهیز ای چهارگانه

بند الف، به طور کلی به جـرم انگـاري انتقـال آب پرداختـه      5در ردیف -4-54 پاسخ -
 شده است.

ـ ن هـا  مجـازات . است نشده ینیب شیپ مطلوب يها تیفعال يبرا یمشوق: 5-54 نظر •   زی

 .ستندین درخور
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رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشـور، جـزو وظـایف تـک تـک آحـاد       -5-54 پاسخ -

جامعه است و بهترین مشوق براي انجام وظایف شهروندي، حفظ منابع آب براي نسل 
مجازات اسالمی به روز و مجازات ها بر اساس قانون  حاضر و نسل هاي آتی می باشد.

 متناسب شده است.

 يرعمـد یغ و يعمـد  میجـرا  نیب یکیتفک ها مجازات و میجرا قسمت در: 6-54 نظر •

 .ندارد وجود

تشخیص عمدي یا غیرعمدي بودن جرم با نظر قاضی و بر اساس قوانین  -6-54 پاسخ -
 عام جزایی صورت می گیرد.

 .شود اضافه رودخانه امر در ربط يذ يها دستگاه ریسا و: 7 بند يانتها: 7-54 نظر •

کلیه وظایف مذکور در حیطه اختیارات قانونی وزارت نیرو اسـت و ذکـر   -7-54 پاسخ -
 ربط فاقد موضوعیت است هاي ذي سایر دستگاه

ـ بق در. ندارد یهمخوان بندها هیبق اتیادب با 9 بند اتیادب: 9 بند: 8-54 نظر •  بنـدها  هی

 .است شده یمعرف متخلف 9 بند در که یحال در شده یمعرف تخلف کی

 در ویرایش دوم، بازبینی شد. -8-54 پاسخ -

 سبب عمل در ماده نیا در است گذشت قابل جرم که نیا اعالم: 1 »ج« بند: 9-54 نظر •

 یشـاک  تیرضا شرط به که نمود انیب توان یم! بگذرند جرم نیا از قضات همه شود یم

 .است گذشت قابل ،یخصوص یشاک نبود ای

 جرم قابل گذشت در ادبیات حقوقی، منوط به گذشت شاکی است. -9-54 پاسخ -

 در منـابع  و نهاده شما که است نیا آزاد اقتصاد در هینظر کی: 7 »ج« بند: 10-54 نظر •

 يجـا  به ه،ینظر نیا در. دیکن نظارت آن برداشت زانیم بر و دیبگذار بردار بهره اریاخت

ـ آ. شـود  یم هیتوص آب برداشت زانیم بر نظارت کشت، برنوع نظارت ـ ا ای ـ نظر نی  هی

 است؟ شده یبررس

بند ج، متناظر با نظارت  7رعایت الگوي کشت بهینه مندرج در ردیف  -10-54 پاسخ -
 برنوع کشت است.
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ـ جد رمجازیغ چاه حفر مشوق بازهم 2 ي تبصره: 11-54 نظر •  باعـث  عمـالً  و بـوده  دی

ـ  رمجازیغ برداران بهره يبرا مجوز افتیدر لیتسه ـ . شـود  یم  اخـذ   نحـوه  نیهمچن

 .است نشده بحث قیدق و حیصر طور به زین نیمتخلف از آبخوان به وارده خسارت

تبصره مذکور، مکمل نحوه تعیین تکلیف چاه هاي غیرمجـاز پیشـین    -11-54 پاسخ -
است و مشوق حفر چاه غیرمجاز جدید نیست. خسـارت   20ماده  5مندرج در تبصره 

پیش بینی شده است و تابع نظر مرجع قضایی رسیدگی  3تبصره وارده به آبخوان در 
 کننده خواهد بود.

 بـر  دیبا مجازات. است شده مقرر و حیتشر نیمجرم و نیمتخلف مجازات: 12-54 نظر •

ـ ذ يرفتارها نکهیا نییتع نیبنابرا. باشد صالح دادگاه نظر اساس ـ ا لی  جـرم  مـاده  نی

 نیـی تع جمله از. ستین سند نیا تیصالح در باشد چگونه آن مهیجر و شود محسوب

ـ  ارزش يبرابـر  7 تا 2 مهیجر نییتع ،ينقد يجزا ای حبس مجازات  منـابع  یکارشناس

ـ ذ يدربنـدها  که گرید موارد و جرم بودن گذشت قابل شده، برداشت ماسه و شن  لی

 .است شده ارائه 54 ماده

دادگـاه  جرم انگاري یعنی مشخص کردن جرم و تعیـین مجـازات آن.    -12-54 پاسخ -
صالح نیز بر اساس اصل قانونی بودن مجازات ها یعنی مشـخص بـودن آن در قـانون،    
اقدام به صدور رأي می کند و خارج از آن اختیاري بر تعیین مجازات ندارد. بنـابراین،  

 باید مجازات مربوطه به طور دقیق در قانون، ذکر گردد.

 تبصره صورت به کنتور پلمپ فک و يدستکار مجازات شود یم شنهادیپ: 13-54 نظر •

 .شود آورده

 بند ج بدان پرداخته شده است. 5در بند  -13-54 پاسخ -

.  شـود  جا جابه ها محکومیت میزان باالترین بند به آب ساختن آلوده بند: 14-54 نظر •

تبصـره  " عبارت از بعد زیر شرح به عبارتی یا جمله آب، ساختن آلوده بند انتهاي در

 کارشناسـی  ارزش برابـر  6 تـا  3 میزان به بند اینمرتکیبن ":  شود اضافه، "آن هاي

 70. شود می محکوم گردد، می اعالم زیست محیط حفاظت سازمان توسط که آلودگی

 منـابع  کیفـی  ارتقاي و آبی منابع مراقبت و پایش منظور به شده تعیین جریمه درصد
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 بـاالترین  بایـد  آب ساختن آلوده  ".شود می واریز زیست محیط ملی صندوق به آب

 و آب آلـودگی  احیـاي  و جبـران  زیرا باشد داشته موارد سایر میان در را مجازات حد

 بـا  دیگر طرف از. دارد تخلفات سایر میان در را هزینه بیشترین آب پاکسازي و احیاء

 .است آلودگی به مربوط جرائم و ها محکومیت بردن باال آب آلودگی بازدارندگی هدف

آلوده ساخت آب در باالترین ردیف مجازات ها یعنـی بنـد الـف قـرار      -14-54 پاسخ -
 دارد. ترتیب ردیف هاي بند، تاثیري در باال یا پایین بودن اهمیت آن ندارد.

پیش بینی شده است و تابع  3خسارت وارده به اعم از کمی و کیفی است و در تبصره  -
 نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

 تخلیـه  و تخریـب هرگونه ": شود اصالح زیر صورت به ج بخش از 2 بند: 15-54 نظر •

 آبـی  منـابع  بـر  مستقیم اثرگذاري به توجه با کیفی حریم داخلی محدوده در آلودگی

 مبـالغ  پرداخـت  به آب آلودگی جرائم دستورالعمل موجب به متخلفین و بوده ممنوع

 برابـر  4 تا 2 به کیفی حریم آلودگی متخلفین نتیجه در. شوند می محکوم شده تعیین

 70 آنهـا  پـایش  و آب منابع کیفی ارتقاي براي. شد خواهند محکوم شده تعیین مبلغ

 ".شود می واریز زیست محیط ملی صندوق به شده تعیین مبالغ درصد

 پایش شبکه گسترش هدف با ماده این در شده تعیین محیطی زیست جرائم: 1 تبصره

 .شـود  مـی  واریـز  زیسـت  محیط ملی صندوق به آبی منابع کیفی ارتقاي و آب، منابع

 توسـط  تخریب یا آلودگی میزان تعیین به مربوط کارشناسی هزینه هرگونه: 2 تبصره

 .گردد می دریافت کننده آلوده

 آبهـاي  بـر  مسـتقیما  آن در آلـودگی  تخلیـه  یا کیفی حریم رعایت عدم که آنجا(از 

 در آلـودگی  یا تخریب هرگونه لذا گذارند، اثر سطحی آبهاي و ها رودخانه و زیرزمینی

 .)بود خواهد مجازات مستوجب کیفی حریم محدوده داخل

پرداختـه شـده    »الـف «بنـد   6طور کلی و عام در ردیف  این موضوع به-15-54 پاسخ -
 است.

بینی شده است و تابع  پیش 3خسارت وارده به اعم از کمی و کیفی است و در تبصره  -
 کننده خواهد بود. رسیدگینظر مرجع قضایی 

 در و جـرم  عنوان به محیطی زیست هاي حقابه رعایت عدم نمودن لحاظ: 16-54 نظر •
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 عـدم  اثـر  در محیطی زیست خسارات جبران احتساب با مناسب مجازات گرفتن نظر

 از ناشـی  محیطی زیست خسارات جبران کنندگان، آلوده خصوص در .ها حقابه رعایت

 .گردد اعمال جریمه در و محاسبه نیز ها آلودگی ایجاد

رعایت نیازهاي آبی محیط زیست در قانون پیش بینـی شـده و سـایر     -16-54 پاسخ -
 موارد نیز در مجازات ها و بازنگري منجر به ویرایش دوم لحاظ شده است.

 مشـمول  کـه  آب منابع کننده آلوده واحدهايکلیه ": شود اضافه تبصره: 17-54 نظر •

 پرداخت از هستند افزوده ارزش بر مالیات قانون 38 ماده یک تبصره عوارض پرداخت

 ".باشند می معاف جرائم این

این موضوع، باعث کاهش بازدارندگی قـانون و تجـري    -17-54پاسخ  -17-54 پاسخ -
 مجرمان خواهد شد.

 بحرانی، هاي دشت در که حقوقی یا حقیقیاشخاص ": شود اضافه تبصره: 18-54 نظر •

 جرائم برابر 5 تا 3 به باشند، شده خالف مرتکب فرونشست داراي و حساس ممنوعه،

 ".شوند می محکوم مناطق سایر

مجازات ها بر اساس قانون مجازات اسـالمی بـه روز و    -18-54پاسخ  -18-54 پاسخ -
 متناسب شده است.

ـ  مالک عهده به سواحل یقانون میحر: 54 ماده 8 و 7 بند: 19-54 نظر •  سـواحل   یفعل

 .شود گذاشته) يشهرساز و راه و یعیطب(منابع 

اجازه ایجاد هرگونه اعیانی و حفاري و دخل و تصـرف   -19-54پاسخ  -19-54 پاسخ -
قـانون توزیـع    2مـاده   3در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچـه هـا طبـق تبصـره     

 عادالنه آب بر عهده وزارت نیرو بود و نه دستگاه هاي اجرایی ذکرشده.

 و مـه یجر مبلـغ  بودن بازدارنده جهت گردد یم شنهادیپ: 54 ماده 8 بند: 20-54 نظر •

ـ ق برابر 4 عبارت فقط مه،یجر مبلغ شدن يا قهیسل از يریجلوگ نیهمچن  و گـردد  دی

 .شود حذف برابر 4 تا 2 عبارت

باید قاضی رسیدگی کننده، اختیـار الزم بـراي اعمـال     -20-54پاسخ  -20-54 پاسخ -
 مرتکب را داشته باشد. بازدارندگی و نیز رعایت شرایط
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 ياجـرا  يا نـه یهز و مطالبـات  وصول نحوه با رابطه در 54 ماده 4 تبصره: 21-54 نظر •

 و یحقوق پرونده لیتشک به ازین که دینما دیق صراحت به هیعل محکوم اموال از احکام

 همان در تابعه يها شرکت و روین وزارت درخواست صرف به و ستین یخاص فاتیتشر

 حکـم  کننده اجرا احکام ياجرا واحد توسط هییاجرا صدور قیطر از  و ییاجرا پرونده

 .ردیگ صورت يفریک

 بدان پرداخته شده است. 4و  3در تبصره  -21-54 پاسخ -

ـ  چه به رمجازیغ يحفار دوم سطر در: الف قسمت 9 بند: 22-54 نظر •  منسـوب  یکس

 حفار؟ ای چاه مالک است؟

 شده است.در ویرایش دوم بازبینی  -22-54 پاسخ -

ـ  نـه یبه کشـت  يالگو تیرعا عدم:  ج قسمت 7 بند: 23-54 نظر •  تخلـف  توانـد  ینم

 .شود محسوب

 ا قانون مشخص می کند.رانگاري  جرم -23-54 پاسخ -

 شود؟ یم انجام یاساس چه بر فیتکل نییتع: چهارم سطر 2 تبصره: 24-54 نظر •

 اي (به صراحت همان تبصره) هاي آب منطقه شرکت -24-54 پاسخ -

ـ جد تیریدر دوره مد ییدستگاه قضا یتحول يها استیتوجه به س با: 25-54 نظر •  دی

ـ هـا و ن  زنـدان  يفریک تیکاهش جمع يها استیبه خصوص در مورد س هییقوه قضا  زی

از  يشـنهاد یپ 54مـاده   یها به صورت کل در نوع مجازات یارفاق ياستفاده از نهادها

 است:  ریبه شرح ز يشنهادیاصالح شود. موارد پ دینظر درجه مجازات با

 6 درجه به الف شق يها مجازات هیکل لیتبد

 3 بند جز به 7 درجه به ب شق يها مجازات هیکل لیتبد

ـ ا از یناش خسارت جبران و يپاکساز بحث دیبا 6 بند الف شق  بـه  اقـدامات  نـوع  نی

 .شود لیتبد 7 درجه به و دینما ورود یتخصص صورت

 از بین خواهد رفت. بازدارندگی قانون -25-54 پاسخ -

 پروانـه  بـدون  يهـا  چـاه  به مربوط جرائم و وفصل حل ،نحوه 54 ماده در: 26-54 نظر •

 .گردد حذف 6 تبصره است الزم نیهمچن. است نشده مشخص) رمجازی(غ
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ن در مـتن قـانون، مشـخص شـده     آات عـ این ماده و ارجا 2در تبصره  -26-54 پاسخ -
 است.

هاي مردم نهاد در مدیریت آب است و  و سازمان، مشوقی براي همکاري مردم 6تبصره  -
 حذف آن، موجه نیست.

 
 نهاد سه نه ردیبگ عهده بر را يداور نهاد، کی است الزم ،یاستان سطح در: 1-55 نظر •

مشـکالت در   نیشـتر یزا). اتفاقـاً ب  و چالش مختلف مسائل در یهماهنگ امکان(عدم 

را برعهده داشته  فهیوظ نیآب، ا یو بهتر است نهاد تخصص دهد یم يسطح استان رو

 باشد.

 بـر  مبتنـی  الیحه این در شده بینی پیش اختالف حل هاي رویه و ارکان -1-55 پاسخ -
. است اختالفات رفع جهت ها دادگاه و قضایی نهادهاي به مراجعات حداقل و قضازدایی

 از بایـد  ابتـدا  اسـتان  سـطح  در اشـخاص  میـان  اختالفات به رسیدگی فرآیند، این در
 ایـن  از هریـک  چنانچـه . پذیرد صورت اختالف حل شوراهاي و محلی نهادهاي طریق
 بـه  نسـبت  دعوا طرفین از هریک یا ندانند رسیدگی به صالح را خود شوراها یا نهادها

 داده ارجـاع  اسـتان  آب داوري مرکـز  بـه  موضـوع  باشـند،  معترض صادره رأي یا نظر
 اعتـراض  قابـل  صـالحه  عمومی دادگاه در استان آب داوري مرکز نهایی  رأي. شود می

 بـروز  موضـوع،  ایـن  براي شده تعریف چندسطحی مراتب سلسله به توجه با. بود خواهد

 ارکان ساختار داوري و حل اختالف -55ماده 

 :اند از ارکان ساختار داوري و حل اختالفات موضوع این قانون عبارت
 .الف) سطح ملی: مرکز ملی داوري آب زیرنظر شوراي عالی آب

 .هاي آبریز هاي حوضه آبریز زیرنظر کمیسیون هاي حوضهآبریز: مراکز داوري آب  ب) سطح حوضه
هاي استانی آب، شوراهاي حل اختالف و  ها زیرنظر کارگروه ج) سطح استانی: مراکز داوري آب استان

 .نهادهاي محلی موجود
الذکر با پیشنهاد شوراي عالی  نامه اجرایی ساختار و سازوکار هریک از مراکز داوري فوق آیین -تبصره
 رسد. به تصویب هیئت وزیران میآب، 
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 .باشد نمی محتمل تعارض و ناهماهنگی

 اگـر . دارند را ییقضا ينهادها نقش عمالً يداور يبرا شده شنهادیپ ارکان: 2-55 نظر •

 ارجـاع  ییقضـا  ستمیس همان به که شوند حل ییقضا صورت به اختالفات است قرار

 مضاف. شود يخوددار دولت بدنه کردن بزرگ و يمواز ينهادها جادیا از و شوند داده

 يداور مرکـز  استقرار که هستند دعوا طرف کی روین وزارت التیتشک خود که نیا بر

 .است یطرف یب اصل ناقض الت،یتشک نیا لیذ

 عـالی  شـوراي ( فرابخشی نهادهاي ذیل مختلف سطوح در داوري مراکز -2-55 پاسخ -
. نیـرو  وزارت نه شد خواهد تشکیل) آب استانی کارگروه و آبریز حوضه کمیسیون آب،

 مراکز ایجاد ضمناً. شد خواهد رعایت اختالفات به رسیدگی در طرفی بی اصل بنابراین
 و آب بخـش  موجـود  قـوانین  شناسی آسیب مطابق و قضازدایی راستاي در آب داوري
 فرآیندي در آب بخش اختالفات و مسائل به قضایی رسیدگی که واقعیت این به توجه
 .است گردیده پیشنهاد پذیرد، می انجام برانگیز چالش و بر زمان ُکند، بسیار

 .شود مشخص آب يداور یمل مرکز ياعضا: 3-55 نظر •

 نامه آیین در که است مواردي از یکی آب داوري ملی مرکز اعضاي تعیین -3-55 پاسخ  •
 .شد خواهد پرداخته آن به ماده این اجرایی

 آب یعـال  يشـورا  یاسـت یس یهمـاهنگ  نقـش   بـا  موضوع نیا: الف بند: 4-55 نظر •

 .ندارد یخوان هم

شوراي عالی آب در این رابطـه همـاهنگی و نظـارت بـر عملکـرد      نقش  -4-55 پاسخ -
 شود. است و داوري توسط خود این شورا انجام نمیمرکز داوري ملی آب 

 مـاده  وجود است مبهم ماده نیا در که یموضوعات از یکی: 56 و 55 مواد: 5-55نظر  •

 حـوزه  به اختالفات و يدعاو یرخ ارجاع خصوص در یمدن یدادرس نییآ قانون 457

 راجع يدعاو ارجاع که دارد اذعان و شده ذکر مذکور ماده متن در که باشد یم يداور

ـ ه بیتصو از پس يداور به یدولت و یعموم اموال به ـ وز اتی  يشـورا  مجلـس  و رانی

ـ  قـانون  45 اصل به توجه با. گرفت خواهد صورت یاسالم  و فـال نا مـورد  در یاساس

 آن مطـابق  و یعمـوم  اموال را یعموم يها آب ریسا و ها رودخانه و یعموم يها ثروت
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 یدادرس نییآ قانون 457 ماده شمول از حوزه نیا اختالفات نظر به. است نموده لحاظ

 .نمود الحاق ساختار نیا به توان ینم و بوده خارج) ي(داور یخصوص یدادرس و یمدن

قـانون   139در ویرایش دوم، مورد بازبینی قرار گرفـت و رعایـت اصـل     -5-55 پاسخ -
 اساسی مورد تاکید واقع شد.

ـ چیحل مشکالت، پ ي: کار را برا56و  55 مواد: 6-55نظر  • ـ یو غ دهی کـرده   یرتخصص

و تخصـص   تیحل اختالف صالح يو شورا یمحل يبهتر است نهادها یاست؛ به عبارت

ـ   یالزم جهت حل معضالت آب ـ   نیرا نداشته و بهتر اسـت معترض در  یجهـت دادرس

ـ  ونیسیهمانند کم یتخصص يها ونیسیکم قیاز طر یخصوص منابع آب بـه   یدگیرس

 .ندینما اقدام ینیرزمیز يها امور آب

شوراهاي محلی و حـل اخـتالف تنهـا محـدود بـه دعـاوي و        صالحیت -6-55 پاسخ -
اختالفات جزئـی بـه   خاص در راستاي قضازدایی و عدم ارجاع اختالفات محلی بین اش

است و در صورتی که این مراجع صالح به رسیدگی نباشند، موضـوع   شده مراجع باالتر
 شود. به مراجع باالتر ارجاع داده می

 یمعرف یفعل قانون متن در رندهیگ میتصم نهاد عنوان به آب یعال يشورا: 7-55 نظر •

 توسط آن یشناس بیآس و دارد وجود حاضر حال در نهاد نیا که جا آن از. است شده

 دهد یم نشان که است شده انجام يجمهور استیر دفتر کیاستراتژ يهایبررس مرکز

 شـده  اتخاد نهاد نیا در) يا زده استیس بعضا(و   متناقض ماتیتصم موارد یبرخ در

 که دیآ یم وجود به سوال نیا زده دامن يکشور یاجتماع اختالفات به تاینها که است

 يداور مرکـز  بر و دهد شنهادیپ يداور ساختار نامه نییآ تواندیم چگونه ينهاد نیچن

 کارشناسان از يتر عیوس فیط توسط یستیبا نامه نییآ شنهادیپ. باشد داشته احاطه

 بخـش  نقش مثال عنوان به.  گردد هیته آب یعال يشورا در شده یمعرف ندگانینما و

 رنگ پر قسمت نیا در ها تشکل و اصناف نیهمچن و يدادگستر کارشناسان و ییقضا

 .است تر

هد تشکیل مرکز داوري ملی توسط شوراي عالی آب تهیه نخوا نامه آیین -7-55 پاسخ -
 داشت. شد و این نهاد تنها نقش نظارت بر این مرکز را خواهد
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 هاي حل اختالف رویه -56ماده 

در موارد بروز اختالف میان اشخاص حقیقی و حقوقی در اجراي این قانون، به یکی از طرق زیر عمل 
 :گردد می

الف) رسیدگی اولیه به اختالفات میان اشخاص در سطح استان، ابتدا باید از طریق نهادهاي محلی و 
انچه هریک از این نهادها یا شوراها خود را صالح به رسیدگی شوراهاي حل اختالف صورت پذیرد. چن

ندانند یا هریک از طرفین دعوا نسبت به نظر یا رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز داوري 
شود. رأي  نهایی مرکز داوري آب استان در دادگاه عمومی صالحه قابل  آب استان ارجاع داده می

   اعتراض خواهد بود.
آبریز باشد، حل  ورتی که اختالف میان اشخاص، فراتر از یک استان و در سطح حوضهب) در ص

گیرد. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به  آبریز صورت می اختالف توسط مرکز داوري آب حوضه
آبریز معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع  رأي صادره توسط مرکز داوري آب حوضه

 .. رأي نهایی مرکز ملی داوري آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بودشود داده می
هاي اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز داوري آب  ج) در صورت بروز اختالف میان دستگاه

شود. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند،  استان ارجاع داده می
آبریز، قطعی،  شود. رأي مرکز داوري آب حوضه آبریز ارجاع داده می داوري آب حوضهموضوع به مرکز 

 .باشد غیرقابل اعتراض و الزم االجرا می
آبریز، موضوع به مرکز  ها در سطح حوضه هاي اجرایی استان د) در صورت بروز اختالف میان دستگاه

هاي طرف دعوا نسبت به رأي  دستگاهشود. چنانچه هریک از  آبریز ارجاع داده می داوري آب حوضه
شود. رأي مرکز ملی داوري  صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می

 .باشد االجرا می آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم
هاي اجرایی در سطح ملی، موضوع به مرکز ملی داوري آب  ه) در صورت بروز اختالف میان دستگاه

 .باشد االجرا می شود. رأي مرکز ملی داوري آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم اده میارجاع د
هاي آبی با  نامه ها، مشاوران و پیمانکاران در قراردادها و تفاهم و) در صورت بروز اختالف میان تشکل

ده هاي اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز داوري آب استان ارجاع دا یکدیگر یا با دستگاه
شود. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز داوري  می

آبریز، در دادگاه عمومی صالحه  شود. رأي نهایی مرکز داوري آب حوضه آبریز ارجاع داده می آب حوضه
 .قابل اعتراض خواهد بود
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 و مشـاوران  عملکـرد  به یدگیرس نحوه که نیا لیدل به »ز« و »و« يبندها: 1-56 نظر •

ـ ا در است الزم و دارد را خود کار و ساز مانکاران،یپ  و مشـاوران « نیعنـاو  بنـدها  نی

 .گردد حذف »مانکارانیپ

 سـطح  در خصوص این در موجود کارهاي و ساز و ضوابط حاضر درحال -1-56 پاسخ -
 ارتقـاء  قـانون  سـطح  به است ضروري که باشد می نامه بخش و دستورالعمل ،نامه آیین
 . یابد

 یمحل اختالف حل يشوراها آب، مباحث بودن زا تنش و یتیحاکم لیدل به: 2-56 نظر •

 و يا منطقـه  آب يهـا  شـرکت  نیماب یف اختالفات حل يبرا یمناسب مرجع توانند ینم

 هـا  پروانه امور به یدگیرس ونیسیکم در اختالفات نیا است بهتر لذا و باشند اشخاص

 .گردد مطرح ها حقابه ونیسیکم ای و

 بـه  و اشـخاص  میـان  اختالف بروز موارد در غالباً اختالف حل شوراهاي -2-56 پاسخ -
 بینی پیش موضوع این ماده متن در آنکه ضمن. کنند می ورود موضوع به بدوي صورت

 رسـیدگی  بـه  صـالح  را خود مربوطه، داوري سطوح از هریک آنکه صورت در که شده
 به موضوع باشند، معترض صادره رأي یا نظر به نسبت دعوا طرفین از هریک یا ندانند

هاي آبی با  نامه نکاران در قراردادها و تفاهمها، مشاوران و پیما ز) در صورتی که اختالف میان تشکل
آبریز باشد، حل اختالف توسط  هاي اجرایی فراتر از یک استان و در سطح حوضه یکدیگر یا با دستگاه

گیرد. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره  آبریز صورت می مرکز داوري آب حوضه
شود. رأي نهایی مرکز ملی داوري آب،  ارجاع داده می معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب

 .در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود

شده در  هاي اجرایی، مطابق با فرآیندهاي تعریف ح) در صورت بروز اختالف میان اشخاص و دستگاه
اعتراض در  ابلگردد. با این تفاوت که رأي صادره نهایی، ق بندهاي (الف) و (ب) این ماده عمل می

 .دیوان عدالت اداري خواهد بود
تبصره: مهلت اعتراض به هریک از آراي غیرقطعی شوراهاي حل اختالف، نهادهاي محلی و مراکز 

باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر یا اسقاط حق اعتراض،  روز پس از ابالغ می 20داوري، 
 باشد. جرا میآراي مذکور، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم اال
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 در کـه  مـواردي  اخـتالف،  حـل  شـوراهاي  بنـابراین . شـد  خواهـد  ارجـاع  باالتر سطح

 .نمود خواهند ارجاع استان داوري مرکز به نباشد، آنها رسیدگی صالحیت

 
 .شود ذکر زین الزم يها شیآزما ریسا ای و پمپاژ شیآزما انجام 1 تبصره در: 1-57 نظر •

 .ندارد ضرورتی قانون در مصادیق این ذکر -1-57 پاسخ -

 شود؟ پرداخت المال تیب بیج از دیبا کارشناس کی اشتباه نهیهز چرا: 2-57 نظر •

 نهاد عهده بر آنها دادن آموزش و کارشناسان استخدام و انتخاب وظیفه -2-57 پاسخ -
 دولتی نهاد کنند، می عمل شده تعیین ضوابط اساس بر نیز کارشناسان و است دولتی

 محرز صورت در که است بدیهی. بپردازد را شده ایجاد خسارت باید ربط ذي سازمان و
 وظـایف  انجـام  در ضـوابط  رعایـت  عدم یا و کارشناس تعمدي اشتباه یا تخلف شدن،

 قـوانین  در شـده  تعریـف  حقوقی سازوکارهاي طریق از مربوطه کارشناس کارشناسی،
 .شد خواهد مجازات مرتبط

 هاي مجاور نقصان آب چاه -57ماده 

برداري از چاه یا قنات جدیداالحداث، آب منابع مجاور نقصان یابد و یا  هرگاه در اثر حفر و بهره
 شود: خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می

برداري به  یافته آب منابع مجاور در قبال مشارکت در هزینه بهره با توافق طرفین مقدار کاهش -الف 
  اي از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. منطقه یص شرکت آبتشخ

اي حسب شرایط فنی، نسبت به کاهش پروانه  منطقه در صورت عدم توافق طرفین، شرکت آب -ب
برداري چاه یا قنات جدیداالحداث تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور یا صدور مجوز  بهره

 .نماید اث اقدام میجابجایی چاه یا قنات جدیداالحد
میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط  -1تبصره  

 .شود اي تعیین می منطقه کارشناسان شرکت آب
 .باشد این قانون می 56هاي حل اختالف این ماده، مطابق ماده  رویه -2تبصره  

ان مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی هرگاه به تشخیص مرکز داوري آب است -3تبصره 
این قانون توسط  53اي بوده خسارت وارده مطابق ماده  منطقه از اشتباه کارشناسان شرکت آب

 گردد. اي مربوطه جبران می منطقه شرکت آب
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ـ پروانه  يهرگاه در اثر اجرا«اصالح شود:  ریماده به شرح ز نیا: 3-57 نظر • مجـوز   ای

منـابع آب مجـاور در محـدوده     یاز منابع آب يبردار قرارداد و بهره يو اجرا صیتخص

 عمـل  لیذ قیطر به نیمعترض ابدی نقصان مجاور زیآبر يها حوضه ایمذکور  یمطالعات

 .»کنند یم

نقصان آب چاه در نتیجه حفر چاه یا قنات جدید ده فقط موضوع این ما -3-57 پاسخ -
 است.

 خسـارت  اسـتمرار  صـورت  در«: شود اضافه ماده به ریز مضمون با  تبصره: 4-57 نظر •

ـ (نظر يا منطقه آب يها شرکت ای روین وزارت يمجوزها صدور از یناش ـ  یکارشناس  ای

 تـا  اول، به انتها از مجوز صدور خیتار تیاولو بنابر مربوطه يمجوزها) یتیریمد دستور

ـ  دائـم  صورت به هیاول طیشرا به یآب منابع تیوضع برگشت زمان  و ابطـال  موقـت  ای

 شـده  باطـل  ها آن مجوز که يدیجد نیمشترک و گذاران هیسرما یاحتمال يها خسارت

 يهـا  مجوز صدور به نیمعترض. گردد یم پرداخت دولت توسط) موقت ای دائم طور(به 

 زمـان  از نظـر  صـرف  توانند یم يا منطقه آب يها شرکت ای روین وزارت طرف از یقبل

 .»کنند اقدام آن يریگیپ و اعتراض ثبت به نسبت مجوز صدور

 سازوکارهاي الزم براي شرایط ذکر شده در قانون موجود است. -4-57 خپاس -

ـ گو و شفاف موضوع اصل - 88 ص مجاور يها چاه آب نقصان 57 ماده: 5-57 نظر •  ای

 حفر گرید چاه میحر در ای مجاورت در دیجد چاه حلقه کی که دارد یلزوم چه ست،ین

 نقصـان  باعث دیجد چاه حفره ایآ که دهد صیتشخ یستیبا کارشناس ابتدا در. گردد

ـ   روشـن  آن تیوضع است مجاز ریغ چاه اگر. ریخ ای گردد یم مجاور يها چاه آب  یم

 اکثـر  نکـه یا  طیشرا در نکهیا لحاظ به و گردد مشخص دیبا آن میحر اگرابتدا و باشد

ـ . هسـتند  برخوردار یمنف النیب با کشور يها آبخوان ـ یدل گونـه  چیه  مسـائل  در یل

ـ ن و شـور  مجـاور  یآب منابع نقصان به ندهیآ در که داد انجام دینبا یکارشناس  بـه  ازی

ـ ا در قانونگذار منظور اگر. باشد يبعد مشکالت و خسارت برآورد  وحفـر  " مـاده  نی

ـ غ صـورت  بـه  که باشد یمتقاض توسط "الحداث دیجد قنات ای چاه از يبردار بهره  ری

 منـابع  توسعه ای مجاز ریغ چاه حفر خصوص در قانون در که است گرفته صورت مجاز

ـ غ برداشـت  و مجـاز  ریغ کلمه دیبا و باشد یم مشخص آن تیوضع مجاز ریغ یآب  ری
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 .گردد ذکر 57 ماده لیذ در مجاز

یـا صـدور مجوزهـاي    این موضوع ممکن است در اثر اشتباه کارشناسان  -5-57 پاسخ -
حقـوق صـاحب    این اتفاق نباید منتج به این شود که اشتباه اتفاق افتد. در هر صورت

 .چاه اول از بین رود

 امکـان  و سـت ین ممنوعـه  دشت که شده گرفته نیا بر فرض ماده نیا در: 6-57 نظر •

 دیجد چاه حفر اثر در آب منابع نقصان يبرا دیجد چاه از آب تأمین ای و چاه ییجابجا

 .ستین حاکم یطیشرا نیچن ها دشت اغلب در کهیدرحال. دارد وجود

 ی است که امکان جابجایی چاه وجود داشته باشد.این ماده براي شرایط -6-57 پاسخ -
است، یکـی از شـرایط اسـتثناء کـه در آن امکـان       اشاره شده 24در ماده همانطور که 

فـرض بـر ایـن اسـت کـه      اسـت.   57هاي موضوع مـاده   جابجایی چاه وجود دارد، چاه
اه جدید وجود داشته که مجوز آن صادر شده و با در نظر گـرفتن ایـن   ظرفیت حفر چ

مجـاز قلمـداد   موضوع و جهت جلـوگیري از زیـان صـاحب چـاه اول، جابجـایی چـاه       
 است. شده

ـ ز یمال و یحقوق تبعات ،يدعاو شیافزا. (ضمن شود حذف 3 تبصره: 7-57 نظر •  يادی

 .)دینما یم جادیا يا منطقه آب يها شرکت يبرا

به نحوي جبران گردد در هر صورت اشتباه کارشناسان این شرکت باید  -7-57 پاسخ -
اسـت و هشـداري اسـت بـراي کارشناسـان       و این تبصره براي همین منظور درج شده

 بیشتري مبذول دارند.دقت در انجام این کار اي تا  هاي آب منطقه شرکت

 
ـ انگ »آب فـروش « که دارد وجود يجد يها ینگران اکنون هم: 1-58 نظر •  يبـرا  يا زهی

 نوع نیا يبرا را بستر قانون. آنهاست بودجه يکسر جبران و يا منطقه آب يها شرکت

 .کند جادیا را ییها تیمحدود و ببرد نیب از يبردار بهره

 هاي منابع آب تأمین هزینه -58ماده 

هاي  آن حاضر به تأمین هزینه برداران مشترك نهر یا کانال یا جوي یا چاه یا قنات و امثال هرگاه بهره
این قانون عمل  56توانند مطابق ماده  برداري، تعمیر یا نگهداري آن نشوند، هریک از شرکا می بهره

 نمایند.
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 در مربوطـه  مواد سایر در خصوص این در الزم هاي محدودیت و الزامات -1-58 پاسخ -
 .ندارد ماده این با ارتباطی و است گرفته قرار نظر مد الیحه پیشنهادي قانون آب

 47مـاده   لیبه عنوان تبصره در ذ» آب يها نهیهز تأمین«ماده با نام  نای: 2-58 نظر •

 .شود آورده یمشارکت آباز منبع  ينگهدار

حـل و  هاي آبی مربوط است و این ماده در دسته  به زیرساخت 47ماده  -2-58 پاسخ -
 گیرد و بهتر است هرکدام در جاي خود ذکر شوند. فصل اختالفات قرار می

 

ـ  از به منجر که يامر است، شده سلب ریغ نیزم در مجرا حق: 1-59 نظر •  رفـتن  نیب

حفـظ شـده و    ستیبا یکه حق مجرا م یخواهد شد، در صورت یسنت يقنوات و نهرها

ماده به صورت  نیچاه و مجرا وجود داشته باشد. ا میتنها امکان تصرف در خارج از حر

 بازگردد. میقد 17ماده 

 از حـق  صـاحبان  که بوده غیرطبیعی انهار و مجاري به مربوط ماده این -1-59 پاسخ -
 و هـا  چاه بحث به ارتباطی گونه هیچ و نمایند اعراض رابطه این در خود ارتفاقی حقوق
 و نگهـداري  حفـظ،  نحـوه  و ارتفـاقی  حقوق به مربوط مباحث سایر براي. ندارد قنوات

 قـوانین  سـایر  و قانون این در مربوطه مواد غیر، ملک در واقع آبی منابع از برداري بهره
 .بود خواهد عمل مالك مدنی، قانون نظیر جاریه

 

 حق ثبوت اعراض ذي -59ماده 

حق در محاکم  غیرطبیعی که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيهر نهر 
 قضایی، حق مجرا از بین خواهد رفت.

 تعیین مسیر یا طرز انشعاب -60ماده 

نتوانند در مورد مسیر یا طرز انشعاب آب از مجراي طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر  بران هرگاه آب
تواند با توجه به اینکه به حق  اي می منطقه بران، شرکت آب توافق نمایند، حسب درخواست آب

بران  اي براي آب منطقه اي نرسد، مسیر یا انشعاب را تعیین کند. نظر شرکت آب دیگري لطمه
 گردد. این قانون از متقاضیان دریافت می 25هاي کارشناسی مطابق ماده  بوده و هزینه االجرا الزم
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 موافقـت  با بایستی چهارگانه مناطق داخل در انشعاب طرز یا مسیر نییتع: 1-60 نظر •

 .پذیرد صورت زیست محیط حفاظت سازمان

 منـاطق  بـا  کـه  است آن از تر کوچک بسیار تکلیف تعیین این مقیاس -1-60پاسخ  -
 مقیـاس  در اغلب و کند پیدا اشتراکی زیست محیط حفاظت سازمان مدیریت تحت
 درون انشعاب یا مسیر که صورتی در طبیعتا اینکه ضمن .است کشاورزي هاي زمین

 نظـر  و شـد  خواهد رفتار مناطق این بر حاکم مقررات طبق باشد، چهارگانه قطمنا
 .گرفت خواهد قرار نظر مد زمینه این در نیز زیست محیط  حفاظت سازمان

 

 از خـارج  یدگیرس مورد در يجد ابهام -1: دارد وجود موضوع دو نجایا در: 1-61 نظر •

 در -2). سـت ین یعموم محاکم و دادسرا تخلفات به یدگیرس(مرجع  تخلفات به نوبت

ـ  شـعب  ای شعبه لیتشک خصوص ـ با محـاکم  و دادسـرا  در آب یاختصاص  عنـوان  دی

 .شود اضافه بند نیا در »هییقضا قوه استیر صیتشخ«

 ایجـاد  از جلـوگیري  و تخلفات به رسیدگی در تسریع جهت موضوع این -1-61 پاسخ -
 در و است شده لحاظ دادرسی فرآیند بودن طوالنی نتیجه در آب منابع به تر بیش زیان

 ایـن  تواند می آب تخصصی شعب ایجاد. است داشته وجود نیز آب عادالنه توزیع قانون
 است شده طراحی اي گونه به نیز اختالف حل و داوري ساختار .کند تسهیل را موضوع

 عمـومی،  هـاي  دادگـاه  به دعاوي ارجاع کاهش بر عالوه و بوده قضازدایی بر مبتنی که
 صـالح  عمـومی  هاي دادگاه که مواردي در حال، این با. یابد تسریع نیز دادرسی فرآیند

 فرآینـد  آب، تخصصـی  شـعب  ظرفیـت  از گیـري  بهـره  بـا  موظفند باشند، رسیدگی به
 .بخشند تسریع را اختالف حل و دادرسی

 رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات -61ماده 

در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب تخصصی آب در دادسراها و محاکم عمومی به منظور رسیدگی به 
 .شود دعاوي و شکایات ناشی از این قانون تشکیل می

این قانون، صالح به رسیدگی باشند ها در اجراي مقررات  در هر مورد که دادسراها و دادگاه -تبصره
حکم قضایی  مکلفند به فوریت و خارج از نوبت، نسبت به رسیدگی و حسب مورد صدور دستور یا 

 اقدام نمایند.
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 محـیط  و آب حقـوق  بـه  آگاه قضات از متشکل« عبارت دوم، ویرایش اصالحات در
 . گردید اضافه ماده این به »زیست

 

 تـوان  ینم یکل. دارند ازین ییاجرا نامه نییآ به مواد کدام شود مشخص دیبا: 1-62 نظر •

 .زد حرف

 از مـوادي  در اجرایی هاي نامه آیین تصویب و تدوین مراجع و مشخصات -1-62 پاسخ -
 تعیـین  مربوطـه  مـاده  ذیل اند، شده داده تشخیص اجرایی نامه آیین نیازمند که الیحه

 تصـویب  از بعـد  اسـت  ممکـن  که است دیگري موارد براي ماده این لذا. است گردیده
 .باشند اجرایی نامه آیین تهیه نیازمند تشخیص، حسب بر و احیاناً قانون،

 نامـه  وهیش و دستورالعمل نامه، نییآ هرگونه ابالغ و نیتدو شود تأکید دیبا: 2-62 نظر •

 بـه  و مربوطـه  يهـا  دسـتگاه  دییتأ و نظر با دیبا مصرف يها بخش از کیهر با مرتبط

 .شود نیتدو مشترك صورت

 اجرایـی  نامـه  آیـین  تدوین نیازمند که الیحه از اي ماده هر در موارد این -2-62 پاسخ -
 مـورد  دیگـر  مـوارد  صـرفاً  مـاده،  این در و گردیده مشخص است، شده داده تشخیص

 تهیـه  نیازمنـد  تشـخیص،  حسـب  بـر  و احیانـاً  قـانون،  تصـویب  از بعد که است اشاره
 . باشند اجرایی نامه آیین

ـ ن مورد يها نامه نییآ هر بیتصو و نیتدو و هیته وهیش: 3-62 نظر •  مختلـف  مـواد  ازی

 .شود ذکر قایدق ماده هر لیذ در قانون

 چیهـ  قانون متن در اتیجزئ نیا انیب و باشد مختصر و موجز دیبا قانون -3-62 پاسخ -
 .ندارد یضرورت

 

 هاي اجرایی نامه وضع آیین -62ماده 

ربط تهیه  هاي اجرایی ذي هاي اجرایی مورد نیاز این قانون، حسب مورد توسط دستگاه  نامه سایر آیین
 باشد. و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می



 
 

 

394 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 

 

ـ توز قانون کل قانون، نیا ياجرا و بیتصو با ایآ: 1-63 نظر •  قـانون  و آب عادالنـه  عی

 .گردد یم لغو يبردار بهره پروانه فاقد آب يها چاه فیتکل نییتع

 .بله -1-63 پاسخ -

ـ ا بیبا تصو«اضافه شود:  63مضمون به ماده  نیتبصره بد کی: 2-63 نظر • قـانون،   نی

 يجـا  بـر  آن با مرتبط يها دستورالعمل و نامه نییآ و ها تاالب يایاحقانون حفاظت و 

 .»ماند خواهد یباق خود

 .است آنها بودن جاري منزله به قوانین لغو به اشاره عدم -2-63 پاسخ -

 بایـد  اي سلیقه هاي برداشت از جلوگیري جهت در پیشنهادي 63 ماده در: 3-63 نظر •

 آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون و آب عادالنه توزیع قانون نظیر بالاثر قوانین عناوین

 .شود ذکر و بیان صراحتاً مجوز فاقد

هـا   تـک آن  ها، ذکر تـک  نامه آیینبا توجه به تعدد این قوانین، مقررات و  -3-63 پاسخ -
 خارج از حوصله قانون است.

 نسخ قوانین و مقررات مغایر -63ماده 

تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر  کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از
 گردد. است بالاثر می
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 قانون آب انتشار ویرایش دوم الیحه پیشنهادي -6-1

و در ماده تدوین شده  69فصل و  9ویرایش دوم الیحه پیشنهادي قانون آب در قالب 
، پایداري منابع پیشنهادي . هدف از این الیحه قانونیمنتشر گردید 1400ماه  فروردین

آب، تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از آن با رعایت منافع ملی، 
زیستی، اجتماعی و  و نیز ارتقاي پایداري محیط هاي آینده مصالح عامه و حقوق نسل

اقتصادي و تأمین توامان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه 
است که این هدف با اتکا بر رویکردهاي توسعه پایدار (با تأکید بر مشارکت) و مدیریت 

 تحقق است. پیوسته منابع آب، قابل هم به

پیوسته در  هم کردن مدیریت به یت آب کشور از طریق عملیاتیتجدید ساختار مدیر
کننده و  آبریز با تقویت نهادهاي هماهنگ کل چرخه آب و واحدهاي طبیعی حوضه

آبریز، استانی و محلی، اهمیت  فرابخشی و مشارکت مردمی در قالب سطوح ملی، حوضه
ماده تدوین  10ین راستا، دهد. در ا توجه به ترتیبات نهادي را در الیحه مذکور نشان می

شده در فصل ترتیبات نهادي، ارکان ساختار مدیریت آب و وظایف و اختیارات هریک از 
تکلیف  نماید. در فصل مقررات استفاده از آب، تعیین سطوح مدیریت آب را تبیین می

هاي  سازي پروانه برداري دائمی، اختصاص و یکسان ها در قالب ارائه پروانه بهره حقابه
برداري از منابع آب در چارچوب اسناد پایداري و تخصیص  برداري و الزامات بهره هرهب

ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف هر حوضه  آبریز و براساس آب قابل برنامه حوضه
اي، بانک یا بازار آب، نصب  حوضه تبیین گردیده است و به موضوعاتی نظیر انتقال بین

، عالوه بر 4یت حفاري و... پرداخته شده است. در فصل گیري و صالح تجهیزات اندازه
برداري از  حفاظت کمی و کیفی منابع آب و مالحظات آن، مباحثی نظیر مالکیت و بهره

منابع بستر و حریم و تعیین پهناي بستر و حریم منابع آب و مدیریت شرایط حدي 
مواد در فصول  عیتوز ی(سیالب و خشکسالی) مورد توجه قرار گرفته است. نمودار مولکول

 شینما -1-6شکل  و ارتباط آنها در  یوستگیبه هم پ زانیقانون آب و م يشنهادیپ حهیال
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نیز جانمایی مواد در فصول الیحه پیشنهادي  -3-6شکل   و -2-6شکل  داده شده است. 

 دهند. قانون آب و محتواي برگرفته از قانون توزیع عادالنه آب در این الیحه را نمایش می
 

 

 
 

به هم  زانیقانون آب و م يشنهادیپ حهیمواد در فصول ال عیتوز ینمودار مولکول  -1-6 شکل
 و ارتباط آنها یوستگیپ
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  9فصل  8فصل  7فصل  6فصل  5فصل  4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  

 

هدف، 

تعاریف و 

 مالکیت آب

ترتیبات 

 نهادی

مقررات 

استفاده از 

 آب

حفاظت کمی 

و کیفی منابع 

 آب

مقررات 

ها و زیرساخت

 تأسیسات آبی

ترتیبات 

 مالی

اجرای 

 مقررات

حل و 

فصل 

 اختالفات

  سایر

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تعاریف هدف قانون

مالکیت 

عمومی و 

ملی منابع 

 آب

پایدارسازی 

های حوضه

 آبریز

سازی ظرفیت

 نهادی

ارکان اصلی 

ساختار مدیریت 

 آب

 شورای عالی آب
کمیسیون 

آبریزحوضه  

سازمان 

آبریزحوضه  

کارگروه 

 استانی آب

          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

تشکیل 

سازمان ملی 

مدیریت منابع 

آب و 

های سازمان

هاآب استان  

مدیریت 

مشارکتی و 

مشارکت 

خصوصیبخش  

دیپلماسی و 

حقوق 

الملل بین

 آب

شفافیت و 

دسترسی به 

 اطالعات 

بندی اولویت

های استفاده

عمومی و 

 مصارف آب

تخصیص و 

 اجازه

برداری از بهره

 منابع آب

وظایف وزارت 

نیرو در تأمین 

 آب

انتقال آب 

بین 

ای حوضه  

استفاده از 

 آب دریاها

تعیین تکلیف 

هاحقابه  

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

صدور پروانه 

برداریبهره  

تعیین الگوی 

 کشت بهینه

آب 

تحویل قابل

 ساالنه

الزامات 

برداری بهره

از آب 

 زیرزمینی

بانک یا بازار 

 آب

ارائه خدمات 

 فنی

نصب تجهیزات 

گیری در اندازه

نقاط برداشت 

 آب

پروانه 

صالحیت 

 حفاری

اختصاص 

پروانه 

برداری بهره

 آب

تشخیص 

صالحیت فنی 

 کارشناسان

          31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

مالکیت در 

 ملک غیر

خریداری 

تأسیسات 

 معارض

مالکیت 

 بستر و

 حریم

برداری بهره

از منابع 

بستر و 

 حریم

مدیریت 

جامع سیالب 

 و خشکسالی

تعیین و قطعیت 

پهنای بستر و 

 حریم

تثبیت پهنای 

بستر و حریم در 

سامانه حدنگار 

 )کاداستر(

رعایت 

مالحظات 

کیفی حریم 

آب در منابع

های پروژه

 زیربنایی

مصادیق 

ممنوعیت 

برداری بهره

از منابع آب 

سطحی یا 

مینیزیرز  

حفاظت کیفی 

 منابع آب

          41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

لزوم انجام 

های طرح

تصفیه آب و 

 فاضالب

شور یا 

شدن آلوده

منابع آب 

 شیرین

تکلیف تعیین

ها و چاه

قنوات بایر یا 

 متروک

حفاظت 

های چاه

آرتزین و 

آرتزیننیمه  

احداث کانال 

یا مجرای 

 جایگزین

امالک واقع در 

حریم و مسیر 

های آبیطرح  

حفظ حریم 

 اماکن عمومی

نگهداری از 

منبع آب 

 مشارکتی

حفظ آثار و 

های سازه

تاریخی و 

توسعه 

 گردشگری آبی

 تعرفه

          51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

لزوم پرداخت 

بهاآب  

صندوق 

 پایداری آب
 تأمین اعتبار

ضابطین 

 دادگستری

مرجع اجرای 

 قانون

بر خسارت 

منابع آب در 

نتیجه اجرای 

های توسعهطرح  

خسارت بر 

محیط زیست در 

نتیجه اجرای 

های توسعه طرح

 منابع آب

الزام 

های طرح

توسعه به 

 اخذ مجوزها

جرایم، 

ها و مجازات

جبران 

 خسارت

ارکان ساختار 

داوری و حل 

 اختالفات 

          61 62 63 64 65 66 67 68 69 

 
های حل رویه

 اختالف

نقصان آب 

های مجاور چاه  

تأمین 

های هزینه

 منابع آب

ثبوت اعراض 

حقذی  

تعیین مسیر 

یا طرز 

 انشعاب

رسیدگی خارج 

از نوبت به 

 تخلفات

وضع 

های نامهآئین

 اجرایی

 دوره گذار

نسخ قوانین 

و مقررات 

 مغایر

مواد در فصول الیحه پیشنهادی قانون آبنمایش جانمایی  -2-6ل شک 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تعاریف هدف قانون

مالکیت 

عمومی و 

ملی منابع 

 آب

پایدارسازی 

های حوضه

 آبریز

سازی ظرفیت

 نهادی

ارکان اصلی 

ساختار مدیریت 

 آب

 شورای عالی آب
کمیسیون 

آبریزحوضه  

سازمان 

آبریزحوضه  

کارگروه 

 استانی آب

          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

تشکیل 

سازمان ملی 

مدیریت منابع 

آب و 

های سازمان

هاآب استان  

مدیریت 

مشارکتی و 

مشارکت 

خصوصیبخش  

دیپلماسی و 

حقوق 

الملل بین

 آب

شفافیت و 

دسترسی به 

 اطالعات 

بندی اولویت

های استفاده

عمومی و 

 مصارف آب

تخصیص و اجازه 

برداری از بهره

آبمنابع   

وظایف وزارت 

نیرو در تأمین 

 آب

انتقال آب 

ای بین حوضه  

استفاده از 

 آب دریاها

تعیین تکلیف 

هاحقابه  

          21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

صدور پروانه 

برداریبهره  

تعیین الگوی 

 کشت بهینه

آب 

تحویل قابل

 ساالنه

الزامات 

برداری بهره

از آب 

 زیرزمینی

بانک یا بازار 

 آب

ارائه خدمات 

 فنی

نصب تجهیزات 

گیری در اندازه

نقاط برداشت 

 آب

پروانه 

صالحیت 

 حفاری

اختصاص 

پروانه 

برداری بهره

 آب

تشخیص 

صالحیت فنی 

 کارشناسان

          31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

مالکیت در 

 ملک غیر

خریداری 

تأسیسات 

 معارض

مالکیت 

بستر و 

 حریم

برداری بهره

منابع از 

 بستر و حریم

مدیریت 

جامع سیالب 

 و خشکسالی

تعیین و قطعیت 

پهنای بستر و 

 حریم

تثبیت پهنای 

بستر و حریم در 

سامانه حدنگار 

 )کاداستر(

رعایت 

مالحظات 

کیفی حریم 

آب در منابع

های پروژه

 زیربنایی

مصادیق 

ممنوعیت 

برداری بهره

از منابع آب 

سطحی یا 

 زیرزمینی

حفاظت کیفی 

آب منابع  

          41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

لزوم انجام 

های طرح

تصفیه آب و 

 فاضالب

شور یا 

شدن آلوده

منابع آب 

 شیرین

تکلیف تعیین

ها و چاه

قنوات بایر یا 

 متروک

حفاظت 

های چاه

آرتزین و 

آرتزیننیمه  

احداث کانال 

یا مجرای 

 جایگزین

امالک واقع در 

حریم و مسیر 

آبیهای طرح  

حفظ حریم 

 اماکن عمومی

نگهداری از 

منبع آب 

 مشارکتی

حفظ آثار و 

های سازه

تاریخی و 

توسعه 

گردشگری 

 آبی

 تعرفه

          51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

لزوم پرداخت 

بهاآب  

صندوق 

 پایداری آب
 تأمین اعتبار

ضابطین 

 دادگستری

مرجع اجرای 

 قانون

خسارت بر منابع 

 آب در نتیجه

های اجرای طرح

 توسعه

خسارت بر 

محیط زیست در 

نتیجه اجرای 

های توسعه طرح

 منابع آب

الزام 

های طرح

توسعه به 

 اخذ مجوزها

جرایم، 

ها و مجازات

جبران 

 خسارت

ارکان ساختار 

داوری و حل 

 اختالفات 

          61 62 63 64 65 66 67 68 69 

 
های حل رویه

 اختالف

نقصان آب 

های مجاور چاه  

تأمین 

های هزینه

 منابع آب

ثبوت اعراض 

حقذی  

تعیین مسیر 

یا طرز 

 انشعاب

رسیدگی خارج 

از نوبت به 

 تخلفات

وضع 

نامهآئین های 

 اجرایی

 دوره گذار

نسخ قوانین 

و مقررات 

 مغایر

نمایش محتوای برگرفته از قانون توزیع عادالنه آب در فصول الیحه پیشنهادی  -3-6شکل  

 قانون آب
 

 
 شده قانون توزیع عادالنه آبمواد اصالح مواد جدید
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همچنین تطابق مواد الیحه پیشنهادي قانون آب و قانون توزیع عادالنه آب (مصوب 
-6جدول   و عناوین مواد جدید الیحه پیشنهادي قانون آب در -1-6جدول  ) در 1361

 ارائه شده است. -2

 )1361مقایسه مواد الیحه پیشنهادي قانون آب و قانون توزیع عادالنه آب ( -1-6 جدول
قانون 
توزیع 

 عادالنه آب

 الیحه
 قانون آب

  عنوان ماده
قانون توزیع 
 عادالنه آب

 الیحه
قانون آب   

 عنوان ماده

 27  مالکیت عمومی و ملی منابع آب 3 1
برداري آب اختصاص پروانه بهره 29  

 28  مالکیت بستر و حریم 33 2

3 
برداري صدور پروانه بهره 21  وظایف وزارت نیرو در تأمین آب 17 29  
برداري از آب زیرزمینی الزامات بهره 24  ضابطین دادگستري 54 30  

4 39 
منابع آب سطحی برداري از  ممنوعیت بهره

 یا زیرزمینی
 مرجع اجراي قانون 55 31 

21ماده  5تبصره  5 برداري صدور پروانه بهره  ها آب استان  تشکیل سازمان ملی آب و سازمان 11 32    
40ماده  2تبصره  6  تعرفه 50 33  حفاظت کیفی منابع آب 
بها لزوم پرداخت آب 51 34  بانک/ بازار آب 25 7  
خدمات فنیارائه  26 8   35 

 نگهداري از منبع آب مشارکتی 48
شدن منابع آب شیرین شور یا آلوده 42 9   36 
آرتزین هاي آرتزین و نیمه حفاظت چاه 44 10  حفظ حریم اماکن عمومی 47 37  

آرتزین هاي آرتزین و نیمه حفاظت چاه 44 11 37تبصره ماده     
 4تبصره 

33ماده   
 مالکیت بستر و حریم

12 27 
گیري در نقاط  نصب تجهیزات اندازه

 برداشت آب
هاي منابع آب تأمین هزینه 63 38   

حق ثبوت اعراض ذي 64 39  پروانه صالحیت حفاري 28 13  

14 
هاي مجاور نقصان آب چاه 62  احداث کانال یا مجراي جایگزین 45 40  

24ماده  1تبصره  برداري از آب زیرزمینی الزامات بهره   تعیین مسیر یا طرز انشعاب 65 41  
هاي حل اختالف رویه 61 42  خریداري تأسیسات معارض 32 15  
ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه تعیین 43 16 هاي آبی امالك واقع در حریم و مسیر طرح 46 43    

 56 44  مالکیت در ملک غیر 31 17
هاي  خسارت بر منابع آب در نتیجه اجراي طرح

 توسعه
تبصره ماده 

17 
26ماده  2تبصره  ها و جبران خسارت جرایم، مجازات 59 45  ارائه خدمات فنی   

ها تعیین تکلیف حقابه 20 18  حفاظت کیفی منابع آب 40 46  
ها تعیین تکلیف حقابه 20 19 هاي تصفیه آب و فاضالب لزوم انجام طرح 41 47    
ها تعیین تکلیف حقابه 20 20 برداري از منابع بستر و حریم بهره 34 48    
برداري از منابع آب تخصیص و اجازه بهره 16 21  تشخیص صالحیت فنی کارشناسان 30 49  
برداري صدور پروانه بهره 21 22  رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات 66 50  
برداري صدور پروانه بهره 21 23  هاي اجرایی  نامه وضع آئین 67 51  
16ماده  3تبصره  24 برداري از منابع آب تخصیص و اجازه بهره   نسخ قوانین و مقررات مغایر 69 52  

25 
ماده  6و  2تبصره 

21 
برداري صدور پروانه بهره  

 تعیین الگوي کشت بهینه 22 26

ه است.منسوخ شددر قانون آب  1389مصوب  برداريبهرههاي آب فاقد پروانهقانون توزیع عادالنه آب و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5ماده **   
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 مواد جدید الیحه پیشنهادي قانون آب  -2-6 جدول

شماره ماده جدید 
 قانون آب

 عنوان

 هدف قانون 1
 تعاریف 2
هاي آبریز پایدارسازي حوضه 4  
سازي نهادي ظرفیت 5  
 ارکان اصلی ساختار مدیریت آب 6
 شوراي عالی آب 7
آبریز کمیسیون حوضه 8  
 سازمان حوضه آبریز 9
 کارگروه استانی آب 10
 مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی 12
الملل آب دیپلماسی و حقوق بین 13  
 شفافیت و دسترسی به اطالعات 14
هاي عمومی و مصارف آب بندي استفاده اولویت 15  
اي انتقال بین حوضه 18  
 استفاده از آب دریاها 19
ساالنهتحویل  آب قابل 23  
 مدیریت جامع سیالب و خشکسالی 35
 تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم  36
 تثبیت حد بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر) 37
هاي زیربنایی رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه 38  
هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی حفظ آثار و سازه 49  
آبي پایدارصندوق  52  
 تأمین اعتبار 53
هاي توسعه منابع آب خسارت بر محیط زیست در نتیجه اجراي طرح 57  
هاي توسعه به اخذ مجوزها الزام طرح 58  
 ارکان ساختار داوري و حل اختالفات 60
هاي حل اختالف رویه 61  
 دوره گذار 68

گانه الیحه  69نکته دیگر قابل اشاره در این قسمت، اسنادي است که در قالب مواد 
اند. فهرست اسناد مزبور به منظور آشنایی  پیشنهادي قانون آب مورد توجه قرار گرفته

 ارائه شده است. 3-6جدول  خوانندگان با این اسناد و متولیان تهیه یا تصویب آنها در



 
 

 

403 

 : تدوین و انتشار الیحه پیشنهادي قانون آب6فصل  

و متولیان تهیه، تأیید و ت اسناد مصرح در الیحه پیشنهادي قانون آب فهرس -3-6 جدول
 تصویب آنها

نوان سندع ردیف کننده تهیه ماده  کننده تصویب تأییدکننده   

1 
نامه تدوین سند راهبردي  نظام

غذایی کشور و  -امنیت آبی
هاي آبریز اسناد پایداري حوضه  

 هیئت وزیران - شوراي عالی آب 4

2 
 -سند راهبردي امنیت آبی

 غذایی کشور
4 

هاي نیرو،  وزارتخانه
جهادکشاورزي و بهداشت، 

پزشکی و  درمان و آموزش
هاي برنامه و بودجه  سازمان

زیست کشور و حفاظت محیط  

 هیئت وزیران -

آبریز سند پایداري حوضه 3 آبریز  حوضه  کمیسیون 4  عالی آب شوراي -   

4 
سند تخصیص آب 

آبریز هاي حوضه  
 وزارت نیرو 16

هاي  کمیسیون
آبریز هاي  حوضه  

عالی آب شوراي  

5 
تکلیف  برنامه عملیاتی تعیین

هاي موجود چاه  
هاي استانی آب کارگروه 21  

هاي  کمیسیون
هاي آبریز حوضه  

- 

 وزارت جهاد کشاورزي 22 الگوي کشت بهینه 6
هاي  کمیسیون

هاي آبریز حوضه  
عالی آب شوراي  

7 
طرح مدیریت جامع سیالب و 

هاي آبریز خشکسالی حوضه  
35 

هاي  هاي حوضه سازمان
هاي استانی  آبریز و کارگروه
 آب

- 
هاي  کمیسیون

هاي آبریز حوضه  

8 
مطالعات تشخیص و تعیین 

 پهناي بستر و حریم
هاي آب استان سازمان 36  

هاي  سازمان
هاي آبریز حوضه  

- 

9 
هاي تاریخی و  اطلس محوطه

 باستانی کشور و حریم آنها
49 

وزارت میراث فرهنگی، 
 گردشگري و صنایع دستی

- - 

10 
پیوست میراث فرهنگی 

توسعه منابع آبهاي  طرح  
 وزارت نیرو 49

وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگري 

 و صنایع دستی
 

 49 طرح گردشگري آبی استان 11
هاي استانی آب و  کارگروه

کل میراث فرهنگی،  ادارات
 صنایع دستی و گردشگري

- 
هاي  کمیسیون

آبریز هاي حوضه  

12 
هاي  نامه تعیین تعرفه نظام

 مربوط به آب و پساب
نیرووزارت  50  - 

تصویب شوراي عالی 
 آب
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 وجوه افتراق و برتري الیحه پیشنهادي قانون آب بر قانون توزیع -6-2

 عادالنه آب 

الیحه پیشنهادي قانون آب مدعی است که با اتکا به اصول مورد توجه خود، 
شناسی صورت گرفته، بررسی تجارب جهانی و استفاده از ظرفیت اسناد باالدستی  آسیب

اي را نسبت به قانون توزیع  هاي ساختاري برجسته عرض توانسته است تفاوت و قوانین هم
ه تمایز مورد توجه در تدوین الیحه پیشنهادي ترین وجو عادالنه فراهم سازد. از مهم

آبریز و با مشارکت ذینفعان اصلی  توان به اعمال مدیریت در سطح حوضه قانون آب می
هم پیوسته شامل پیوستگی منابع آب  حوضه اشاره کرد. همچنین لحاظ مدیریت به

ست و زی دهی به محیط سطحی و زیرزمینی، توجه همزمان به کمیت و کیفیت و اولویت
شرب و بهداشت انسان در تخصیص منابع آب، از دیگر اصول مورد توجه در تدوین 

است. در نهایت، توجه به اصل بازدارندگی و قضازدایی از  ویرایش جدید قانون بوده 
سازوکارهاي اعمال مقررات به منظور جلوگیري از اطاله دادرسی و رسیدگی به تخلفات 

اهم رود.  ات، از جمله رویکردهاي جدید به شمار میاحتمالی در سرفصل جرائم و تخلف
و وجوه تمایز الیحه پیشنهادي قانون آب در مقایسه با قوانین و مقررات فعلی  ها نوآوري

 توان به شرح زیر بیان نمود: بخش آب را می

 زیست. تأکید بر جایگاه و اولویت محیط •

بخشی و فرابخشی  بخشی به ترتیبات نهادي بخشی، میان تبیین، تصریح و هویت •
آبریز، کارگروه استانی  آبریز، سازمان حوضه (شوراي عالی آب، کمیسیون حوضه

 آب و...).

زیستی،  دهی به پایداري محیط پیوسته و اولویت هم تقویت نگاه سیستمی و به •
 اقتصادي و اجتماعی.

تصریح و توسعه مباحث حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و  •
 ف.غیرمتعار
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 ها. توجه به حق دسترسی به آب به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان •

گیري  نفعان از طریق ایجاد بسترهاي قانونی جهت شکل افزایش مشارکت ذي •
هاي مطالعاتی یا  آبریز فرعی، محدوده هاي مدیریت مشارکتی در سطح حوضه

ري و بردا هاي بهره ها، مشارکت بخش خصوصی و عضویت نمایندگان تشکل دشت
هاي  هاي استانی آب، کمیسیون ها در سطوح مختلف مدیریت آب (کارگروه سمن

 آبریز و شوراي عالی آب) به انتخاب خود آنها هاي حوضه

دهی و پاسخگویی در جهت شفاف کردن  ها به گزارش مند کردن دستگاه وظیفه •
 ها و همچنین اعالم عمومی تصمیمات. تصمیم

ستی، اجتماعی و اقتصادي در تخصیص و زی توجه قانونی به مسائل محیط •
 هاي آبریز. برداري و انتقال آب، در قالب سند پایداري حوضه بهره

بخشی و نیز حق دسترسی عمومی به اطالعات و  تسهیل اشتراك اطالعات بین •
 هاي آب. داده

 تقویت ابزارهاي پیشگیرانه و بازدارنده در مواجهه با تخلفات آبی. •

اختالفات ناشی از اجراي قانون از طریق تعریف مراکز  قضازدایی در رسیدگی به •
 اي و ملی و...  داوري در سطوح محلی، استانی، حوضه

 الملل آب توجه به دیپلماسی و حقوق بین •

 تأکید بر حفظ آثار تاریخی و باستانی میراث فرهنگی •

محیطی و میراث  هاي توسعه به اخذ مجوزهاي تخصیص آب، زیست الزام طرح •
 فرهنگی 

 شکیل صندوق پایداري آب.ت •
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 الیحه پیشنهادي قانون آب -6-3

 اهداف، تعاریف و مالکیت آب -اولفصل 
 : هدف قانون1ماده 

و استفاده بهینه از آن هدف از این قانون، ایجاد پایداري منابع آب و تضمین حق دسترسی عموم به آب 
زیستی، اجتماعی  هاي آینده و نیز ارتقاي پایداري محیط با رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل

 و اقتصادي و تأمین توأمان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه است. 

 تعاریف: 2ماده 

 تعاریف و معانی مشروح زیر است: اصطالحات به کار رفته در این قانون، داراي

منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط  بخشی از ریزي: آب قابل برنامه •

زیست، که قابلیت  ها، پس از کنارگذاشتن آب براي محیط هیدرولوژیکی و توسعه زیرساخت
برداري براي مصارف مختلف را در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف دارد. آب  بهره

 گردد.  یین و ابالغ میاي و استانی تع در مقیاس حوضهریزي  قابل برنامه

از منابعی غیر از  هستند کههایی  آبهاي غیرمتعارف آن دسته از  آبهاي غیرمتعارف:  آب •

شور و  هاي شور و لب شوند و منابعی همچون آب هاي شیرین سطحی و زیرزمینی حاصل می آب
فرآیندهایی آب دریا و پساب و رطوبت هوا و سایر موارد که به صورت مستقیم و یا پس از انجام 

 باشند.  زدایی، قابل استفاده براي مصارف مختلف می نظیر نمک

شود که آب مورد نیاز  اراضی آبخور هر منبع آبی، آن دسته از اراضی را شامل میاراضی آبخور:  •

 کنند. می تأمینخود را از آن منبع آبی 

 آب در حدي ولوژیکیو رادی بیولوژیکی ،شیمیایی ،خواص فیزیکیدر تغییر هرگونه  آلودگی آب: •

 سازد.که آن را براي مصرفی که براي آن مقرر است نامناسب 

هاي انسان در  رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت عبارت است از تنظیم آمایش سرزمین: •

برداري درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت  سرزمین به منظور بهره
 .و معنوي اجتماع در طول زمان بهبود وضعیت مادي
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، حفظ بهداشتشرب، امنیت آبی عبارت است از اطمینان از وجود آب مورد نیاز براي امنیت آبی:  •

 قبول. با کمیت و کیفیت مناسب و ریسک قابلحیات انسان و اکوسیستم و اقتصاد مولد 

دسترسی پایدار همه مردم سرزمین در تمام اوقات به غذاي سالم و کافی مبتنی  امنیت غذایی: •

 اي. بر فرهنگ صحیح تغذیه

انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه دیگر است که در این اي:  حوضه انتقال آب بین •

وان عن آبریز دیگر به عنوان حوضه مبدأ، آب را از دست داده و حوضه آبریز به جابجایی یک حوضه
هاي مبدأ و  آورد. از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است حوضه حوضه مقصد، آب را به دست می

 مقصد در یک استان یا بیش از یک استان قرار گیرند.

است که در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي و داغاب و  پیکره آبی آن قسمت از بستر: •

 د.شو حداکثر طغیان با دوره بازگشت مشخص تعیین می

که بر  است برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف مجوز بهره برداري: پروانه بهره •

 د.شو اساس الگوي مصرف بهینه آب و سایر ضوابط مرتبط این قانون صادر می

هاي  المللی به ویژه تاالب هاي مهم بین ) قانون کنوانسیون مربوط به تاالب1بر اساس ماده ( تاالب: •

ها و  ها، باتالق ، شامل مرداب-1352مصوب  -پرندگان آبزي (کنوانسیون رامسر) زیستگاه 
هاي شیرین، تلخ یا  هاي طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب زارها یا آب لجن

هاي دریا که عمق آنها در  شود، از آن جمله است آب شور در آن به صورت راکد یا جاري یافت می
 طه جزر از شش متر تجاوز نکند.ترین نق پایین

نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده که با رویکردي اجتماعی توسط جمعی از  نهاد: تشکل مردم •

اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه، در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت 
 رسد. می

هاي  و زیرساخت تأسیسات ،استفاده از آب تأمین و به که مستقیماً است هایی هزینه تعرفه آب: •

تواند با توجه به شرایط مختلف تمام یا بخشی از آن را به عنوان  و دولت می شود آب مربوط می
 تعرفه دریافت نماید.

تواند با تغییر در میانگین و یا متغیرهاي  وضعیت اقلیم که میهرگونه تغییر در  تغییر اقلیم: •

مدت طوالنی (به طور معمول چند دهه یا بیشتر) ادامه یابد. تغییر  اقلیمی شناسایی شود و براي
ساخت در  اقلیم ممکن است به دلیل فرآیندهاي داخلی یا خارجی طبیعی یا تغییرات مداوم انسان

 ترکیب جو یا کاربري اراضی باشد.
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حاضر  کردن نیازهاي نسل آن شکل از توسعه اقتصادي است که به دنبال برآوردهتوسعه پایدار:  •

زیستی، پایداري  لفه پایداري محیطؤبا در نظر گرفتن نیازهاي نسل آینده است و شامل سه م
 اقتصادي و پایداري اجتماعی است.

هاي زیرسطحی یا زیرزمینی، معموالً به صورت  اي است که جهت استحصال آب حفرهچاه آب:  •

 شود. عمودي حفر می

 کره  کره و سنگ فرآیند حرکت و گردش آب در سه بخش هواکره، آب چرخه آب: •

 محلی است که آب زیرزمینی به صورت طبیعی به سطح زمین جریان پیدا کند. چشمه:  •

 .جوشد هاي بسیار از آن می زمینی که چشمهسار:  چشمه •

هاي طبیعی  رکهو ب تاالب ، ، نهر طبیعی یا سنتی ، مسیل آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه حریم: •

اراضی اطراف چاه، چشمه، قنات یا هر منبع یا مجراي  یادارد  که بالفاصله پس از بستر قرار  است
  و یا کیفی آنها الزم است. یکمبه عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت دیگر آب که 

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم حقابه:  •

تعیین  )1347مصوب (شدن آن  دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی
 یافته قضایی تا زمان تصویب این قانون احراز شده باشد.  یا به موجب احکام قطعیت

هاي سطحی آن با توجه به شیب و شکل زمین در مسیر  اي است که رواناب قهمنطآبریز:  حوضه •

 مشخصی حرکت کرده و در یک نقطه متمرکز شوند.

 زمان اثر سیل در هر منبع یا مجراي آبی  بیشترین تراز آب در طی مدت داغاب: •

کیل وسیله رسوبات ناپیوسته پوشیده شده و امکان تش بخشی از حوضه آبریز است که به دشت: •

 سفره آب زیرزمینی را داشته باشد.

  سازمان ملی مدیریت منابع آب ایران: سازمان ملی آب  •

 سازمان مدیریت منابع آب استان سازمان آب استان: •

صورت ثقلی  مجراي زیرزمینی براي تخلیه آب از سفره آب زیرزمینی است که بهیا کاریز،  قنات: •

و از  از شیب سفره آب زیرزمینی و سطح زمین استتا سطح زمین ادامه یافته و شیب آن کمتر 
 تعدادي میله چاه، یک کوره، مادر چاه و مظهر تشکیل شده است.

هاي موجود به منظور جبران کاهش آبدهی یا دستیابی به  حفاري و افزایش عمق چاهشکنی:  کف •

 آبدهی بیشتر
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ترین واحد  کوچک و 2آبریز درجه  محدوده مطالعاتی قسمتی از حوضهمحدوده مطالعاتی:  •

هاي جغرافیایی محدود شده و مبادي ورودي و خروجی  سأالر هیدرولوژیک است که توسط خط
اي، تعدادي  واجد یک یا چند شبکه رودخانه مشخص است. محدوده مطالعاتی معموالً آب آن کامالً

 مسیل و آبخوان است.

است که توسعه و مدیریت  پیوسته منابع آب فرآیندي هم مدیریت بهپیوسته:  هم مدیریت به •

سازي رفاه اجتماعی و اقتصادي در  هماهنگ منابع آب و خاك و سایر منابع وابسته را براي بیشینه
 نماید. هاي حیاتی ترویج می انداختن پایداري اکوسیستم خطر یک روال عادالنه و بدون به

ي مصرف بهینه آب مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان با رعایت الگومصرف بهینه:  •

کننده و رعایت احتیاجات عمومی و  هاي مختلف مصرف و با توجه به احتیاجات مصرف براي بخش
 امکانات تعیین خواهد شد.

 
مقدار آبی است که حوضه آبریز طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی منابع آب تجدیدپذیر:  •

 آن را دارد.

طبیعی و کیفیت  تاریخی مورد نیاز بر اساس رژیمجریان یا حجم آب زیست:  نیاز آبی محیط •

هاي  زیستی اکوسیستم حفظ پایداري جریان، کارکرد اکولوژیکی و پایداري محیط پیکره آبی جهت
 وابسته 

 زیرزمینی  هاي علم شناسایی طبقات زمین و آبهیدروژئولوژي:  •

 : مالکیت عمومی و ملی منابع آب3ماده 

هاي جاري در رودها و  هاي دریاها و آب جمهوري اسالمی ایران، آبقانون اساسی  45بر اساس اصل 
ها و  ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و نیز سیالب ها و آبراهه انهار طبیعی و دره

هاي طبیعی و  ها و برکه ها و تاالب ها و مرداب بندان ها و آب ها و دریاچه آب ها و زه ها و پساب فاضالب
هاي غیرمتعارف از مشترکات  هاي زیرزمینی و آب هاي معدنی و منابع آب سارها و آب ها و چشمه چشمه

عنوان ثروت عمومی در اختیار حکومت جمهوري اسالمی ایران است تا در راستاي مصالح عامه  بوده و به
برداري شود.  ا بهرهپیوسته و رعایت الزامات این قانون از آنه هم و با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به

 شود. برداري از آنها به دولت محول می بهره مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر 
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 هاي آبریز : پایدارسازي حوضه4ماده

هم پیوستگی کمی و  هاي آبریز با رعایت به منظور ایجاد شرایط پایدار در حوضه دولت موظف است به
یوستگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و پایداري هم پ کیفی منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به

نسبت به    هاي کالن، ها و برنامه زیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلیم، با تدوین سیاست محیط
ها، توقف بیالن منفی و جبران  ها و تاالب نمودن منابع و مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخانه متعادل

هاي آبریز با  گیري تغییر نوع مصرف در حوضه ت لزوم جهتهاي زیرزمینی و در صور کسري مخازن آب
هدف تأمین نیازهاي اساسی، اقدام نماید. دولت موظف است در راستاي تحقق اهداف این ماده، سند 

 هاي آبریز را تدوین نماید. غذایی کشور و اسناد پایداري حوضه -راهبردي امنیت آبی

هاي آبریز  غذایی کشور و اسناد پایداري حوضه -یت آبینامه تدوین سند راهبردي امن نظام -1تبصره 
شود و به تصویب  ماه پس از تصویب این قانون، توسط شوراي عالی آب تهیه می 6حداکثر ظرف مدت 

 رسد. هیئت وزیران می

نامه  سال پس از تصویب نظام غذایی حداکثر ظرف مدت یک -سند راهبردي امنیت آبی -2تبصره 
هاي نیرو، جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش  ماده، توسط وزارتخانهاین  1موضوع تبصره 

شود و به تصویب هیئت  زیست تهیه می هاي برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط پزشکی و سازمان
 باشد. ساله کشور قابل بازنگري می هاي توسعه پنج رسد و همزمان با تدوین برنامه وزیران می

نامه موضوع  آبریز حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تصویب نظام ي هر حوضهسند پایدار -3تبصره 
شود و به تصویب شوراي عالی آب  آبریز مربوطه تهیه می  حوضه  این ماده، توسط کمیسیون 1تبصره 

 باشد.  بار قابل بازنگري می رسد و هر پنج سال یک می
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 ترتیبات نهادي -فصل دوم

 سازي نهادي ظرفیت: 5ماده 

پیوسته در کل  هم دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون و عملیاتی کردن مدیریت به
آبریز، ساختار مدیریت آب کشور را با تقویت نهادهاي  چرخه آب و واحدهاي طبیعی حوضه

آبریز، استانی و محلی،  کننده و فرابخشی و مشارکت مردمی در قالب سطوح ملی، حوضه هماهنگ
 نماید. انسازم تجدید

  : ارکان اصلی ساختار مدیریت آب6ماده 

 اند از: ارکان اصلی ساختار مدیریت آب عبارت

هاي نیرو، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت  خانه الف) سطح ملی: شوراي عالی آب و وزارت
 زیست. محیط

 یز.آبر هاي حوضه آبریز (اصلی و فرعی) و سازمان هاي حوضه آبریز: کمیسیون ب) سطح حوضه

هاي آب و فاضالب  ها و شرکت هاي آب استان هاي استانی آب، سازمان ج) سطح استانی: کارگروه
 ها. استان

ریزي و توسعه استان و شوراهاي تأمین استان،  هاي اجرایی، شوراي برنامه کلیه دستگاه -1تبصره 
شوراي عالی شهرستان و بخش موظف به همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات و مصوبات 

 باشند. هاي استانی آب می هاي آبریز و کارگروه هاي حوضه آب، کمیسیون

ارکان اصلی مدیریت آب کشور موضوع این ماده مشمول کلیه مقررات قانون انتشار و  -2تبصره 
 باشند. ) می1387دسترسی آزاد به اطالعات (مصوب 

 شوراي عالی آب: 7ماده 

پیوسته  هم کردن مدیریت به تحقق رویکرد توسعه پایدار و عملیاتیگذاري،  منظور هماهنگی سیاست به
هاي آبریز، شوراي عالی آب مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور   در سطح ملی و حوضه

کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي  (رئیس شورا)، وزراي نیرو (دبیر شورا)، کشور، جهاد
عنوان  زیست، دادستان کل کشور به امه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیطو رؤساي سازمان برن
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هاي مرتبط مجلس شوراي اسالمی با انتخاب هیئت رئیسه مجلس  ناظر، دو نفر از رؤساي کمیسیون

جمهور، دو نفر  نظران مسائل آب به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس عنوان ناظر، دو نفر از صاحب به
 .گردد می  زیستی تشکیل نهاد محیط هاي مردم برداران و دو نفر نماینده تشکل هاي بهره کلنماینده تش

) 138مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (  تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون
 10، 8و مواد نامه اجرایی این ماده  باشد. آیین االجرا می هاي اجرایی الزم قانون اساسی براي کلیه دستگاه

ماه پس از تصویب این قانون، توسط شوراي عالی آب تهیه شده و به  ، حداکثر ظرف مدت شش12و 
 رسد. تصویب هیئت وزیران می

زیستی از طریق ساز و کار  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
جمهور براي یک دوره  شده و عضویت آنها با حکم رئیس انتخاباتی نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد

 یابد. ساله رسمیت می 2

هاي اجرایی  در موارد لزوم به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا، از سایر وزرا یا رؤساي دستگاه -2تبصره 
 آید.  براي حضور در جلسات شوراي عالی آب دعوت به عمل می

زیست تعیین و به  ، وزیر نیرو به عنوان عضو شوراي عالی محیطاز تاریخ تصویب این قانون -3تبصره 
 شود. ترکیب شوراي مذکور اضافه می

 آبریز حوضه : کمیسیون8ماده 

جمهور یا فرد منتخب وي (رئیس  هاي آبریز متشکل از معاون اول رئیس هاي حوضه کمیسیون
ربط،  یون)، استانداران ذيآبریز (دبیر کمیس جمهور، رئیس سازمان حوضه کمیسیون) با حکم رئیس

هاي حفاظت  هاي نیرو، جهادکشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان خانه نماینده وزارت
ها، مراتع و آبخیزداري کشور و هواشناسی کشور، سازمان  زیست، برنامه و بودجه کشور، جنگل محیط

به پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم  نظران مسائل آب ملی آب و دادستانی کل کشور و دو نفر از صاحب
درصد کل اعضاي کمیسیون و  15برداران به میزان  هاي بهره رئیس کمیسیون، نمایندگان تشکل

درصد کل اعضاي کمیسیون با وظایف  15زیستی به میزان  نهاد محیط هاي مردم نمایندگان تشکل
 شود:  مندرج در این قانون و وظایف خاص زیر تشکیل می

 آبریز و نظارت بر اجراي سند پایداري حوضه الف) تدوین
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 اي تأثیرگذار بر منابع آب توسعه  بندي و تصویب هرگونه برنامه یا طرح ب) بررسی، اولویت

 ها گذاري تحویل ساالنه، منابع مالی و سرمایه گیري در خصوص آب قابل ج) تصمیم

 نفعان ذيهاي عمومی و تخصصی و توانمندسازي کلیه  د) افزایش آگاهی

 آبریز  ه) حل اختالفات بین استانی و محلی در حوضه

 و) ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي عالی آب

 ز) سایر امور محوله شوراي عالی آب.

زیستی از طریق ساز و کار  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
ربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با حکم رئیس کمیسیون براي یک انتخاباتی نهادهاي غیردولتی م

 باشد. ساله می 2دوره 

هاي فرعی را در سطح  تواند در صورت لزوم و به تناسب، کمیسیون آبریز می کمیسیون حوضه -2تبصره 
ها تشکیل داده و نسبت به تفویض بخشی از  هاي مطالعاتی یا دشت هاي آبریز فرعی، محدوده حوضه

هاي مذکور اقدام نماید. رئیس کمیسیون فرعی و اعضاي  وظایف خود در سطوح یاد شده به کمیسیون
شود.  آبریز تعیین می دولتی آن متناسب با مأموریت تشکیل کمیسیون فرعی، توسط کمیسیون حوضه

 شوند. این ماده، تعیین می 1شده در تبصره  بینی اعضاي غیردولتی مشابه سازوکار پیش

آبریز و سایر وظایف محوله،  آبریز در راستاي اجراي سند پایداري حوضه کمیسیون حوضه -3تبصره 
کارهاي پشتیبانی فنی و مالی را تهیه نماید و پس از تأیید شوراي عالی آب به  و موظف است ساز

 تصویب هیئت وزیران برساند. 

 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

آبریز نسبت به ایجاد تشکیالت  هاي حوضه آبریز متناسب با کمیسیون دولت موظف است در هر حوضه 
آبریز  آبریز ذیل وزارت نیرو (سازمان ملی آب)، به عنوان دبیرخانه کمیسیون حوضه سازمان حوضه

و سایر با وظایف پایش، نظارت و ارائه گزارش عملکرد تصمیمات کمیسیون حوضه آبریز  8موضوع ماده 
 وظایف مندرج در این قانون اقدام نماید. 



 
 

 

414 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 آب : کارگروه استانی10ماده 

 

  آب استان  هاي استانی آب در هر استان متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان کارگروه
ریزي استان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق،  (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه

عامل شرکت آب و فاضالب استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزي، مدیرکل منابع طبیعی و مدیر
هاي صنعتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل  آبخیزداري، مدیرعامل شرکت شهرك

زیست، مدیرکل هواشناسی، رئیس کل دادگستري، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروي  حفاظت محیط
نظران مسائل آب به انتخاب  ها، یک نفر از صاحب نماینده استان در شوراي عالی استان انتظامی استان،

هاي  برداران و یک نفر نماینده تشکل هاي بهره و با حکم رئیس کارگروه، یک نفر نماینده تشکل
هاي عملیاتی تصمیمات  زیستی، با حکم رئیس کارگروه، به منظور تدوین برنامه نهاد محیط مردم

 گردد.  آبریز در سطح استان و سایر وظایف مندرج در این قانون تشکیل می هاي حوضه نکمیسیو

زیستی از طریق ساز و کار  نهاد محیط هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل -1تبصره 
 انتخاباتی نهادهاي غیردولتی مربوطه، پیشنهاد شده و عضویت آنها با حکم رئیس کارگروه براي یک

 باشد. ساله می 2دوره 

در موارد لزوم برحسب تشخیص رئیس کارگروه یا پیشنهاد دبیر کارگروه، از مدیران یا رؤساي  -2تبصره 
نظران مسائل آب براي حضور در جلسات  هاي اجرایی استان یا سایر متخصصین و صاحب سایر دستگاه

 آید. عمل می عنوان عضو مدعو دعوت به کارگروه به

 ها آب استانهاي  شکیل سازمان ملی مدیریت منابع آب و سازمان: ت11ماده 

شود از تاریخ  به منظور انطباق تشکیالت مدیریت آب کشور با این قانون، به وزارت نیرو اجازه داده می
ملی   تصویب این قانون، نسبت به تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به سازمان

اي و شرکت سازمان آب و برق  هاي آب منطقه در سطح ملی و تبدیل شرکت مدیریت منابع آب ایران
سازمان «ربط که به ترتیب در این قانون  هاي ذي هاي مدیریت منابع آب استان خوزستان به سازمان

ها، بودجه،  ها، دارایی شود با انتقال کلیه وظایف، مأموریت ها نامیده می »سازمان آب استان«و » ملی آب
هاي مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه و  و نیروي انسانی و نیز با مأموریتتعهدات 

واگذاري بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو، از طریق تحویل کلیه امکانات و منابع انسانی 
 ها، بدون گسترش تشکیالت و ایجاد بار اضافی، اقدام نمایند.  هاي مذکور به این سازمان شرکت
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سازمان ملی آب داراي شخصیت حقوقی مستقل و مدت نامحدود بوده و رئیس آن معاون  -1تبصره 
 باشد و مرکز آن در تهران قرار دارد. وزیر نیرو می

ها و  رئیس سازمان، باالترین مقام اجرایی سازمان ملی آب و مسئول اداره کلیه امور سازمان -2تبصره 
شود.  باشد و با حکم وزیر نیرو منصوب می مان در کلیه مراجع میهاي زیرمجموعه و نماینده ساز شرکت

ها، باالترین مقام اجرایی سازمان در استان و نماینده آن در کلیه مراجع  هاي آب استان رؤساي سازمان
 گردند. باشند و توسط رئیس سازمان ملی آب منصوب می می

تخصیص ساالنه بودجه، از محل درآمدهاي  ها، عالوه بر هاي آب استان منابع مالی سازمان -3تبصره 
این قانون  59این قانون و وصول جرایم و خسارات موضوع ماده  50هاي موضوع ماده  حاصل از تعرفه

 5گردد. منابع مالی سازمان ملی آب، عالوه بر تخصیص ساالنه بودجه، از طریق دریافت تا  تأمین می
 شود. أمین میها ت هاي آب استان درصد از درآمدهاي سازمان

ها توسط وزارت نیرو طراحی  هاي آب استان ساختار و وظایف سازمان ملی آب و سازمان -4تبصره 
 رسد. شود و بعد از طی مراحل قانونی، به تایید سازمان اداري و استخدامی کشور می می

نه دادرسی الثبت و تمبر و هزی ها از هرگونه حق هاي آب استان سازمان ملی آب و سازمان -5تبصره 
 معاف هستند.

شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران، کماکان با تشکیالت و وظایف پیشین و ذیل سازمان  -6تبصره 
ملی آب به فعالیت ادامه خواهد داد. اساسنامه شرکت مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از 

شود و به  بودجه کشور اصالح می تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان برنامه
 رسد. تصویب هیئت وزیران می

ها و  ها، سازمان تواند از اختیارات این ماده براي تغییر وضع یا تأسیس شرکت وزارت نیرو می -7تبصره 
 مؤسسات خود و تعیین حوزه عملکرد آنها استفاده کند.

 : مدیریت مشارکتی و مشارکت بخش خصوصی12ماده 

منظور تقویت مشارکت مردمی و در راستاي تحقق اهداف سند  آبریز مجاز است به کمیسیون حوضه
نفعان در تدوین سند مذکور، در خصوص واگذاري  آبریز، ضمن استفاده از مشارکت ذي پایداري حوضه

نونی هاي قا ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت برداري و حفاظت از منابع آب در محدوده مدیریت بهره
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گیري  ها، تصمیم هاي مطالعاتی یا دشت هاي آبریز فرعی، محدوده برداران آب در سطوح حوضه بهره

آبریز و  آبریز و با نظارت سازمان حوضه نماید. وزارت نیرو موظف است مطابق تصمیمات کمیسیون حوضه
اگذاري مدیریت این قانون، نسبت به و 50هاي موضوع ماده  از محل بخشی از درآمد حاصل از تعرفه

هاي قانونی  ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت برداري و حفاظت از منابع آب در محدوده بهره
ها، اقدام نماید.  هاي مطالعاتی یا دشت هاي آبریز فرعی، محدوده برداران آب در سطوح حوضه بهره

اقداماتی از قبیل اجراي گذاري در  تواند از مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه همچنین وزارت نیرو می
شده در سند  بینی هاي آبی یا سایر موارد پیش برداري و نگهداري از تأسیسات و سازه  ها، بهره طرح

 آبریز استفاده نماید.  پایداري حوضه

 الملل آب : دیپلماسی و حقوق بین13ماده 

ملی و رعایت اصل  منظور حفظ حاکمیت، امنیت و منافع دولت موظف است با همکاري سایر قوا و به
برداري از  همجواري، اقدامات الزم را درباره انعقاد و اجراي معاهدات مربوط به حفاظت و بهره حسن

المللی  هاي بین ها و سازمان منابع آب مرزي و مشترك، اعم از سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، با دولت
 دیگر معمول نماید.

زیست  وزارتین امور خارجه و نیرو و سازمان حفاظت محیط نامه اجرایی این ماده توسط آیین -تبصره
شود و پس از تأیید شوراي عالی آب به  حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می

 رسد. تصویب هیئت وزیران می

  : شفافیت و دسترسی به اطالعات14ماده 

هاي استانی آب موظفند به  و کارگروه هاي آبریز هاي حوضه هاي شوراي عالی آب، کمیسیون دبیرخانه
منظور افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی آزاد به اطالعات، مصوبات خود را جهت دسترسی عموم 

ها و  گذاري داده منظور ایجاد نظام کارآمد و به اشتراك  منتشر نمایند. همچنین، دولت موظف است به
نیاز  روز آمار و اطالعات مورد شار دقیق، پایدار و بهاطالعات مرتبط با بخش آب و در راستاي تأمین و انت

هاي مختلف کشور در زمینه آب، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، مرکز  بخش
هاي اجرایی  ملی داده و اطالعات آب را ذیل دبیرخانه شوراي عالی آب ایجاد نماید. کلیه دستگاه

 داده و اطالعات آب را در اختیار این مرکز قرار دهند.موظفند اطالعات درخواستی مرکز ملی 
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شده و اطالعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص از شمول این  بندي ها و اطالعات طبقه داده -1تبصره 
 ماده خارج است.

هاي نیرو، جهاد کشاورزي، راه و  خانه نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت آیین -2تبصره 
زیست حداکثر ظرف مدت شش ماه  (سازمان هواشناسی کشور) و سازمان حفاظت محیطشهرسازي 

 رسد. وزیران می شود و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت پس از تصویب این قانون تهیه می
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 مقررات استفاده از آب -فصل سوم

 و مصارف آب هاي عمومی بندي استفاده اولویت: 15ماده 

هاي آبریز، در راستاي اهداف این  در حوضهمختلف رف مصاها و  اي استفادهبرآب منابع از داري بر هبهر
ها و  شود. اولویت سایر استفاده زیست و شرب و بهداشت، انجام می ظ اولویت یکسان محیطبا لحاقانون، 

 آبریز، توسط کمیسیون مصارف با رعایت الزامات آمایش سرزمین و بر اساس سند پایداري حوضه
 گردد. آبریز تعیین می حوضه

 برداري از منابع آب : تخصیص و اجازه بهره16ماده 

زیست،  برداري از کلیه منابع آب به طرق مختلف براي مصارف شرب، محیط تخصیص و اجازه بهره
قبول براي مصارف مختلف و با توجه به  کشاورزي، صنعت و سایر موارد، با لحاظ حدود اطمینان قابل

تقسیم و این قانون، منحصراً با وزارت نیرو است.  4هاي آبریز موضوع ماده  ارسازي حوضهشرایط پاید
هاي صنعتی در داخل  توزیع آب بخش کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي و تقسیم و توزیع آب بخش

 باشد. ربط می هاي صنعتی، با بخش صنعتی ذي ها و شهرك محدوده

یز حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون آبر هاي سند تخصیص آب حوضه -1تبصره 
آبریز، به تصویب شوراي عالی آب  هاي  هاي حوضه توسط وزارت نیرو تهیه شده و پس از تأیید کمیسیون

 رسد. می

ریزي کلیه منابع  برنامه آبریز، آب قابل وزارت نیرو موظف است بر اساس سند تخصیص حوضه -2تبصره 
ربط تعیین، ابالغ  هاي ذي آبریز و براي استان مینی و غیرمتعارف را در هر حوضهآب اعم از سطحی، زیرز

 ساله بازنگري نماید. هاي پنج و در دوره

ها و  شده براي استان ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف تعیین در قالب آب قابل برنامه -3تبصره 
آبریز و سند  ر چارچوب سند پایداري حوضهتوانند د ها می  آب استان  هاي براي مصارف مختلف، سازمان

برداري براي متقاضیان  آبریز، براي موارد زیر در قالب تخصیص جدید آب، پروانه بهره تخصیص حوضه
 صادر نمایند:
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ریزي سطحی یا زیرزمینی مازاد بر مصارف موجود در قالب برداشت مستقیم  منابع آب قابل برنامه –الف 
 یا از طریق احداث تأسیسات آبیاري و زهکشی و سدسازي و مانند اینها 

ها، دریاها، شور و  ها، پساب هاي حاصل از فاضالب ریزي غیرمتعارف اعم از آب برنامه منابع آب قابل –ب 
 سرزمینی و مانند اینها  ونشور در لب

تکلیف در  شود، پس از تعیین اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب –ج 
 ریزي. برنامه قالب آب قابل

زیست کلیه  زیست موظف است با همکاري وزارت نیرو، نیاز آبی محیط سازمان حفاظت محیط -4تبصره 
زیست در  عنوان مبناي تخصیص نیاز آبی محیط هاي آبی طبیعی را به سایر پیکرهها و  ها، تاالب رودخانه

آبریز برساند. تعیین ساز و کار پایش تأمین نیاز  آبریز تعیین نموده و به تأیید کمیسیون حوضه هر حوضه
 زیست بر عهده کمیسیون حوضه آبریز است. آبی محیط

 : وظایف وزارت نیرو در تأمین آب17ماده 

آبریز و  نیاز کشور و در چارچوب سند پایداري حوضه نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد وزارت
 آبریز، از طرق زیر، اقدامات مقتضی را به عمل آورد: سند تخصیص حوضه

 ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی ها و ذخیره نمودن آب رودخانه مهار کردن سیالب -الف  

 2و  1ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاري  جاد تأسیسات آبی و کانالتنظیم و انتقال آب یا ای -ب 

 هاي آبریز مشترك با کشورهاي همسایه هاي کشور و حوضه بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج 

 هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د  

 در مناطق الزمزدایی)  ا بدون نمکسرزمینی و دریا (با ی شور درون هاي شور و لب  استفاده ازآب  –ه 

 هاي شیرین در مناطق الزم جلوگیري از شور شدن آب -و  

 بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -ز  

 هاي موردنیاز ها و کمیته ها، و مؤسسات و تشکیل هیأت ها، سازمان تأسیس شرکت -ح 



 
 

 

420 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 
 .در تأمین آب مؤثر باشد انجام سایر اموري که -ط 

هاي مصرف با  و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل 4و  3هاي آبیاري  ایجاد و نگهداري شبکه -تبصره  
 .وزارت جهاد کشاورزي است

 اي  : انتقال آب بین حوضه18ماده 

بدون در هاي آبریز درجه دو صرفاً براي کمبود نیاز آب شرب و بهداشت انسان،  انتقال آب بین حوضه
نظر گرفتن سرانه نیاز آبی فضاي سبز، و در راستاي تضمین حق دسترسی به آب، مشروط به اجراي 
تمامی راهکارهاي مدیریت مصرف در حوضه مقصد و تنها در صورت تأمین کلیه نیازهاي اساسی حوضه 

قتصادي، مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بر الزامات آمایش سرزمین و وجود توجیهات فنی، ا
زیستی، پس از تصویب شوراي عالی آب، مجاز است. با تصویب شوراي عالی آب در  اجتماعی و محیط

آبریز مبدأ و مقصد موظفند  هاي هاي حوضه اي، کمیسیون هاي انتقال آب بین حوضه خصوص طرح
میسیون هاي تقسیم عادالنه منافع خالص حاصل از اجراي طرح، تفاهم نمایند. ک نسبت به تعیین روش

شده اقدام نماید.  آبریز مقصد موظف است نسبت به تأمین منافع مورد تفاهم در بازه زمانی تعیین حوضه
تر از  اي در سطح واحدهاي هیدرولوژیکی کوچک گیري در خصوص انتقال آب بین حوضه تصمیم
هاي آبریز  هاي حوضه آبریز بر عهده کمیسیون آبریز درجه دو در قالب سند تخصیص حوضه هاي حوضه

 باشد. می

ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد  6نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت  آیین -1تبصره 
زیست تهیه شده و پس از  هاي برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط مشترك وزارت نیرو و سازمان

 رسد. تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

هاي آبریز مرزي و مشترك خارج از شمول این  گیري در خصوص انتقال آب از حوضه تصمیم -2تبصره 
 باشد. ماده بوده و صرفاً با تأیید شوراي عالی آب و بر اساس تصویب هیئت وزیران می

 : استفاده از آب دریاها 19ماده 

مدیریت مصرف و عدم زدایی، مشروط به اجراي تمامی راهکارهاي  استفاده از آب دریاها، با یا بدون نمک
برداري از منابع آب تجدیدپذیر براي تأمین نیازهاي آبی در چارچوب اسناد پایداري  امکان توسعه بهره
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ریزي و مبتنی بر وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و  آبریز و آب قابل برنامه هاي حوضه
 ت.آبریز، به شرح زیر مجاز اس زیستی، در قالب سند تخصیص حوضه محیط

 زدایی صرفاً در مناطق ساحلی استفاده از آب دریا بدون نمک -الف

زدایی و انتقال آب دریا به مناطق غیرساحلی، صرفاً براي مصارف شرب و بهداشت و صنعت با  نمک -ب
 تأیید شوراي عالی آب

و تأیید  استفاده از آب دریا براي کشاورزي صرفًا در مناطق ساحلی به پیشنهاد کارگروه استانی آب -ج
 آبریز و بدون تأمین اعتبارات مالی توسط دولت  کمیسیون حوضه

زدایی آب دریا، با یا بدون انتقال، براي استفاده در مصارف صنعت، به پیشنهاد کمیسیون  نمک -تبصره
آبریز و پس از تأیید شوراي عالی آب در خصوص انتقال آب، بدون تأمین اعتبارات مالی توسط  حوضه

برداري از طرح  است. مسئولیت انجام کلیه مراحل طرح اعم از مطالعات، طراحی، اجرا و بهرهدولت مجاز 
 باشد. و تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز، بر عهده بخش خصوصی و با نظارت دولت می

 ها : تعیین تکلیف حقابه20ماده 

تکلیف  هاي تعیین سال و از طریق تشکیل کمیسیون کارگروه استانی آب مکلف است ظرف مدت پنج
هاي مذکور  برداري دائمی اقدام نماید. کمیسیون ها به پروانه بهره ها، نسبت به تبدیل حقابه حقابه

هاي آبریز و شرایط مصرف بهینه  بري، شرایط اقلیمی موجود و آتی حوضه موظفند بر اساس اسناد حقابه
ریزي استان، نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام نمایند.  برنامه و سایر عوامل، در قالب آب قابل

صادر   آب استان  برداري دائمی بر اساس آراي صادره کمیسیون مذکور توسط سازمان هاي بهره پروانه
هاي صادره مشمول سایر  هاي پیشین منتفی و پروانه برداري، حقابه شود. پس از صدور پروانه بهره می

خواهد بود. آراي صادره از کمیسیون تعیین تکلیف  21ندرج در این قانون از جمله مفاد ماده مقررات م
 باشد.  این قانون می 61روز پس از ابالغ، قابل اعتراض وفق ماده  45ها، حداکثر ظرف مدت  حقابه

 باشد. مستقر می  آب استان  ها، در سازمان تکلیف حقابه دبیرخانه کمیسیون تعیین

ها مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی و یک نفر کارشناس فنی  تکلیف حقابه کمیسیون تعیین -1تبصره 
سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان، یک نفر کارشناس فنی سازمان  5با حداقل   آب استان  سازمان
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نفر قاضی با سال سابقه به انتخاب رئیس آن سازمان، یک  5جهاد کشاورزي با تخصص مرتبط با حداقل 

معرفی رئیس کل دادگستري استان و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه استانی آب 
 شود.  باشد. حکم اعضاي کمیسیون مذکور توسط رئیس کارگروه استانی آب صادر می می

هر منبع  برداري چاه، قنات، چشمه یا در هر شرایطی که براي زمین داراي حقابه، پروانه بهره -2تبصره 
برداري  دیگري غیر از منبع اولیه تأمین آب حقابه صادر شده باشد، مقدار آب مندرج در پروانه بهره

 گردد. مذکور از حقابه کسر می

بران موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ اعالم کارگروه استانی آب، نسبت به ارائه  حقابه -3تبصره 
برداري دائمی اقدام نمایند. پس از انقضاي مهلت مذکور،  بري و درخواست پروانه بهره اسناد حقابه

برداري غیرمجاز  بري ممنوع بوده و مشمول مقررات بهره برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره
 گردد.  این قانون می 59موضوع ماده 

ریز مشترك آب بران آن بین دو یا چند استان در یک حوضه که منبع آب و حقابه در صورتی -4تبصره 
آبریز تشکیل شده و اعضاي دولتی  ها ذیل کمیسیون حوضه تکلیف حقابه باشند، کمیسیون تعیین

آبریز صادر  کمیسیون مذکور به انتخاب وزراي مربوطه بوده و حکم آنها توسط رئیس کمیسیون حوضه
 گردد. می

ربوطه توسط دبیرخانه آبریز، گزارش م ها در سطح حوضه تکلیف کلیه حقابه پس از تعیین -5تبصره 
 گردد. آبریز به کمیسیون مذکور جهت تأیید نهایی ارائه می کمیسیون حوضه

ماه پس از تصویب این قانون توسط  نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش آیین -6تبصره 
 وزارت نیرو با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تهیه شده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب

 رسد. هیئت وزیران می

 برداري صدور پروانه بهره :21ماده 

این قانون در هر منطقه از کشور باید با اجازه و  3برداري از منابع آب مندرج در ماده  هرگونه بهره
ها با توجه به   آب استان  هاي زیست انجام شود. سازمان موافقت وزارت نیرو و با رعایت نیاز آبی محیط

آبریز، الگوي مصرف بهینه آب و  هاي خصوصیات هیدرولوژي و هیدروژئولوژي حوضهشرایط اقلیمی، 
ریزي  آبریز و آب قابل برنامه آبریز، سند تخصیص حوضه سایر عوامل در قالب سند پایداري حوضه
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برداري براي متقاضیان جدید و بازنگري در  سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف، نسبت به صدور پروانه بهره
برداران  برداري و تعیین تکلیف بهره پروانه صادره پیش از تصویب این قانون در قالب پروانه بهرههرگونه 

شروط و تعهدات  برداري باید حاوي کلیه مقررات،  پروانه بهرهنمایند.  غیرمجاز، در هر استان اقدام می
ل برداشت آب، الزم و مشخصات کامل دارنده یا دارندگان پروانه، مشخصات و مختصات منبع و مح

  اراضی آبخور یا محدودهو کیفی آب برداشتی و برگشتی، نوع و میزان مجاز مصرف،  کمیمشخصات 
الگوي مصرف بهینه، ساعت کارکرد، مشخصات  کننده آب، اجراي طرح صنعتی و خدماتی مصرف

به اعتراضات و برداري، مدت اعتبار پروانه و سایر موارد الزم باشد. رسیدگی  منصوبات و تجهیزات بهره
این  61شده در ماده  بینی هاي حل اختالف پیش حل اختالف مربوط به این ماده، در چارچوب رویه

 شود.  قانون انجام می

این قانون، با مدت  20هاي دائمی موضوع ماده  برداري به استثناي پروانه هاي بهره پروانه -1تبصره 
ریزي و  برنامه از مفاد پروانه و با توجه به آب قابل اعتبار سه سال صادر شده و مشروط به نبود تخلف

 بار قابل تمدید و تعدیل است. شرایط آب و هوایی، هر سه سال یک

برداري در صورت وجود  سازمان آب استان ضمن نظارت بر کلیه منابع آب داراي پروانه بهره  -2تبصره 
روز نسبت به رفع آن اقدام  45ر ظرف مدت کند تا حداکث تخلف، مراتب را به دارندگان پروانه اعالم می

نمایند. در صورت عدم رفع تخلف در زمان مقرر یا تکرار تخلف، سازمان آب استان ضمن لغو اعتبار 
این قانون و درخواست  59برداري و جلوگیري از برداشت آب، نسبت به اعالم جرم وفق ماده  پروانه بهره

برداري، چاه  نماید. پس از ابطال پروانه بهره اه صالحه اقدام میبرداري از طریق دادگ ابطال پروانه بهره
 المنفعه شده یا محل برداشت آب به وضع سابق اعاده خواهد شد. مورد نظر پر و مسلوب

 شود عبارتند از: برداري درج می مصادیق تخلف که در پروانه بهره

 برداري غیر مجاز . نصب منصوبات و تجهیزات بهره 1

 برداشت از مفاد پروانه. اضافه  2

 شکنی، جابجایی و الیروبی بدون مجوز شرکت . کف 3

 . انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه منبع آبی یا افزایش سطح زیرکشت 4
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 . مصرف آب در محلی غیر از موارد مندرج در پروانه  5

 . تغییر نوع کاربري مصرف 6

 . اتالف آب و عدم رعایت الگوي مصرف بهینه7

 آلوده ساختن آب یا عدم رعایت مشخصات کمی و کیفی آب برگشتی  .8

 گیري منصوبه . حذف یا دستکاري تجهیزات اندازه9

 این قانون 27. عدم رعایت مفاد ماده 10

 این قانون 29. عدم رعایت مفاد ماده 11

 این قانون.  50هاي موضوع ماده  . عدم پرداخت تعرفه12

سال  صادره پیش از تصویب این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه  هاي دارندگان پروانه -3تبصره 
 برداري اخذ نمایند.  مراجعه و پروانه بهره  ها آب استان  هاي پس از انتشار آگهی رسمی، به سازمان

برداري نسبت به اراضی آبخور اولیه  در هر حال، افزایش سطح زیرکشت مندرج در پروانه بهره -4تبصره 
 باشد. میآن، ممنوع 

هاي  و تبصره - 1361مصوب  -قانون توزیع عادالنه آب 5از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -5تبصره 
و  -1389مصوب  -برداري هاي آب فاقد پروانه بهره ذیل آن و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه

سال پس از  مدت یکهاي استانی آب موظفند حداکثر ظرف  گردد. کارگروه هاي ذیل آن لغو می تبصره
هاي موجود موضوع قوانین لغو شده فوق و همچنین  تکلیف چاه تصویب این قانون، برنامه عملیاتی تعیین

هاي غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را در قالب آب  برداري سایر بهره
هاي آب  آبریز برسانند. سازمان هاي هاي حوضه ریزي استان تهیه نموده و به تأیید کمیسیون برنامه قابل

سال پس از تأیید برنامه عملیاتی یاد شده، ضمن انتشار آگهی  حداکثر ظرف مدت دو موظفند  ها استان
هاي غیرمجاز اقدام نمایند. دارندگان  برداري هاي فوق و سایر بهره تکلیف چاه رسمی، نسبت به تعیین

ها مراجعه  هاي آب استان موظفند در مهلت مقرر به سازمانبرداران موضوع این تبصره  ها و سایر بهره چاه
رسیدگی به اعتراضات و حل اختالف مربوط به این تکلیف انجام دهند.  و اقدامات الزم را جهت تعیین
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شود. در  این قانون انجام می 61بینی شده در ماده  هاي حل اختالف پیش تبصره، در چارچوب رویه
هاي  برداري ها و سایر بهره عدم مراجعه در مهلت مقرر، چاهبرداري یا  بهره صورت عدم امکان صدور پروانه

دادستان محل گردد.  این قانون رفتار می 59مذکور غیرمجاز تلقی گردیده و با متخلفین وفق ماده 
 مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور پلمب و جلوگیري از برداشت آب را صادر نماید.

که داراي آراي قطعی قضایی مبنی بر اعاده به وضع سابق یا پر و مسلوب المنفعه هاي آبی کلیه چاه
برداري از سایر مراجع اداري یا شبه  شدن یا داراي آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت با صدور پروانه بهره

 گردند.المنفعه  قضایی یا دیوان عدالت اداري هستند از شمول این تبصره خارج بوده و باید پر و مسلوب

به پیشنهاد نامه تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم اتالف آب براي مصارف مختلف،  آیین -6تبصره 
هاي نیرو (براي بخش آب شرب، بهداشت و خدمات)، جهاد کشاورزي (براي بخش  وزارتخانهمشترك 

این ماه پس از تصویب  6کشاورزي) و صنعت، معدن و تجارت (براي بخش صنعت)، حداکثر ظرف مدت 
 رسد. شود و به تصویب هیئت وزیران می قانون تهیه می

 : تعیین الگوي کشت بهینه22ماده 

 -به منظور تعیین الگوي مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي و مطابق با سند راهبردي امنیت آبی
ماه  6این قانون، وزارت جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت  4غذایی موضوع تبصره ماده 

هاي آبریز، بر اساس  از تصویب سند راهبردي یاد شده، الگوي کشت بهینه را در هر منطقه از حوضهپس 
هاي نسبی، ارزش افزوده، توان اکولوژیکی، شرایط اقتصادي، اجتماعی و اقلیمی و در چارچوب آب  مزیت
ویب به شوراي هاي آبریز، جهت تص هاي حوضه ریزي تعیین نموده و پس از تأیید کمیسیون برنامه قابل

هاي  عالی آب اعالم نماید. استقرار الگوي کشت بهینه و نظارت بر آن در هر منطقه بر عهده سازمان
ها و سوخت به  باشد و ارائه هرگونه تسهیالت کشاورزي، یارانه، نهاده جهاد کشاورزي مربوطه می

این قانون برخورد  59 متخلفین از تبعیت از الگوي کشت بهینه ممنوع است. با متخلفین وفق ماده
 شود.  می

ها توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تهیه و به  گزارش ساالنه اجراي الگوي کشت بهینه در استان
آبریز موظف است ضمن نظارت بر اجراي  رسد. دبیرخانه کمیسیون حوضه تأیید کارگروه استانی آب می

 بوطه را به کمیسیون مذکور ارائه نماید. آبریز، گزارش ساالنه مر الگوي کشت بهینه در سطح حوضه
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 تحویل ساالنه آب قابل: 23ماده 

هاي مذکور در  برداري تا سقف مندرج در پروانه هاي بهره تحویل ساالنه به دارندگان پروانه میزان آب قابل
هاي مصرف و  آبریز و در چارچوب اولویت هر سال آبی با لحاظ ظرفیت آبی و شرایط آب و هوایی حوضه

آبریز،  آبریز، بر اساس مصوبات کمیسیون حوضه ریزي استانی در حوضه به نسبت سهم آب قابل برنامه
گردد و از طریق  ربط جهت اجرا ابالغ می هاي ذي هاي آب استان آبریز به سازمان توسط سازمان حوضه

نان لحاظ شده براي رسد. با توجه به حدود اطمی برداران می هاي استانی آب به اطالع عموم بهره کارگروه
آبریز موظفند در چارچوب  هاي هاي حوضه آبریز، کمیسیون هریک از مصارف در سند تخصیص حوضه

کنندگان و  آبریز، نسبت به پیشنهاد سازوکار استفاده از پوشش بیمه براي مصرف سند پایداري حوضه
هاي  عالی آب برسانند. کارگروهکار یاد شده را به تصویب شوراي  و برداران آب اقدام نموده و ساز بهره

کردن سازوکار مصوب در هر استان اقدام نمایند. همچنین  استانی آب موظفند نسبت به عملیاتی
رسانی عمومی، عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به  آبریز موظفند ضمن اطالع هاي هاي حوضه سازمان

 آبریز گزارش نمایند. هاي هاي حوضه کمیسیون

 برداري از آب زیرزمینی امات بهره: الز24ماده 

این قانون،  21ها و قنوات در قالب مقررات موضوع ماده  برداري براي چاه منظور صدور پروانه بهره به
بینی شده در  شناسی و هیدروژئولوژي منطقه و مقررات پیش وزارت نیرو با توجه به خصوصیات زمین

اجراي طرح   ت، صرفاً در داخل اراضی آبخور یا محدودهاین قانون نسبت به صدور پروانه حفر چاه یا قنا
 نماید.  صنعتی و خدماتی، اقدام می

برداري به استثناي  هاي آب داراي پروانه بهره شکنی، الیروبی یا جابجایی کلیه چاه هرگونه کف -1تبصره 
 موارد زیر ممنوع است:

 برداري. در حین حفر یا بهرههاي دچار نقص فنی  الف) صرفاً الیروبی یا جابجایی براي چاه

ربط، از  هاي مطالعاتی ذي آبریز براي محدوده شده توسط کمیسیون حوضه ب) مطابق با ضوابط تعیین
ریزي  برنامه برداري، در قالب سند تخصیص آب و آب قابل قبیل شرط تعدیل آبدهی مجاز پروانه بهره

 اند. هش فاحش آبدهی مواجه یا خشک شدههایی که با کا آبریز، صرفاً براي چاه زیرزمینی در حوضه
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 این قانون. 62هاي موضوع ماده  ج) صرفاً جابجایی براي چاه

برداري به خارج از اراضی آبخور اولیه یا  هاي آب داراي پروانه بهره در هر صورت جابجایی چاه
 هاي واحد صنعتی و خدماتی، ممنوع است. محدوده

جاي قنات یا چاه به جاي سایر منابع آبی  برداري چاه به هرهصدور هرگونه پروانه حفر و ب -2تبصره 
 ممنوع است.

هاي حل اختالف  رسیدگی به اعتراضات و حل اختالف مربوط به این ماده، در چارچوب رویه  -3تبصره 
 شود. این قانون انجام می 61شده در ماده  بینی پیش

 بانک یا بازار آب: 25ماده 

تواند در قالب درصدي از مقادیر آب مندرج در  آبریز، وزارت نیرو می در صورت تصمیم کمیسیون حوضه
برداري صادره معتبر، نسبت به تشکیل بانک یا بازار آب و نظارت بر آن در هر منطقه از  هاي بهره پروانه
می است. وزارت نیرو موظف آبریز، اقدام نماید. پرداخت تعرفه دولتی براي هرگونه مبادله آب الزا حوضه

نامه اجرایی این ماده را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه نموده و  است نظام
نامه یادشده  آبریز بر اساس نظام به تصویب شوراي عالی آب برساند. دستورالعمل اجرایی در هر حوضه

 گردد.  هاي آبریز تهیه می  هاي حوضه توسط کمیسیون

 : ارائه خدمات فنی26ه ماد

وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی مبنی بر تعیین حد بستر و حریم منابع و مجاري آب، 
برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی،  حفر چاه یا قنات، توسعه چشمه یا هرگونه خدمات بهره

. هزینه کارشناسی طبق تعرفه اقتصادي مورد بررسی قرار دهد درخواست مربوطه را از لحاظ فنی و 
خود را به محل اعزام  باشد. وزارت نیرو در صورت لزوم، کارشناسان عهده متقاضی می وزارت نیرو بر

 نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند. می

تواند جهت ارائه خدمات فنی از مشارکت کارشناسان صاحب صالحیت بخش  وزارت نیرو می -1تبصره 
 باشد. نماید. تشخیص صالحیت کارشناسان مذکور بر عهده وزارت نیرو میغیردولتی استفاده 
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در هر صورت، تشخیص حریم کلیه منابع و مجاري آبی، با کارشناسان وزارت نیرو است و در  -2تبصره 

یا محاکم و مراجع صالحه، پس از کسب نظر از کارشناسان  61موارد نزاع، مراکز داوري موضوع ماده 
 ع رسیدگی خواهند کرد.مذکور، به موضو

 در نقاط برداشت آبگیري  : نصب تجهیزات اندازه27ماده 

گیري کمی  هر نقطه برداشت آب در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه
برداري مکلفند با هزینه خود نسبت به  و کیفی آب باشد. در این صورت دارنده یا دارندگان پروانه بهره

نمایند. در هر حال دارنده یا  گیري با تأیید وزارت نیرو اقدام  ه و نصب کنتور یا سایر وسایل اندازهتهی
برداري مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده و در صورت ضرورت، کمیت و  دارندگان پروانه بهره

از گزارش کیفیت آب برگشتی را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. در صورت احر
 گردد. این قانون برخورد می 59برداري وفق ماده  خالف واقع، با دارنده یا دارندگان پروانه بهره

گیري آب در کلیه نقاط برداشت آب، وسایل  وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي اندازه -تبصره
گیري آبدهی نقاط  ر و اندازهمذکو  گیري را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسایل اندازه

 برداران آن نقاط برداشت خواهد بود. برداشت آب با بهره

 : پروانه صالحیت حفاري28ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وسایل موتوري اقدام به حفر چاه یا قنات 
بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به از وزارت نیرو تحصیل کنند و   کنند باید پروانه صالحیت حفاري می

الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه  اشخاص فوق حفاري با وسایل موتوري نخواهند بود. 
صالحیت حفاري و پروانه حفر یا الیروبی چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف، پروانه 

هاي مذکور اقدام به حفر چاه یا  نامه ها یا اجازه خواهد شد و اگر بدون هرکدام از پروانه  صالحیت آنها لغو
ها  عامل شرکت قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران

این قانون محکوم خواهند شد.  59ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده  سازمان  و یا
 دستگاه حفاري شخص یا اشخاص متخلف را توقیف نمایند.  توانند رأساً ها می هاي آب استان سازمان

هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موظفند  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه -1تبصره 
محل اقامتگاه قانونی، کارت تردد دریافت و سپس به   پس از تصویب این قانون، از سازمان آب استان
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هاي  یروي انتظامی موظف به جلوگیري از حمل و نقل یا تردد دستگاهحمل و نقل و تردد اقدام نمایند. ن
ها موظفند با همکاري نیروي انتظامی نسبت به توقیف  هاي آب استان باشد. سازمان فاقد کارت تردد می

هاي حفاري فاقد کارت تردد با هزینه مالک آن اقدام نمایند. با مالک دستگاه حفاري مذکور وفق  دستگاه
هاي  ین قانون رفتار خواهد شد. همچنین، وزارت نیرو مکلف است براي پایش کلیه دستگاها 59ماده 

 حفاري فوق، سامانه پایش الزم را مستقر نماید.

هاي حفاري غیرمجاز و  نقل یا تردد دستگاه و نیروي انتظامی موظف به جلوگیري از حمل -2تبصره 
وفق هاي حفاري غیرمجاز  باشد. با مالکین دستگاه ها می هاي آب استان توقیف و تحویل آن به سازمان

 رفتار خواهد شد.این قانون  59ماده 

 برداري آب اختصاص پروانه بهره: 29ماده 

برداري آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم  پروانه بهره
همچنین انتقال کل یا بخشی از پروانه شود.  آبریز مربوطه اتخاذ  دیگري توسط کمیسیون حوضه

 برداري به دیگري ممنوع است مگر در موارد ذیل: بهره

 الف) به تبع زمین و براي همان مصرف صرفًا با اطالع وزارت نیرو.

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفاً با اجازه وزارت نیرو و در قالب تصمیم کمیسیون 
 آبریز. حوضه

برداري به دیگري یا تغییر نوع مصرف آن، در قالب تصمیم کمیسیون  روانه بهرهتبصره: انتقال پ
 گردد. ها محسوب نمی آبریز، جزو مصادیق تغییرکاربري اراضی زراعی و باغ حوضه

 : تشخیص صالحیت فنی کارشناسان30ماده 

مورد اخذ  رسانی در هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آب تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته
 باشد. قضائیه با استعالم از وزارت نیرو می پروانه کارشناسی رسمی دادگستري و قوه
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 مالکیت در ملک غیر: 31ماده 

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد، تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر 
چاه یا قنات یا مجرا خواهد بود و صاحب ملک  مالکیت چاه یا قنات یا مجرا و براي عملیات مربوط به

تصرفی که  تواند در اطراف چاه یا قنات یا مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه یا مجرا هر می
 بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یا مجرا نشود. 

 معارض تأسیساتخریداري : 32ماده 

شوند  برداري می ت غیرآبی مجاز یا تأسیسات آبی مجازي که مطابق مفاد این قانون بهرهچنانچه تأسیسا
موجب ایجاد اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخالل در کیفیت یا امر تقسیم آب یا 

 تواند در چارچوب سند پایداري و نظایر آن گردند، وزارت نیرو می  کاهش ایمنی در مقابل سیالب
 این قانون آنها را خریداري نماید. 46آبریز و مطابق با ترتیب مقرر در ماده  حوضه
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 منابع آب کمی و کیفی حفاظت -فصل چهارم

 : مالکیت بستر و حریم33ماده 
ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی  هاي عمومی و رودخانه هاي طبیعی و کانال بستر کلیه انهار و آبراهه

طبیعی و سایر منابع و مجاري طبیعی  هاي ها و برکه ها و مرداب ها و بستر تاالب مسیلداشته باشند و 
هاي سطحی و زیرزمینی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشند، در اختیار  آب

حکومت جمهوري اسالمی ایران است و قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و همچنین است 
ها و یا خشک شدن  دریاچه رفتن سطح آب دریاها و  و اراضی مستحدثه که در اثر پاییناراضی ساحلی 

ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در  ها و باتالق مرداب
ارت حکومت جمهوري اسالمی. اداره و حفاظت از بستر این منابع آبی، در حدود مفاد این قانون به وز

 ها نیست.شود. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی سایر دستگاه نیرو محول می

ها و  ها، مرداب هاي طبیعی، مسیل ها، انهار و آبراهه تعیین پهناي بستر و حریم رودخانه -1تبصره  
بیعی ها و انهار و داغاب در بستر ط رودخانه هاي طبیعی در هر محل، با توجه به آمار هیدرولوژي  برکه

ها یا ساختمان تأسیسات آبی و غیرآبی با وزارت نیرو  آنها با لحاظ شرایط طبیعی و بدون رعایت اثر پل
هاي مجاز در آنها توسط سازمان حفاظت  است. تعیین حریم کیفی موارد این تبصره و کاربري

 شود.  زیست و وزارت نیرو انجام می محیط

ات آبی، تأسیسات فاضالب و همچنین خطوط انتقال حریم کمی و کیفی مخازن و تأسیس -2تبصره 
هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی  و کانال آب، فاضالب و آبرسانی

هاي مجاز  کند. تعیین کاربري نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا می توسط وزارت
 شود. نیرو انجام می وزارتزیست و  ن حفاظت محیطسازماحریم کیفی موارد این تبصره توسط 

هاي  ها، انهار و آبراهه ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه - 3تبصره 
طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل طبیعی، کانال

ها و انهار و  یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانهها اعم از طبیعی و  دریاها و دریاچه
ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. در صورت  هاي عمومی و مسیل هاي طبیعی و کانال آبراهه

صدور مجوز توسط وزارت نیرو، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز، مکلف به رعایت کلیه مقررات، 
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باشند. در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این تبصره،  رت نیرو میشروط و تعهدات ابالغی وزا

دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت نیرو، حسب مورد، دستور توقف کار یا تخریب اعیانی 
این  59وفق ماده یا رفع تصرف و اعاده به وضع سابق را صادر نماید. با متخلفان از مفاد این تبصره، 

 شود.  می قانون رفتار

کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم کمی و کیفی مخازن و  احداث نهر، کانال یا جوي و لوله -4تبصره 
تأسیسات آب یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در محدوده شهرها یا روستاها با جلب 

نامه  ت فنی مندرج در اجازهباشد. مشخصا موافقت شهرداري یا دهیاري و کسب اجازه از وزارت نیرو می
 االجرا است. الزم

در صورتی که اعیانی و تأسیسات موجود در بستر و حریم موارد مذکور در این ماده، از نظر  -5تبصره  
آب استان   وزارت نیرو مزاحم تشخیص داده شوند، دادستان محل مکلف است بنا به درخواست سازمان

به صدور دستور و معرفی نماینده جهت تخلیه، رفع تجاوز و ربط، ضمن اعالم مدت معینی، نسبت  ذي
هاي تخلیه، قلع اعیانی و اعاده به وضع سابق، حسب مورد از مرتکب یا  قلع اعیانی اقدام نماید. هزینه

احداثی قبل از تصویب    که با ارائه اسناد مثبته، ثابت شود اعیانی متصرف دریافت خواهد شد. در صورتی
) ایجاد یا پس از تاریخ مذکور با اجازه وزارت نیرو 27/04/1347ه ملی شدن آن (مصوب قانون آب و نحو

ساخته شده و در هر حال تصرف و تحصیل مالکیت منطبق بر مبانی قانونی باشد ولیکن از نظر وزارت 
اد نیرو مزاحم تشخیص داده شود، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، قلع و خسارت اعیان بر اساس مو

 شود. این قانون پرداخت می 56و  46

سال پس از  هاي آن حداکثر ظرف مدت یک نامه اجرایی موضوع این ماده و تبصره آیین -6تبصره 
هاي آبریز تهیه شده و پس از  هاي حوضه تصویب این قانون، توسط وزارت نیرو با همکاري کمیسیون

 رسد. وزیران می تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت

 برداري از منابع بستر و حریم : بهره34ماده 

برداري از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع قرضه یا معدنی  از تاریخ تصویب این قانون هرگونه بهره
ها منوط به  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  ها و آبراهه ها، انهار و مسیل بستر و حریم رودخانه

ري از وزارت نیرو است. هرگاه هرگونه برداشت از منابع بستر و حریم موضوع این بردا کسب پروانه بهره
با حدود ربط باید محدوده را  آب استان ذي  ماده، منجر به کاهش ایمنی در مقابل سیالب گردد، سازمان
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ه و و براي مدت معین ممنوعه اعالم نموده و این امر را به اطالع عموم برساند. برنام جغرافیایی مشخص
زیستی، تعیین  برداري از منابع بستر و حریم موضوع این ماده با تأکید بر ضوابط محیط مالحظات بهره

هاي  مناطق ممنوعه و لحاظ مباحث مربوط به کاهش ایمنی در مقابل سیالب، توسط سازمان
 رسد. آبریز مربوطه می هاي  هاي حوضه آبریز تهیه شده و به تأیید کمیسیون هاي  حوضه

کلیه مندرجات پروانه برداري موضوع این ماده موظف به رعایت  دارندگان پروانه بهره -1ره تبص
باشند. با متخلفین،  وزارت نیرو می برداري و همچنین سایر مقررات، شروط و تعهدات ابالغی بهره

 شود. این ماده برخورد می 2براساس تبصره 

دادستان محل مکلف است به درخواست وزارت نیرو، نسبت به صدور دستور تعقیب  -2تبصره 
تکلیف نهایی پرونده، اقدام  آالت و ادوات مربوطه تا تعیین برداران غیرمجاز و توقیف وسایل، ماشین بهره

 شود.  این قانون رفتار می 59نماید. با متخلفان وفق ماده 

 و خشکسالی : مدیریت جامع سیالب35ماده 

قانون مدیریت بحران کشور  14بینی شده وزارت نیرو در بند (پ) ماده  در راستاي اجراي وظایف پیش
هاي استانی آب، طرح  هاي آبریز موظفند با همکاري کارگروه هاي حوضه ، سازمان1398مصوب سال 

هاي مرتبط و با  گاهگرفتن وظایف دست نظر هاي آبریز را با در مدیریت جامع سیالب و خشکسالی حوضه
اي، با اولویت  اي و غیرسازه هاي سازه آوري از طریق طرح پذیري و افزایش تاب رویکرد کاهش آسیب

کار پوشش بیمه، با حفظ حداکثري منظر و وضعیت طبیعی رودخانه، ظرف  و اي، و ساز اقدامات غیرسازه
هاي آبریز  هاي حوضه کمیسیونسال پس از تصویب این قانون، مطالعه نموده و به تصویب  مدت دو

پذیري و  هاي آبریز با آسیب شده را با اولویت حوضه برسانند. وزارت نیرو موظف است مطالعات انجام
عالی آب برساند.  آبریز، به تصویب شوراي خطرپذیري باال، به عنوان بخشی از سند پایداري حوضه

هاي آبریز در خصوص موضوع  طح حوضههاي اجرایی در س مطالعات مذکور مبناي عمل کلیه دستگاه
هاي اجرایی در اجراي وظایف خود  باشد. تا زمان تکمیل و تأیید این مطالعات، کلیه دستگاه این ماده می

 باشند.  در راستاي موضوع این ماده، موظف به استعالم و اخذ تأیید وزارت نیرو می

دوده روستاها موظف به انجام کلیه ها در مح ها در محدوده شهرها و دهیاري شهرداري -1تبصره 
اي و  دهی از طریق اقدامات سازه اقدامات مربوط به رفع خطر سیل از قبیل بهسازي شهري، سامان

اي و نیز الیروبی، تنظیف و رفع موانع فیزیکی، اصالح نقاط خطرآفرین، رفع موانع آبگذري ایمن  غیرسازه
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حفظ حداکثري منظر و وضعیت طبیعی رودخانه، پس از  بندها، با سیالب، ایجاد بندهاي انحرافی و سیل

ها و در چارچوب طرح مصوب مدیریت جامع سیالب و  هاي آب استان موافقت و تأیید سازمان
 باشند. آبریز موضوع این ماده می خشکسالی حوضه

 ها، مراتع و آبخیزداري کشور) موظف است به منظور وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل -2تبصره 
گیري از وقوع و خسارات سیل، با  حفاظت از منابع آب، خاك و گیاه، کنترل فرسایش و رسوب و پیش

هاي آبریز و تصویب  داري در حوضه هاي آبخیزداري و آبخوان هماهنگی وزارت نیرو نسبت به تهیه طرح
 حوضه آبریز پیش از آغاز هرگونه عملیات اجرایی اقدام نماید.   آن در کمیسیون

 : تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم36ماده 

ها موظفند در قالب نتایج مطالعات مدیریت جامع سیالب و خشکسالی موضوع  هاي آب استان سازمان
هاي  سال از تاریخ تأیید آن مطالعات در کمیسیون این قانون، حداکثر ظرف مدت دو 35ماده 
پهناي بستر و حریم مصادیق مندرج در  آبریز، نسبت به انجام مطالعات تشخیص و تعیین  هاي حوضه
آبریز اقدام  هاي هاي حوضه آبریز، از طریق سازمان هاي هاي حوضه و اخذ تأییدیه کمیسیون 33ماده 

نموده و پس از آن اقدامات اجرایی مربوط به تعیین، اعالم عمومی و قطعیت پهناي بستر و حریم را با 
 ایند. خیز، معمول نم اولویت مراکز جمعیتی و سیل

 : تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر)37ماده 

این قانون نسبت  33ها پس از قطعیت پهناي بستر و حریم موارد مذکور در ماده  هاي آب استان سازمان
ها به ادارات ثبت اسناد و امالك اقدام نموده و ادارات مذکور مکلفند پس از وصول  به ارسال نقشه

 در سامانه حدنگار (کاداستر) ملی و صدور اسناد مالکیت بستر به  نسبت به جانمایی و تثبیت آنها  نقشه

 نام دولت جمهوري اسالمی ایران و به قرار ذیل اقدام نمایند: 

و باالتر واقع در کلیه اراضی و  6هاي درجه  نمایندگی دولت در اخذ سند براي بستر رودخانه -1
هاي درجه  تر در خارج از محدوده اراضی ملی با وزارت نیرو و رودخانه و پایین 5هاي درجه  رودخانه

ها، مراتع و آبخیزداري کشور است.  تر در داخل محدوده اراضی ملی با سازمان جنگل و پایین 5
هاي نیرو و جهاد  ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارتخانه تعیین درجه رودخانه

 گردد. ها، مراتع و آبخیزداري کشور) تهیه می کشاورزي (سازمان جنگل



 
 

 

435 

 : تدوین و انتشار الیحه پیشنهادي قانون آب6فصل  

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند کلیه اسناد مالکیت ثبتی صادره قبلی در بستر موارد مندرج در  -2
این قانون را بدون تشریفات قضایی، حسب مورد ابطال یا اصالح نمایند. همچنین در  33ماده 

فند اسناد مالکیت صادره قبلی براي کلیه اجراي این بند، اداره ثبت اسناد و امالك موظ
هاي  و باالتر واقع در کلیه اراضی و رودخانه 6هاي درجه  هاي اجرایی در بستر رودخانه دستگاه
تر در خارج از محدوده اراضی ملی را به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با  و پایین 5درجه 

 نمایندگی وزارت نیرو اصالح نمایند.

این قانون به نام دولت  33سناد مالکیت صادره در بستر موارد مندرج در ماده اراضی موضوع ا -3
ها، مراتع و آبخیزداري کشور،  جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی وزارت نیرو یا سازمان جنگل

 قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست.

هاي  ز پرداخت هرگونه هزینهها در اجراي مقررات این قانون، ا هاي آب استان وزارت نیرو و سازمان -4
 باشند. ثبتی معاف می

این  33ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تا قبل از صدور سند مالکیت موارد مذکور در ماده  -5
قانون به نام دولت جمهوري اسالمی ایران، از صدور سند مالکیت براي اراضی و امالك مجاور بدون 

ا به نام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خودداري نمایند. ه هاي آب استان استعالم و تأیید سازمان
همچنین در کلیه اسناد صادره اراضی و امالك مجاور، درج حقوق ارتفاقی دولت جمهوري اسالمی 

 ایران به نمایندگی وزارت نیرو الزامی است.

ماً نماینده ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند در هنگام تحدید حدود امالك مجاور منابع آبی، الزا -6
ها را دعوت نمایند و هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به کسب موافقت  هاي آب استان سازمان

 باشد. ها در چارچوب این قانون می هاي آب استان کتبی سازمان

این قانون اعم از اسناد رسمی، عادي،  33هرگونه ادعاي مالکیت بر بستر منابع آبی مذکور در ماده  -7
 سایر اسناد محلی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی، مسموع نیست.  صلح، وقفی و 
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 هاي زیربنایی : رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه38ماده 

ها و   برداري از جاده ها، نهادها و اشخاص مکلفند در احداث و بهره هاي اجرایی، شهرداري کلیه دستگاه
کننده آب شرب به نحوي  ها یا سایر منابع تأمین ها یا مخازن سد  آهن مشرف به بستر و حریم رودخانه راه

و شیمیایی به داخل آنها جلوگیري شود.   کننده مواد سمی عمل نمایند که از سقوط وسایل حمل
 بردار است.  کننده یا بهره سازي به عهده احداث مسئولیت ایمن

هاي نفت و مواد نفتی، شیمیایی و   کننده و عبور لوله جانمایی و استقرار هر نوع منبع آلوده -1تبصره 
مگر کنند، ممنوع است  ها و سایر منابع آبی که آب شرب را تأمین می  فاضالب در بستر و حریم رودخانه

زیست. در صورت صدور مجوز  در موارد ضروري با اجازه وزارت نیرو و تأیید سازمان حفاظت محیط
زیست، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده مجوز مکلف  ان حفاظت محیطتوسط وزارت نیرو و تأیید سازم

باشند.  زیست می به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط
در صورت وقوع هرگونه تخلف از مقررات این تبصره، دادستان محل موظف است برابر درخواست وزارت 

زیست، حسب مورد دستور اصالح یا رفع تخلف یا اعاده به وضع سابق را  یطنیرو یا سازمان حفاظت مح
 صادر نماید. 

کننده از قبیل فاضالب، نخاله، پسماند و هرگونه اشیاء در بستر و  تخلیه هرگونه مواد آلوده -2تبصره 
 این قانون، مطلقاً ممنوع است.  33حریم موارد مندرج در ماده 

 شود. رفتار میاین قانون  59وفق ماده هاي آن،  با متخلفین از مفاد این ماده و تبصره -3تبصره 

 برداري از منابع آب سطحی یا زیرزمینی بهرهممنوعیت : مصادیق 39ماده 

برداري از منابع آب سطحی  هاي مطالعاتی، مقدار بهره آبریز یا محدوده هرگاه در هریک از مناطق حوضه
آبریز یا حفاظت کیفی آب یا  ریزي مربوطه باشد یا شرایط حوضه آب قابل برنامه یا زیرزمینی بیش از

هاي کمی و کیفی تأمین نیاز آب شرب ایجاب نماید، بنا به تشخیص و تصمیم کمیسیون  ضرورت
شده و در راستاي سند پایداري  هاي مطالعاتی یاد آبریز مبنی بر ممنوعیت مناطق یا محدوده حوضه
  برداري از ارت نیرو موظف است با حدود جغرافیایی مشخص، هرگونه افزایش در بهرهآبریز، وز حوضه

هاي مطالعاتی یاد شده اعم از حفر چاه عمیق یا  منابع آب سطحی یا زیرزمینی مناطق یا محدوده
برداري از منابع آب سطحی  عمیق یا قنات یا توسعه چشمه یا نهر یا سردهنه یا سایر تأسیسات بهره نیمه
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ا زیرزمینی را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت بنا به تشخیص و تصمیم ی
رسانی عمومی در خصوص ممنوعیت، تمدید یا رفع آن  آبریز با وزارت نیرو است. اطالع کمیسیون حوضه
 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه بر عهده سازمان

متناسب با مصادیق موضوع این ماده، برنامه عملیاتی خود را هاي استانی آب موظفند  کارگروه -1تبصره 
ریزي سطحی و زیرزمینی و سند  برنامه دهی مصارف موجود استان در قالب آب قابل جهت سامان

مدت معینی که با تشخیص آبریز مربوطه، ظرف  هاي تخصیص آب و در چارچوب سند پایداري حوضه
هاي مذکور مصوب نمایند. رعایت  تهیه و در کمیسیونود، ش آبریز تعیین می هاي هاي حوضه کمیسیون

آبریز در چارچوب سند تخصیص  هاي آبی در سطح حوضه ها و پیکره زیست رودخانه سهم محیط
هاي استانی آب موضوع این تبصره توسط  آبریز الزامی است. گزارش عملکرد ساالنه کارگروه حوضه

 گردد.  ذکور ارائه میآبریز به کمیسیون م دبیرخانه کمیسیون حوضه

آبریز یا محدوده  اي از حوضه که با توجه به شرایط مندرج در این ماده، منطقه درصورتی -2تبصره 
این ماده،  1هاي مصوب موضوع تبصره  منظور اجرا نمودن برنامه مطالعاتی، ممنوعه اعالم شود، به

، نسبت به کاهش مقدار آب مندرج در شده هاي یاد ها موظفند متناسب با برنامه هاي آب استان سازمان
 بندي آب اقدام نمایند.  برداري یا جیره هاي بهره پروانه

ها  ها و بخش ها، شهرستان گانه و شوراهاي تأمین استان هاي اجرایی قواي سه کلیه دستگاه -3تبصره 
 موظف به همکاري و مساعدت الزم جهت اجراي تصمیمات موضوع این ماده هستند. 

برداري از منابع آب سازند سخت، صرفاً براي تأمین آب شرب و منوط به  استفاده و بهره -4تبصره 
 موافقت و اجازه وزارت نیرو است.

 حفاظت کیفی منابع آب: 40ماده 

کردن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیري، ممانعت،  ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده آلوده
شود. سازمان حفاظت  زیست محول می کردن آب به سازمان حفاظت محیط جلوگیري و اعالم جرم آلوده

زیست موظف است نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهاي مربوطه اقدام نموده و همچنین با  محیط
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو نسبت به تدوین مقررات و  خانه همکاري وزارت

تشخیص مصادیق، راهکارهاي جلوگیري، پایش و رفع آلودگی منابع آب هاي اجرایی مربوط به   نامه آیین
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وزیران  حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام نموده و پس از تأیید شوراي عالی آب به تصویب هیئت

سهم آبریز و تعیین  هاي آبریز موظفند ضمن بررسی شرایط کیفی حوضه هاي حوضه برساند. کمیسیون
برنامه عملیاتی جهت رسیدن به شرایط  آبریز، مختلف در سطح حوضهقبول مناطق  بار آلودگی قابل

آبریز مطابق با مصوبات اخیرالذکر به همراه برنامه  کیفی مطلوب را در چارچوب سند پایداري حوضه
هاي استانی  آبریز، تدوین نموده و به تصویب شوراي عالی آب برسانند. کارگروه پایش کیفی حوضه
ساالنه موضوع این ماده را ي عملیاتی مذکور در هر استان بوده و گزارش عملکرد ها مسئول اجراي برنامه

 نمایند.  آبریز به کمیسیون مذکور ارائه می از طریق دبیرخانه کمیسیون حوضه

شخص حقیقی یا  شده، مشخص گردد که هر  هاي عملیاتی یاد هرگاه در اجراي برنامه -1تبصره 
برنامه  29) و ماده 1386قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده  دستگاه

مراتب را با ذکر  زیست سازمان حفاظت محیطاند،  ) موجب آلودگی آب شده1395ششم توسعه (مصوب 
با متخلف یا متخلفین  نماید. علل، ارائه دستورهاي فنی و تعیین مهلت، جهت اقدام الزم به وي اعالم می

 گردد.  رفتار می این قانون 59وفق ماده 

برداران باشد،  کنندگان یا بهره چنانچه جلوگیري یا رفع آلودگی آب، خارج از قدرت مصرف -2تبصره 
زیست یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آنان مکلفند، حسب مورد، مراتب را به سازمان حفاظت محیط

هاي استانی  ع آلودگی، به کارگروهتواند جهت بررسی و تأیید راهکار رف پزشکی اطالع دهند. موضوع می
آبریز ارجاع داده شود. در هر صورت جلوگیري و رفع  هاي هاي حوضه آب و در صورت لزوم به کمیسیون

 باشد. آلودگی آب بر عهده اشخاص ایجادکننده آن می

زیست، نسبت به صدور  دادستان محل مکلف است به درخواست سازمان حفاظت محیط -3تبصره 
تکلیف نهایی  کنندگان منابع آب و توقیف وسایل و تجهیزات مربوطه تا تعیین ب آلودهدستور تعقی

 شود.  این قانون رفتار می 59پرونده، اقدام نماید. با متخلفان وفق ماده 

 تصفیه آب و فاضالب هاي لزوم انجام طرح: 41ماده 

کنند،  ها یا مؤسساتی که خدمات آبرسانی براي مصارف شرب و بهداشت یا صنعتی را تأمین می شرکت
ربط تهیه و اجرا نمایند. تخلیه هر نوع فاضالب  تصویب مقامات مسئول ذي  موظفند طرح تصفیه آب را با

شده  نداردهاي تدوینباشد، مگر با رعایت استا کردن آب می هاي پذیرنده، مصداق آلوده آب به محیط یا زه
 این قانون.  40مطابق ماده 
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 شدن منابع آب شیرین : شور یا آلوده42ماده 

در مواردي که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو الزم تشخیص دهد، 
کند و در کنندگان، مجراي آب شور یا آلوده را مسدود  استفاده  تواند پس از اطالع به صاحبان و می

عنداالقتضاء  پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت،  صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و 

 کند. جبران میخسارت وارده به صاحب چاه را وزارت نیرو   برداري را رعایت نموده است، بهره

 ها و قنوات بایر یا متروك تکلیف چاه : تعیین43ماده 

تواند در صورت تشخیص وجود ضرورت اجتماعی، احیاي قنواتی را که به نظر  وزارت نیرو می
المنفعه باشد،  مسلوب خانه بایر یا متروك مانده یا به علت نقصان فاحش آب عمالً  کارشناسان این وزارت

تکلیف نماید. در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین  یري فنی، به مالک یا مالکین آنپذ در صورت امکان
گردد. همچنین وزارت  نیرو، قنات مذکور متروکه و فاقد حریم اعالم می   پس از اعالم وزارت  تا پنج سال

لت نقصان ع خانه بایر یا متروك مانده یا به که به نظر کارشناسان این وزارت تواند چاهی را نیرو می
 المنفعه نموده و پروانه آن را لغو نماید. المنفعه باشد، پر و مسلوب مسلوب فاحش آب عمالً 

 آرتزین هاي آرتزین و نیمه : حفاظت چاه44ماده 

برداري از آب  براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره
آرتزین یا قنواتی که منابع آنها تحت فشار باشد، موظفند از طریق   يها زیرزمینی نباشد، صاحبان چاه

 هاي آرتزین و نیمه نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري کنند. همچنین در چاه

وسیله پوشش جداري یا طرز  آرتزین، دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو الزم بداند به
 ه تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي دیگر جلوگیري کنند.مناسب دیگري ب
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 ها و تأسیسات آبی مقررات زیرساخت -فصل پنجم

 : احداث کانال یا مجراي جایگزین45ماده 

برداري صاحب  ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی یا بهره در مواردي که کانال
، به صورتی  آب استان  تواند به جاي آنها مجراي دیگري با تأیید سازمان گردد، صاحب زمین میزمین 

که سبب اتالف آب یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاري نگردد، به هزینه خود احداث کند. پس از 
 رود. احداث مجراي جدید، حق مجراي قبلی از بین می

 هاي آبی سیر طرح: امالك واقع در حریم و م46ماده 

در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاري و 
رعایت  هاي توسعه منابع آب نظیر سدسازي واقع باشند با  خطوط آبرسانی و مسیر یا محدوده سایر طرح

وجه به خسارت وارده به مالکین قانونی گیرند و قیمت عادله با ت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می
تواند با توافق مالک به  صورت نقدي نیست می شود. در مواردي که دولت قادر به پرداخت به پرداخت می

هاي دیگر نظیر زمین معوض، اسکان مجدد یا پرداخت از طریق منابع  شکل اقساط یا از طریق روش
 طه اقدام نماید. اعتباري دیگر طبق نظر کارگروه استانی آب مربو

 : حفظ حریم اماکن عمومی47ماده 

هاي عمومی و اماکن متبرکه و باستانی  هیچ نهر و کانال و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده
نقلیه و اماکن و  و مزاحمت براي ساکنین و عابرین و وسایل  و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر

هاي  ر غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی دستگاهتأسیسات مذکور نماید. د
اجرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی که مالک یا 

در شهرها) و  ربط و شهرداري ( هاي اجرایی ذي مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارتخانه و دستگاه
روستاها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند، دهیاري (در 

دستگاه اجرایی، شهرداري یا دهیاري مربوطه براي رفع خطر رأساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا 
 نماید. که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می دریافت نموده و در صورتی  مالکین
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 مشارکتیاز منبع آب نگهداري : 48ماده 

برداران چاه، چشمه، قنات و سایر منابع، مجاري و تأسیسات آبی مشترك، به سهم  کلیه شرکا و بهره
باشند. همچنین هیچ شخصی بدون اجازه وزارت نیرو، حق  خود مسئول حفاظت و نگهداري از آنها می

دستی مسئول خساراتی است که احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باال 
 آید. می دستی وارد  از عمل غیرمتعارف او به پایین

 هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی : حفظ آثار و سازه49ماده 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی موظف است نسبت به تهیه و انتشار اطلس 
هاي توسعه منابع  دف جلوگیري از تداخل طرحهاي تاریخی و باستانی کشور و حریم آنها با ه محوطه

هاي یاد شده و حریم آنها حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، اقدام  آب با محوطه
 ساله بازنگري نماید. هاي پنج نموده و اطلس یاد شده را در دوره

منابع آب حفاظت از آثار  هاي توسعه برداري از طرح وزارت نیرو موظف است در مطالعه، اجرا و بهره
هاي تاریخی و باستانی کشور، مورد توجه قرار  تاریخی و میراث فرهنگی را در چارچوب اطلس محوطه

دهد و نسبت به تدوین پیوست میراث فرهنگی مربوطه و اخذ تأیید از وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی موظف است  گردشگري و صنایع دستی اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و

حداکثر ظرف مدت دو ماه در قالب تأیید، رد یا تأیید مشروط پیوست مربوطه، اعالم نظر نماید. عدم 
 پاسخگویی در مهلت مقرر به معناي تأیید خواهد بود.

وزارت نیرو موظف است با همکاري وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري نسبت به حفظ، 
هاي آبی تاریخی، مطالعه و پژوهش بر روي آنها و ثبت و  برداري پایدار از آثار و سازه احیاء و بهره

 هاي مذکور در ردیف آثار ملی و جهانی اقدام نماید. مستندسازي آثار و سازه

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  هاي استانی آب موظفند با همکاري ادارات کارگروه
پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه طرح گردشگري آبی استان و حداکثر ظرف مدت یک سال 

آبریز اقدام نمایند.  عنوان بخشی از سند پایداري حوضه آبریز به هاي هاي حوضه تصویب آن در کمیسیون
هاي  هاي آبریز موظفند گزارش عملکرد ساالنه مفاد این ماده را به کمیسیون هاي حوضه سازمان
 ئه نمایند.آبریز ارا هاي حوضه
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 ترتیبات مالی -فصل ششم

 : تعرفه50ماده 

هاي مربوط به آب و پساب براي مصارف  نامه تعیین تعرفه وزارت نیرو موظف است نسبت به تدوین نظام
نامه مذکور را به  مختلف و برداشت شن و ماسه و سایر موارد موضوع این قانون اقدام نموده و نظام

هاي هر استان را مطابق  هاي آبریز موظفند تعرفه هاي حوضه . کمیسیونتصویب شوراي عالی آب برساند
نامه یاد شده و بر اساس ارزش اقتصادي آب متناسب با شرایط طبیعی، اقلیمی، اقتصادي و  با نظام

هاي تأمین،  گذاري آبریز، نحوه استحصال و دسترسی به آب و ارزش سرمایه اجتماعی هر منطقه از حوضه
هاي استانی آب، تعیین و پس از  و بازیافت آب براي مصارف مختلف به پیشنهاد کارگروه انتقال، توزیع

 باشد. هاي موضوع این ماده بر عهده وزارت نیرو می تصویب شوراي عالی آب، ابالغ نمایند. وصول تعرفه
استانی هاي  هاي آبریز موظفند ارزش اقتصادي آب را با همکاري کارگروه هاي حوضه سازمان -1تبصره 

هاي آبریز به  هاي حوضه آب در هر حوضه آبریز، براي مناطق مختلف تعیین و پس از تصویب کمیسیون
 اطالع عموم برسانند.

ها بابت هرگونه تخفیف  هاي آب استان ساله اعتبارات کمک به سازمان دولت مکلف است همه  -2تبصره 
ینی کرده و به منظور تأمین بودجه جاري و انجام ب ساالنه پیش  هاي آب را در بودجه یا معافیت در تعرفه

 ها قرار دهد. وظایف قانونی در اختیار آن سازمان

قانون تأمین منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از  3از تاریخ تصویب این قانون، ماده  -3تبصره 
تنظیم بخشی از قانون الحاق موادي به قانون  58و ماده  - 1383مصوب  -خشکسالی و یا سرمازدگی 

 گردد. لغو می - 1384مصوب  -مقررات مالی دولت

 بها : لزوم پرداخت آب51ماده 

باشند.  برداران آب موظف به پرداخت صورتحساب صادره بر اساس این قانون می کنندگان یا بهره مصرف
ن قانون با وي ای 21ماده  2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفق تبصره  کننده یا بهره که مصرف در صورتی
هاي معوقه خود استنکاف نماید  بردار از پرداخت بدهی کننده یا بهره چنانچه مصرف شود.  رفتار می

اجرائیه  بردار را جهت صدور  کننده یا بهره صورت بدهی مصرف  آب استان عالوه بر قطع انشعاب،  سازمان
بق مقررات اجراي اسناد رسمی نماید و اداره ثبت مکلف است بر ط به اداره ثبت محل ارسال می

 وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.  االجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و الزم



 
 

 

443 

 : تدوین و انتشار الیحه پیشنهادي قانون آب6فصل  

 آب پایداري: صندوق 52ماده 

صندوق پایداري آب را ذیل  شود به منظور کمک به پایدارسازي منابع آب کشور،  به دولت اجازه داده می
هاي  اري آب نسبت به ایجاد شعب به تعداد کمیسیونشوراي عالی آب تأسیس کند. صندوق پاید

نماید. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده از طریق  تخصیص ساالنه بودجه و  آبریز اقدام می هاي حوضه
کرد آن در راستاي اجراي اسناد  گردد و هزینه هاي بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می کمک

گیرد. اساسنامه  آبریز صورت می هاي هاي حوضه نظارت کمیسیون آبریز با تصمیم و هاي پایداري حوضه
ماه پس از تصویب این قانون، به طور مشترك توسط  3صندوق پایداري آب حداکثر ظرف مدت 

شود و پس از تأیید  بودجه کشور تهیه می  وزارتین نیرو و امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و
 رسد. ت وزیران میتصویب هیئ شوراي عالی آب، به

 : تأمین اعتبار53ماده  

هاي الزم جهت تحقق اهداف  ها و طرح دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز براي مطالعه و اجراي برنامه
 .بینی نماید ربط پیش هاي اجرایی ذي هاي سنواتی سالیانه دستگاه این قانون را در بودجه
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 اجراي مقررات -فصل هفتم

 دادگستري : ضابطین54ماده 

هاي تابعه آن و کارکنان وزارت جهاد کشاورزي (بنا به معرفی  کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
زیست (بنا به معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط  وزیر جهاد کشاورزي) و سازمان حفاظت محیط

شوند در  نون میزیست) که به موجب ابالغ وزارت نیرو، مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قا
قانون آیین دادرسی کیفري  29دادگستري محسوب و مشمول مقررات بند (ب) ماده  ردیف ضابطین 

 باشند. می

 : مرجع اجراي قانون55ماده 

ها و  مأمورین نیروي انتظامی موظفند حسب مورد، دستورهاي وزارت نیرو و مؤسسات، سازمان
زیست را در اجراي این قانون به  ازمان حفاظت محیطهاي تابعه آن، وزارت جهاد کشاورزي و س شرکت

 مورد اجرا گذارند. 

تخلف از مقررات این ماده توسط مأمورین نیروي انتظامی، موجب محکومیت به سه ماه تا یک  -تبصره
 شود. سال انفصال از خدمت می

 هاي توسعه : خسارت بر منابع آب در نتیجه اجراي طرح56ماده 

هاي توسعه اعم از عمرانی و صنعتی و معدنی و کشاورزي و سدسازي و  اجراي طرحکه در اثر  در صورتی
اي،  هاي سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه آب  تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع

برداري از منابع آب متعلق به اشخاص، تملک و یا خسارتی بر  ها و یا هر نوع تأسیسات بهره قنوات و چاه
هاي داراي  ها و چشمه ها و رودخانه هاي مذکور، آب قنوات و چاه آن وارد شود و یا در اثر اجراي طرح 

ترتیب زیر براي جبران خسارت عمل  یافته و یا خشک شوند، به بردار مجاز، نقصان کننده یا بهره مصرف
 گردد. می

پذیر باشد، بدون  کسري آب امکاندر مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران  -الف 
 باشد. آب می پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود 
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پذیر نباشد  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -ب
 گردد. مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می  خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا

ها و  شدن قنوات و چاه المنفعه شدن یا مسلوب مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک در -ج
پذیر باشد، مالک یا مالکین  از طرق دیگر امکان  الذکر ها بوده و تأمین آب تأسیسات فوق چشمه

توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند. در هر صورت   تأسیسات مذکور می
شدن یا  لت از طریق دستگاه اجرایی مربوطه موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشکدو

 باشد. مذکور می المنفعه شدن تأسیسات  مسلوب

 گردد. در کلیه موارد فوق چنانچه اختالفی پیش آید طبق رأي دادگاه صالحه عمل می 

ها بوده و  ها و چشمه چاهدر مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و  -د 
پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق  دیگر امکان تأمین آب مالکین این تأسیسات از طرق 

 گردد. با مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

برداري از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز  ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره نسبت به چاه -هـ
 شود. شخیص داده شود خسارتی پرداخت نمیت

شود و  هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاري می در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهاي آب طبق مقررات و معیارهاي وزارت نیرو مانند 

 بردار باید پرداخت شود. کننده یا بهره یق مصرفبرداران آب از طر کنندگان و بهره سایر مصرف

که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات  در صورتی -ز 
 گردد. وارده در صورت عدم توافق طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت می

 آبهاي توسعه منابع  زیست در نتیجه اجراي طرح : خسارت بر محیط57ماده 

زیست را در محاسبات  هاي توسعه منابع آب، خسارات وارده به محیط دولت مکلف است در اجراي طرح
سنجی اجرایی منظور و پس از درج در بودجه سنواتی، در قالب  هاي امکان اقتصادي و برآورد هزینه

زي زیست براي حفاظت، احیاء و بازسا هاي مبادله شده با سازمان حفاظت محیط نامه موافقت
 زیست اختصاص دهد. محیط

هاي مذکور را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  زیست مکلف است هزینه سازمان حفاظت محیط
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 استعالم دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعالم نماید.

ماه پس از  6اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت  نامه نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناي آیین
زیست و برنامه و  هاي حفاظت محیط به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و سازمان تصویب این قانون

 رسد. شود و به تصویب هیئت وزیران می بودجه کشور، تهیه می

زیست ناشی از تخطی پیمانکار غیردولتی طرح توسعه  در صورتی که خسارات وارده به محیط -1تبصره 
ولتی باشد، پیمانکار مذکور مکلف به پرداخت خسارات منابع آب از نظامات و ضوابط ابالغی کارفرماي د

 زیست خواهد بود. مطابق اعالم سازمان حفاظت محیط

آبریز، کلیه درآمدهاي ناشی از اجراي این ماده، به منظور حفاظت،  در راستاي پایداري حوضه -2تبصره 
سازمان حفاظت  گیرد. زیست قرار می زیست در اختیار صندوق ملی محیط احیاء و بازسازي محیط

شده موضوع این ماده و نتایج عملکرد  کرد مبالغ دریافت زیست موظف است گزارش هزینه محیط
 آبریز مربوطه ارائه نماید. صورت ساالنه به کمیسیون حوضه شده را به اقدامات انجام

 هاي توسعه به اخذ مجوزها : الزام طرح58ماده 

هاي توسعه مؤثر بر منابع آب اعم از عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي و سدسازي و  کلیه طرح
محیطی و میراث فرهنگی،  تأسیسات مربوطه، موظفند عالوه بر اخذ مجوزهاي تخصیص آب، زیست

. این قانون، پیش از آغاز هرگونه عملیات اجرایی اقدام نمایند 8نسبت به دریافت مجوز بند (ب) ماده 
هاي یاد شده و اختصاص ردیف بودجه دولتی به آنها، منوط به رعایت الزامات این ماده  تصویب طرح

 باشد.  می

 ها و جبران خسارت : جرایم، مجازات59ماده 

شود. مرتکبان با توجه به میزان و نوع جرم ارتکابی، عالوه بر اعاده وضع  رفتارهاي زیر جرم محسوب می
 شوند: ده، به مجازات ذیل طبق نظر دادگاه صالحه محکوم میسابق و جبران خسارت وار

 حبس و جزاي نقدي درجه پنج: -الف

 حفر چاه یا قنات بدون پروانه حفر. -1

 برداري. برداري از چاه یا قنات بدون پروانه بهره بهره  -2
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شکنی یا الیروبی چاه، ادامه پیشکار قنات یا توسعه و دستکاري چشمه بدون  جابجایی، کف -3
 مجوز.اخذ 

 برداري. برداري از منابع آب سطحی و منابع آب غیرمتعارف بدون پروانه بهره بهره -4

تغییر نوع مصرف آب یا انتقال آب به خارج از اراضی آبخور اولیه یا به خارج از محدوده اجراي  -5
برداري  طرح صنعتی و خدماتی یا مصرف آب در محلی به غیر از موارد مندرج در پروانه بهره

 جازه کتبی وزارت نیرو.بدون ا

 40آلوده ساختن آب یا هرگونه اقدام در جهت آلوده کردن آب طبق مقررات مندرج در ماده  -6
 38هاي مرتبط با آن و نیز عدم رعایت مقررات ماده  ها و دستورالعمل این قانون و آیین نامه

 هاي آن. این قانون و تبصره

هاي طبیعی،  ها، انهار و آبراهه بستر رودخانه ایجاد هر نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در -7
طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل  هاي و برکه  ها، مرداب هاي عمومی، مسیل کانال

ها و  ها اعم از طبیعی و یا مخزنی و انحراف مسیر یا مسقف کردن رودخانه دریاها و دریاچه
 ها بدون اجازه وزارت نیرو. هاي عمومی و مسیل هاي طبیعی و کانال انهار و آبراهه

ها،  هرگونه برداشت غیرمجاز از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حریم رودخانه  -8
ها بدون اخذ پروانه  سواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونی  ها و آبراهه انهار و مسیل

در این بند، به پرداخت  برداري معتبر از وزارت نیرو. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر بهره
برابر ارزش کارشناسی منابع برداشت شده به قیمت روز محکوم  4تا  2جریمه به میزان 

 خواهند شد.

هاي حفاري غیرمجاز و هرگونه حفاري  هرگونه حفاري غیرمجاز توسط دارندگان دستگاه -9
یا حمل و نقل  غیرمجاز یا خارج از ضوابط و شرایط مقرر در پروانه صالحیت یا پروانه حفاري

هاي حفاري داراي  هاي حفاري بدون کارت تردد توسط دارندگان دستگاه و تردد دستگاه
 پروانه صالحیت. 

هاي حفاري داراي پروانه صالحیت موضوع این بند عالوه بر مجازات  دارندگان دستگاه -تبصره
کینگ با هزینه مالک ماه و انتقال به پار 6فوق براي بار اول به توقیف دستگاه حفاري به مدت 

براي بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار به ضبط دستگاه حفاري به نفع  دستگاه، 
هاي حفاري غیرمجاز موضوع این بند عالوه بر  دولت محکوم خواهند شد. دارندگان دستگاه

 مجازات فوق، به ضبط دستگاه حفاري به نفع دولت در همان بار اول محکوم خواهند شد.

 حبس و جزاي نقدي درجه شش -ب
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برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف داراي پروانه  افزایش غیرمجاز بهره -1

 برداري. بهره
 20برداري وفق ماده  بري بدون اخذ پروانه بهره برداري از منابع آب موضوع اسناد حقابه بهره  -2

 همان ماده. 3این قانون یا عدم اقدام وفق تبصره 
این قانون و سایر مسئولین مرتبط که از وقوع جرایم  54ن دادگستري موضوع ماده ضابطی  -3

 دار اعالم ننمایند. مندرج در این قانون مطلع گردیده و مراتب را به مراجع صالحیت

 7حبس و جزاي نقدي درجه  -ج

آن تصرف عدوانی یا به هدر دادن آب حق دیگري یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت در استفاده از  -1
 باشد. به هر نحو. جرم موضوع این بند قابل گذشت می

این قانون و تأسیسات آنها یا حریم کمی و  3عدم رعایت حریم منابع آبی مندرج در ماده  -2
کیفی مخازن و تأسیسات آبی، تأسیسات فاضالب و همچنین خطوط انتقال آب، فاضالب و 

 اعم از سطحی و زیرزمینی. هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و زهکشی آبرسانی و کانال
هرگونه دخالت، اختالل یا دخل و تصرف در تأسیسات آبی دولتی و عمومی یا هرگونه اخالل   -3

 در تقسیم و توزیع آب.
گزارش خالف واقع مقدار آب مصرف شده یا کمیت و کیفیت آب برگشتی طبق مقررات ماده   -4

 این قانون. 27
برداري یا  و غیرمتعارف بدون تمدید پروانه بهره برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی بهره -5

این قانون در صورتی که به طور خاص در سایر بندهاي  21ماده  2مصادیق مندرج در تبصره 
 این ماده، مجازات معینی براي آن در نظر گرفته نشده باشد.

 گیري کمی و کیفی آب. هرگونه ممانعت از نصب، قرائت یا کنترل ابزارهاي اندازه  -6
دم رعایت مقررات خشکسالی و الگوي کشت بهینه. مرتکبان، عالوه بر مجازات مقرر در این ع -7

برابر ارزش کارشناسی محصول قابل برداشت به  4تا  2بند، به پرداخت جریمه به میزان 
 قیمت روز محکوم خواهند شد.

ها در  ته باشد، مجازاتهرگاه جرایم و تخلفات موضوع این ماده به نفع اشخاص حقوقی صورت گرف -1تبصره 
شود مگر آنکه مرتکب اثبات نماید که دستوردهنده  خصوص مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی اعمال می

 گردد. شخص دیگري بوده که در این صورت مجازات در خصوص دستوردهنده اجرا می
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حفر چاه غیرمجاز یا اشخاصی که پیش از آن مبادرت به  االجرا شدن این قانون،  از تاریخ الزم -2تبصره 
باید طی مدت تعیین  اند،  برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف نموده هرگونه بهره

ها و تعیین تکلیف اقدام  هاي آب استان این قانون نسبت به مراجعه به سازمان 21ماده  5شده در تبصره 
برداري غیر مجاز از  ر به خاطر حفر چاه غیرمجاز و بهرهنمایند و در این مدت از تعقیب کیفري و مجازات مقر

صورت مشمول مقررات این قانون  منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف معاف خواهند بود. در غیر این
مجلس و به طور کتبی به  وزارت نیرو مکلف است مراتب مذکور در این تبصره را طی صورت  شوند. می

هر صورت دادستان محل مکلف است تا تعیین تکلیف نهایی، دستور جلوگیري از مرتکبان ابالغ نماید. در 
بردار و اقدام به برداشت آب، مرتکب  هرگونه برداشت آب از موارد فوق را صادر نماید. در صورت تخطی بهره

 این ماده با وي برخورد خواهد شد. 1از شمول این تبصره خارج شده و مطابق بند 

عالوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به قلع مستحدثات   رایم موضوع این قانون،مرتکبان ج -3تبصره 
شوند.  غیرمجاز، اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده نیز بدون نیاز به تقدیم دادخواست محکوم می

برداري غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینی و  میزان خسارت ناشی از حفر چاه غیرمجاز یا بهره
 شود. متعارف، بر اساس ارزش اقتصادي آب در هر منطقه تعیین میغیر

محکوم به اعاده وضع به حالت سابق مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در رأي که بیش از سه  -4تبصره 
وزارت   در این خصوص اقدام و همچنین خسارات وارده را جبران کند و در غیر این صورت،  ماه نخواهد بود،
این امور اقدام و هزینه مربوطه توسط قاضی اجراي احکام تعیین و مطابق قوانین مربوطه از نیرو نسبت به 

 گردد. اعاده وضع به حال سابق، مشمول مرور زمان نیست. علیه وصول می اموال محکوم

هاي اجرایی  هرگاه مرتکب جرایم و تخلفات فوق از مستخدمین شاغل یا بازنشسته دستگاه -5تبصره 
 گردد. د، حسب مورد به اشد مجازات یا جریمه مربوطه محکوم میربط باش ذي

نهاد یا سایر  هاي مردم تواند جهت کشف جرایم و تخلفات از خدمات تشکل وزارت نیرو می - 6تبصره 
الکشف مربوطه را به میزانی که در خصوص موارد مختلف بنا  اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نموده و حق

 رسد، پرداخت نماید. ت به تصویب شوراي عالی آب میبه پیشنهاد آن وزار

) و ماده 1386قانون مدیریت خدمات کشوري (مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده  کلیه دستگاه -7تبصره 
) موظف به اجراي صحیح مقررات مندرج در این قانون  بوده و 1395برنامه ششم توسعه (مصوب  29

فعل یا ترك فعل، مشمول رسیدگی طبق قوانین و مقررات مربوطه هرگونه رفتار ناقض این قانون اعم از 
 باشد. می
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 حل و فصل اختالفات -فصل هشتم

 ارکان ساختار داوري و حل اختالفات : 60ماده 
 

 اند از: ارکان ساختار داوري و حل اختالفات موضوع این قانون عبارت

 الف) سطح ملی: مرکز ملی داوري آب زیرنظر شوراي عالی آب.

 هاي آبریز. هاي حوضه آبریز زیرنظر کمیسیون هاي آبریز: مراکز داوري آب حوضه سطح حوضه ب)

هاي استانی آب، شوراهاي حل اختالف و  ها زیرنظر کارگروه ج) سطح استانی: مراکز داوري آب استان
 نهادهاي محلی موجود.

الذکر با پیشنهاد شوراي عالی  نامه اجرایی ساختار و سازوکار هریک از مراکز داوري فوق آیین -تبصره
 رسد.  آب، به تصویب هیئت وزیران می

 حل اختالف هاي : رویه61ماده 

قانون  139در موارد بروز اختالف میان اشخاص حقیقی و حقوقی در اجراي این قانون و با رعایت اصل 
 گردد: اساسی جمهوري اسالمی ایران، به یکی از طرق زیر عمل می

الف) رسیدگی اولیه به اختالفات میان اشخاص در سطح استان، ابتدا باید از طریق نهادهاي محلی و 
هریک از این نهادها یا شوراها خود را صالح به رسیدگی چنانچه شوراهاي حل اختالف صورت پذیرد. 

ز داوري آب موضوع به مرک ندانند یا هریک از طرفین دعوا نسبت به نظر یا رأي صادره معترض باشند،
. رأي نهایی مرکز داوري آب استان در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض شود استان ارجاع داده می

 خواهد بود.  

آبریز باشد، حل اختالف  ب) در صورتی که اختالف میان اشخاص، فراتر از یک استان و در سطح حوضه
از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره  گیرد. چنانچه هریک آبریز صورت می توسط مرکز داوري آب حوضه
شود.  آبریز معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می توسط مرکز داوري آب حوضه

 رأي نهایی مرکز ملی داوري آب، در دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.
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موضوع به مرکز داوري آب استان هاي اجرایی در سطح استان،  ج) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
شود. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز  ارجاع داده می

آبریز، قطعی، غیرقابل اعتراض و  شود. رأي مرکز داوري آب حوضه آبریز ارجاع داده می داوري آب حوضه
 باشد. الزم االجرا می

آبریز، موضوع به مرکز  ها در سطح حوضه هاي اجرایی استان یان دستگاهد) در صورت بروز اختالف م
هاي طرف دعوا نسبت به رأي  شود. چنانچه هریک از دستگاه آبریز ارجاع داده می داوري آب حوضه

شود. رأي مرکز ملی داوري آب،  صادره معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می
 باشد. االجرا می اض و الزمقطعی، غیرقابل اعتر

هاي اجرایی در سطح ملی، موضوع به مرکز ملی داوري آب  ه) در صورت بروز اختالف میان دستگاه
 باشد. االجرا می شود. رأي مرکز ملی داوري آب، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم ارجاع داده می

هاي آبی با  نامه ر قراردادها و تفاهمها، مشاوران و پیمانکاران د و) در صورت بروز اختالف میان تشکل
شود.  هاي اجرایی در سطح استان، موضوع به مرکز داوري آب استان ارجاع داده می یکدیگر یا با دستگاه

چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره معترض باشند، موضوع به مرکز داوري آب 
آبریز، در دادگاه عمومی صالحه قابل  وري آب حوضهشود. رأي نهایی مرکز دا آبریز ارجاع داده می حوضه

 اعتراض خواهد بود.

هاي آبی با  نامه ها، مشاوران و پیمانکاران در قراردادها و تفاهم ز) در صورتی که اختالف میان تشکل
آبریز باشد، حل اختالف توسط  هاي اجرایی فراتر از یک استان و در سطح حوضه یکدیگر یا با دستگاه

گیرد. چنانچه هریک از طرفین دعوا نسبت به رأي صادره  آبریز صورت می ري آب حوضهمرکز داو
شود. رأي نهایی مرکز ملی داوري آب، در  معترض باشند، موضوع به مرکز ملی داوري آب ارجاع داده می

 دادگاه عمومی صالحه قابل اعتراض خواهد بود.

شده در  جرایی، مطابق با فرآیندهاي تعریفهاي ا ح) در صورت بروز اختالف میان اشخاص و دستگاه
اعتراض در دیوان  گردد. با این تفاوت که رأي صادره نهایی، قابل بندهاي (الف) و (ب) این ماده عمل می

 عدالت اداري خواهد بود.
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مهلت اعتراض به هریک از آراي غیرقطعی شوراهاي حل اختالف، نهادهاي محلی و مراکز  -تبصره

باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر یا اسقاط حق اعتراض،  از ابالغ می روز پس 20داوري، 
 باشد. االجرا می آراي مذکور، قطعی، غیرقابل اعتراض و الزم

 هاي مجاور  : نقصان آب چاه62ماده 

برداري از چاه یا قنات جدیداالحداث، آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک  هرگاه در اثر حفر و بهره
 شود: د، به یکی از طرق زیر عمل میشو

برداري به  یافته آب منابع مجاور در قبال مشارکت در هزینه بهره با توافق طرفین مقدار کاهش -الف 
 از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود.   آب استان  تشخیص سازمان

کاهش پروانه حسب شرایط فنی، نسبت به   آب استان  در صورت عدم توافق طرفین، سازمان -ب
برداري چاه یا قنات جدیداالحداث تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور یا صدور مجوز  بهره

 نماید. جابجایی چاه یا قنات جدیداالحداث اقدام می

میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان  -1تبصره  
 .شود تعیین می  تانآب اس  سازمان

 باشد. این قانون می 61هاي حل اختالف این ماده، مطابق ماده  رویه -2تبصره  

هرگاه به تشخیص مرکز داوري آب استان مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از  -3تبصره 
سازمان آب  این قانون توسط 56بوده خسارت وارده مطابق ماده   آب استان  اشتباه کارشناسان سازمان
 گردد. استان مربوطه جبران می

 هاي منابع آب : تأمین هزینه63ماده 

هاي  برداران مشترك نهر یا کانال یا جوي یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه هرگاه بهره
عمل این قانون  61توانند مطابق ماده  برداري، تعمیر یا نگهداري آن نشوند، هریک از شرکا می بهره

 نمایند.
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 حق : ثبوت اعراض ذي64ماده 

حق در محاکم قضایی،  هر نهر غیرطبیعی که در زمین دیگري جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذي
 حق مجرا از بین خواهد رفت.

 : تعیین مسیر یا طرز انشعاب65ماده 

انال اصلی با یکدیگر بران نتوانند در مورد مسیر یا طرز انشعاب آب از مجراي طبیعی یا ک هرگاه آب
تواند با توجه به اینکه به حق دیگري  می  آب استان  بران، سازمان توافق نمایند، حسب درخواست آب

االجرا بوده و  بران الزم براي آب  آب استان  اي نرسد، مسیر یا انشعاب را تعیین کند. نظر سازمان لطمه
 گردد. قاضیان دریافت میاین قانون از مت 26هاي کارشناسی مطابق ماده  هزینه

 به تخلفات : رسیدگی خارج از نوبت66ماده 

در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعب تخصصی آب در دادسراها و محاکم عمومی متشکل از قضات آگاه به 
 شود. زیست به منظور رسیدگی به دعاوي و شکایات ناشی از این قانون تشکیل می حقوق آب و محیط

ها در اجراي مقررات این قانون، صالح به رسیدگی باشند  دادسراها و دادگاهدر هر مورد که  -تبصره
حکم قضایی اقدام  مکلفند به فوریت و خارج از نوبت، نسبت به رسیدگی و حسب مورد صدور دستور یا 

 نمایند.

  



 
 

 

454 

 آب مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانونمستندسازي  

 

 سایر -فصل نهم

 هاي اجرایی   نامه : وضع آیین67ماده 

ربط تهیه و  هاي اجرایی ذي ین قانون، حسب مورد توسط دستگاهنیاز ا هاي اجرایی مورد  نامه سایر آیین
 باشد. وزیران قابل اجرا می پس از تصویب هیئت

 : دوره گذار68ماده 

ها  ریزي استان برنامه آبریز و آب قابل هاي حوضه تا پیش از تدوین و تصویب اسناد جدید تخصیص 
ریزي، ابالغی  برنامه آبریز و آب قابل هاي این قانون)، اسناد موجود تخصیص آب حوضه 16(موضوع ماده 

ون تا پیش از تدوین گیرد. در خصوص سایر اسناد مورد اشاره در این قان وزارت نیرو، مالك عمل قرار می
 گردد.  آبریز محول می هاي هاي حوضه گیري مربوط به آنها به کمیسیون و تصویب آنها، اختیار تصمیم

 : نسخ قوانین و مقررات مغایر69ماده 

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد، از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر 
 دد.گر است بالاثر می
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 منابع و مراجع 

 منابع و مراجع
 و ها دکترین تحوالت بررسی. 1399پور، ح،  کله، ص، عرب، د.ر، جاللی، م.ر، کریمی ترابی پلت •

ریـزي کـالن آب و آبفـا     ، دفتر برنامـه جهان و ایران در آب قوانین تدوین بر حاکم رویکردهاي
 وزارت نیرو، انتشارات عطر یاس

 فرآینـدها،  بر مروري. 1400-1 ،م ،نعمتی حسینلو ر،.م جاللی، ر،.د عرب، ص، کله، پلت ترابی •
 آبفـا  و آب کـالن  ریـزي  برنامـه  دفتر آب، قانون پیشنهادي الیحه تدوین هاي سرفصل و اصول
 یاس عطر انتشارات نیرو، وزارت

 قـانون  شناسـی  آسـیب . 1400-2 ،س ،نـژاد  مقیمی ر،.م جاللی، ر،.د عرب، ص، کله، پلت ترابی •
 دفتر آب، قانون پیشنهادي الیحه تدوین در گروداران تحلیل شناسی روش و آب عادالنه توزیع
 یاس عطر انتشارات نیرو، وزارت آبفا و آب کالن ریزي برنامه

 کشـورهاي  آب قـوانین . 1400-3 ،ن ،رفیعی انزاب ر،.م جاللی، ر،.د عرب، ص، کله، پلت ترابی •
 ،اشغالی فلسطین و استرالیا افغانستان، چین، اسپانیا، جنوبی، آفریقاي جهانی، تجارب منتخب

 یاس عطر انتشارات نیرو، وزارت آبفا و آب کالن ریزي برنامه دفتر
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 )1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن (: 1پیوست  

 کلیات -فصل اول

 مالکیت عمومی و ملی آب :بخش اول 

  1ماده  

مسـیر طبیعـی دیگـر اعـم از      ها و جویبارها و هر ها و انهار طبیعی و دره هاي جاري در رودخانه کلیه آب
هـاي   هـا و برکـه   هـا و مـرداب   دریاچه ها و آب ها و زه فاضالب ها و یرزمینی و همچنین سیالبزسطحی و 

زیرزمینی ثـروت ملـی محسـوب و متعلـق بـه       هاي هاي معدنی و منابع آب سارها و آب طبیعی و چشمه
ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسـعه منـابع آب    برداري این بهره است و مسئولیت حفظ و عموم

 .شود به وزارت آب و برق محول می

  2ماده  

باشـند متعلـق بـه دولـت اسـت و       که آب دائم یا فصلی داشتهنها اعم از ای طبیعی و رودخانهار بستر انه
حداکثر طغیان معمولی نشان دهـد و همچنـین    رودخانه یا نهر را در  پهناي آن تا حدي است که مسیر

 ایجاد هر نوع اعیانی در 25/05/1346اراضی ساحلی مصوب  ها طبق قانون است ساحل دریاها و دریاچه
ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی  سواحل دریا و دریاچه ها و در بستر انهار و رودخانه

 .اجازه وزارت آب و برق  مگر با ممنوع است

هـا و   هیـدرولوژي رودخانـه   حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار -1تبصره  
تأسیسات آبی از طـرف وزارت آب و بـرق    رعایت اثر ساختمان  طبیعی آنها بدونآب در بستر  انهار و داغ

 .تعیین خواهد شد

هـا را بـراي    رودخانـه  هـاي موجـود در بسـتر انهـار و     کـه اعیـانی   وزارت آب و برق در صورتی -2تبصره  
معینی خواهد کرد که ظرف مدت  مالک یا متصرف اعالم  برداري آب و برق مزاحم تشخیص دهد به بهره

نماینده او   وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف
 .کرد اقدام به تخلیه و قلع خواهد

صالحیت شده باشـد   ذي که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات در صورتی 
 .شود می تعیین و پرداخت  50 در ماده مقررفقط خسارت اعیانی به ترتیب 
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 حقابه و اجازه مصرف -بخش دوم  

  3ماده  

رك حکم دادگاه یا مـدا  حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا
  .باشد قانون به نفع مالک آن تعیین شده قانونی دیگر قبل از تصویب این

  4ماده  

بینی شده در  مقررات پیش منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت حقی است که بهاجازه مصرف 
 .شود واگذار می اشخاص حقیقی یا حقوقی ین قانون از طریق صدور پروانه بها

  5ماده  

هـا باشـد و    رودخانـه  کنندگان بیش از میزان واقعـی و عـادي   هایی که مجموع حقابه مصرف در رودخانه
هر ناحیه تـا تـاریخ اعـالم اجـراي      تواند در وزارت آب و برق می وجود به مصرف مفید نرسدهاي م حقابه

توجـه بـه    ن قـانون بـا  ای 8و  7نفري طبق مواد  نفري و پنج هاي سه وسیله هیأت شدن آب به قانون ملی
تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیـین میـزان حقابـه     مدارك موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت

وسیله وزارت آب و بـرق بـه    هاي مزبور پس از قطعیت به هیأت  نظریه نظر کند و کنندگان تجدید مصرف
 .شود می مورد اجرا گذارده

  6ماده  

این  7مکلف است طبق ماده  شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق از تاریخ اعالم اجراي ملی
تحویل براي امور کشاورزي  حجم آب قابل رف مفید با قیدپروانه مص نفري هاي سه قانون با تعیین هیأت

کنندگان  حقابه یا مصرفن در این قانون براي دارندگا یا صنعتی یا مصارف شهري و سایر مصارف مذکور
 .منتفی است 3هاي موضوع ماده  مصرف مفید حقابه صادر کند و پس از صدور پروانه

صدور پروانه مصرف  این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و 6و  5اجراي مواد  -تبصره 
قوانین و مقررات اصالحات ارضی واگذار  امالکی که در اجراي االجاره یا قیمت براي تغییر مال ایجاد حق

 .شده یا خواهد شد نخواهد کرد
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  7ماده  

کشاورزي یا صنعتی یا  ین میزان مصرف مفید آب براي اموروزارت آب و برق موظف است به منظور تعی
انـد و   گذشـته حقابـه داشـته    براي اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه در   مصارف شهري از منابع آب کشور

هـا   ایـن هیـأت    .یا منطقه تعیین کنـد  نفري در هر ناحیه هاي سه تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأت
م اساس اطالعـات الز  شود بر می برق و وزارت کشاورزي تدوین و وزارت آباي که از طرف  نامه طبق آیین

انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول  سطح کشت و محل مصرف و نسبت به مقدر آب موجود و میزان
هیأت صادر خواهد شـد،   مصرف طبق نظر این و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه

ر صورت موافقـت  کند تا د برق تسلیم می و وزارت آب ري اعتراض خود را بهنف معترض به رأي هیأت سه
 .االجرا است نفري قطعی و الزم ارجاع شود، رأي هیأت پنج نفري هیأت پنج وزارت آب و برق به

 8ماده  

وزارت آب و برق و یک نفر  هاي سه نفري مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب اعضاء هیأت
نفـري عبارتنـد از دادسـتان اسـتانی کـه       هاي پـنج  کشاورزي و اعضاء هیأت کارشناس به انتخاب وزارت

ســازمان   اي و در صــورت نبــودن منطقــه ســازمان آب منطقــه آبریــز در آن قــرار گرفتــه و مــدیر عامــل
ري کل مدیر کل یا رییس کل اصالحات ارضی استان یا فرماندا اي نماینده وزارت آب و برق و منطقه آب

یا فرمانداري کل و یک نفر کارشـناس بـه انتخـاب وزیـر آب و       کشاورزي استان و مدیرکل یا رییس کل
مقامـات   که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداري کل باشد انتخاب دادسـتان یـا   در صورتی  .برق

 .مذکور در این ماده با وزراي مربوط خواهد بود

تصـمیمات   نفـري و نحـوه اجـراي    نفـري و پـنج   هاي سه رسیدگی هیأتمدت مأموریت و نحوه  -تبصره 
اعتـراض بـه تصـمیم     نفري و مدت نظر به هیأت پنج هاي مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدید هیأت
 برق و وزارت کشـاورزي بـه   و آب اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نامه نفري طبق آیین هاي سه هیأت

 .خواهد رسیدت وزیران ئتصویب هی
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 صدور پروانه مصرف -بخش سوم  

  9ماده  

و برق خواهد بود و صدور  از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب
 .ممنوع استه راجع به حقاب اسناد رسمی

ارضـی کماکـان    وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی در اجراي قوانین و مقررات اصـالحات  -تبصره 
حقابه مندرج در این ( .کرد در هر سند شرط زیر را قید خواهد  نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی

شود  خود به پروانه مصرف تبدیل می سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع
 ).باشد قبول عنوان ادعایی قابل اینکه از این بابتبدون 

 10ماده  

 .پروانه مصرف است ) این قانون موکول به تحصیل1استفاده از منابع آب مذکور در ماده ( 

 11ماده  

به درخواست مربوط  هاي تابع پس از کسب اطالعات و رسیدگی ها و شرکت وزارت آب و برق یا سازمان
اسـاس   بـر تقـدم   رعایـت حـق   اخذ تعهـد الزم پروانـه مصـرف آب را بـا      به مصرف آب و صدور پروانه و

نمایند  تصویب می ت وزیرانئتدوین و هی برق و وزارت کشاورزي و اي که به پیشنهاد وزارت آب نامه آیین
 .کند صادر می

  12ماده  

ن مـذکور در مـاده یـک ایـ     نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منـابع آب  آیین
ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و  الزم باشد وشروط و تعهدات و قانون باید حاوي کلیه مقررات 

 .استفاده از آن باید قید گردد اتمام تأسیسات آبیاري اختصاصی و تاریخ
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  13ماده  

در پروانـه قیـد شـده     جز آنچـه کـه   هکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی ب هیچ
 و داشت مگـر بـا اجـازه وزارت آب    در را به دیگري نخواهدصاه برساند و همچنین حق انتقال پرواناست 

 .برق

  14ماده  

آنکـه تصـمیم    پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردي است که بـراي آن صـادر شـده اسـت مگـر     
مصـرف مفیـد و اقتصـادي     شود و یا به هر علتی مسلم شود کـه  منطقه اتخاذ در وسیله دولت بهدیگري 

کننـده   مصـرف   دستورهاي فنـی بـه   مراتب را با ذکر علل و ارائه  برق و در این صورت وزارت آب .نیست
 و کننـده بـه دسـتورهاي وزارت آب    مصرف ،مزبور هرگاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار .دارد اعالم می

  .شد لغو خواهد  پروانه مصرف آب ،برق عمل ننماید

در مـاده   نفري مندرج زارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سهدر صورت اعتراض به تصمیم و -تبصره 
 .این قانون است 7

 شرایط استفاده و نحوه مصرف آب -بخش چهارم 

  15ماده  

اجتنـاب ورزیـده و مجـاري     دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند کـه از اتـالف و مصـرف غیرمفیـد آب    
 .کند احداث و نگهداري کنند تأمین نحوي که این منظور را اختصاصی مورد استفاده خود را به

  16ماده  

کننـده و   مصـرف  بـا توجـه بـه احتیاجـات     مصرف مفید مصرفی است که تحت شـرایط زمـان و مکـان (   
مصـرف مفیـد بـا تغییـر      .مقررات ایـن قـانون تعیـین خواهـد شـد       احتیاجات عمومی و امکانات) طبق

 .نظر است هاي علمی و فنی قابل تجدید روش
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  17ماده   

یـک از  مصـرف آب هر  وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطالعاتی که وزارت کشـاورزي در مـورد  
میزان اجازه مصـرف آب را در هـر    دهد تدریجاً وزارت آب و برق قرار می  محصوالت کشاورزي در اختیار
 .تعیین و اعالم دارد کیفیت اقلیمی ،نوع خاك ،ناحیه با توجه به نوع محصول

 هاي مصرف نشده آب -بخش پنجم 

  18ماده  

زیـر پروانـه صـادر     هـاي مشـروح در   هاي الزم بـراي آب  وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی
 د:کن می

 .هایی که بدون استفاده مانده باشد بآ -1
گـذاري دولتـی    سرمایه هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی به وسیله آب -2

  .آید می به دست آمده و
 .ریزند ها و دریاها و انهار می هاي زائد از مصرف که به دریاچه آب -3
 .ها هاي حاصل از فاضالب آب -4
 .هاي زائد از سهمیه شهري آب -5
او بـه مصـرف    هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنـده پروانـه یـا جانشـین     آب -6

 .نرسیده باشد
 .به علل قانونی لغو شده باشد هایی که پروانه استفاده از آن آب -7
 .شود اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب -8

 ف و اختیاراتیوظا -فصل دوم 

 19ماده  

اقدام مقتضـی بـه عمـل     نیاز کشور از طرق زیر وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد
 د:آور

 .زمینیها در مخازن سطحی و زیر رودخانه ذخیره نمودن آبها و  کردن سیالب مهار -الف 
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 .کشی هاي آبیاري و لوله تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه -ب

 .هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده مفید از آب -ج

 .کردن آب شور در مناطق الزم شیرین -د 

 .هاي شیرین شدن آب جلوگیري از شور -ه

 .کردن ابرها بارور -و 

 ر.هاي کشو نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آب -ز 

هـاي   و کمیته هاي اجرایی هاي آبیاري و هیأت و سازمان ها تأسیسات آبیاري و تأسیس شرکت ایجاد -ح
 .حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف

 .شکسالیبندي آب در خ طور مستقیم یا غیرمستقیم و جیره ها به نظارت بر آب -ط

 .انجام سایر اموري که موجب حسن اجراي این قانون باشد -ي

  20ماده  

وزارت اصالحات ارضی و  برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزي و و گزارش کارکنان وزارت آب
روسـتایی) کـه بـه موجـب      ارضی و تعـاون  معرفی وزیر کشاورزي و وزیر اصالحات بنا به تعاون روستایی (

قـانون انتخـاب و بـه دادسـراها معرفـی       مندرج در این برق براي اجراي وظایف و ابالغ مخصوص وزیر آب
ي خواهـد بـود و تعقیـب    و در حکم گزارش ضابطین دادگستر شده باشند مالك تعقیب متخلفین است

 .انون آیین دادرسی کیفی به عمل خواهد آمدق 59از ماده  )ب(بند  متخلفین طبق

 21ماده  

نظـم و اجـراي ایـن قـانون      تواند در نواحی و مناطقی که الزم بداند بـراي اسـتقرار   وزارت آب و برق می
اجراي ایـن قـانون داراي اختیـارات     وظایف پلیس مسلح آب که در  سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند،

وزیران  تئب هیتصوی پیشنهاد وزارت آب و برق به اي که به نامه باشد طبق آیین ضابطین دادگستري می
 .شود خواهد رسید تعیین می
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  22ماده   

هـاي بازرگـانی    شـرکت  صورت اي را که به هاي آب منطقه ها و شرکت تواند سازمان وزارت آب و برق می
هایی که بـا سـرمایه دولـت تشـکیل      شرکت هاي دیگر دولتی یا سازمان شود رأساً یا با مشارکت اداره می

هـاي آب و   کمیسیون  و برق به تصویب پیشنهاد وزارت آب ها به این شرکت اند ایجاد کند. اساسنامه شده
الثبت و تمبر معاف  هاي مذکور از پرداخت حق خواهد رسید و شرکت برق و دارایی و استخدام مجلسین

 هـاي موجـود خـود بـه     تواند از این اختیارات براي تغییر وضع سازمان وزارت آب و برق می  .خواهند بود

 .هاي بازرگانی استفاده کند صورت شرکت

منـاطق و نـواحی و    هاي آبریز وزارت آب و برق براي اجراي این وظایف و همچنین تعیین حوزه -تبصره 
تصـویب   هاي الزم را تهیه و پـس از  نامه آیین مذکور در این قانون اریف و اصطالحات و عناوینتشریح تع

  .گذارد می ت وزیران به موقع اجرائهی

 هاي زیرزمینی آب -فصل سوم 

 23ماده  

این قانون از طریق حفر هر نوع  25هاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماده  استفاده از منابع آب
وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مـذکور بـا    اجازه و موافقت  چاه و قنات در هر نقطه از کشور با
منطقـه و مقـررات    ) هـاي زیرزمینـی   طبقات زمـین و آب  شناسایی( توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي

  .کند نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می بینی شده در این قانون پیش

تـاریخ تصـویب    هاي زیرزمینی که قبـل از  استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آب براي -1تبصره  
ترتیب انتشار آگهی براي  .قانون الزامی استمصرف طبق این  انون ایجاد شده است تحصیل پروانهاین ق

مصـوب وزارت   و تعهدات طبق مقـررات  اطالع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط
 .بود خواهد شود تعیین می 14ه با رعایت ماده آب و برق ک

وزارت آب و برق  صبا توجه به قوانین و مقررات طبق تشخی 14/07/42هایی که از تاریخ  چاه -2تبصره  
شده و همچنین طبق این قانون  ممنوع یا محدود اعالم و آگهی در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق

آب و بـرق مـورد    خسارت به تشخیص وزارت گونه مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچغیر
 .اهد شددادستان محل مسدود خو استفاده آبیاري قرارداده یا با حضور نماینده
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 24ماده  

شـود کـه سـفره آب     هـاي علمـی و فنـی معلـوم     وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسـی 
هـاي آبیـاري    مناطقی کـه طـرح   همچنین در ،رود پایین می  زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر

گردد   از طرف دولت باید اجرااي  در ناحیه کردن آب منظور ملی هاي زیرزمینی به جامع و استفاده از آب
عمیـق و یـا قنـات را ممنـوع سـازد و رفـع ایـن         نیمـه  با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیـق یـا  

 .است و برق ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب

 25ماده  

بهداشتی و باغچه تا ظرفیـت   احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب و
صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و بـرق در   روز مجاز است و احتیاج به متر مکعب در شبانه 25بدهی آ

آوري آمـار و مصـرف آن    جمـع   هاي منطقـه و  به منظور بررسی آب ها تواند از این نوع چاه موارد الزم می
 .بازرسی کند

مجاز مجـاور   خشکانیدن آب چاه و یا قناتها موجب کاهش یا  که حفر این قبیل چاه در صورتی -تبصره 
رسـیدگی و در صـورت    توافق مالکین به شکایت شـاکی  عدم تواند در صورت وزارت آب و برق میگردد 

 .جلوگیري کند برداري آن احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره

 26ماده  

شـاع  اراضی از چاه یا قنات م یک از صاحبانهرن آب در هر ناحیه یا منطقه حق شد تا زمان اجراي ملی
احـداث تأسیسـات پرداختـه یـا توافـق       که براي حفر چاه یا قنات و و مشترك متناسب با سهامی است

بنـدي خواهـد    نوبـت   به نسبت سهامشان تقسیم یا اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود کرده
 .شد

 27ماده  

موظفنـد طبـق مقـررات     جلـوگیري از آلـودگی آب داخـل چـاه هسـتند و     دارندگان پروانه چاه مسئول 
 د.بهداشتی عمل کنن
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 28ماده   

 عنوان مجاز به آب فروشـی  هیچ شدن آب در هر منطقه به هاي صادره پس از اعالم ملی دارندگان پروانه
باشـد کـه    شرکت سهامی زراعی صادر شده شرکت تعاونی روستایی و یا نیستند مگر اینکه پروانه به نام

 .در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند

ظرفیت اسـتخراج   اند و طور مجاز احداث شده هایی که قبل از تصویب این قانون به در مورد چاه -تبصره 
مازاد آنها با ارائه شـواهد و قـرائن    مفید صاحبان پروانه باشد و ها بیش از میزان مصرف آب این قبیل چاه
اسـت بـراي     صنعتی و یا شـهري مصـرف مفیـد داشـته     ن قانون براي امور کشاورزي وقبل از تصویب ای

مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت  کنندگان آب مازاد با توجه به مصرف
% نسبت به سـرمایه  8معیارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا   استهالکی طبق هاي جاري و هزینه

 کنندگان از پرداخت منظم مصرف  که شود و در صورتی کننده به صاحب چاه پرداخت می مصرف طرف از
 .این قانون با آنان رفتار خواهد شد 53بهاي آب خودداري کنند طبق ماده 

 29ماده  

یی و بـه منظـور راهنمـا    کننده حفر چاه یا قنـات  وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي درخواست
قنـات را از لحـاظ فنـی و اقتصـادي      محل اعزام و امکان حفر چاه یا علمی متخصصین خود را بهفنی و 

 .خواهد بود رشناسی به عهده متقاضیهزینه کا مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد

 % هزینـه 20% فقـط  50جـاي   هـاي سـهامی زراعـی بـه     هاي تعاونی روستایی و شـرکت  شرکت -تبصره 
 .ناسی پرداخت خواهند کردکارش

  30ماده  

شـیرین مخلـوط شـود     در مواردي که آب شور و یا آب مخلوط با امالح معدنی غیر قابل مصـرف بـا آب  
که این کـار از   کند و در صورتی آب شور یا مخلوط به امالح را مسدود  تواند مجراي وزارت آب و برق می

 .مسدود یا منهدم سازد  پرداخت خسارت عنداالقتضاء بدونپذیر نباشد چاه یا مجرا را  لحاظ فنی امکان
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 31ماده  

بـرداري از آب   بهـره  براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سـال کـه احتیـاج بـه    
نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب  هاي آرتزین موظفند از طریق چاه  زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه

 .لوگیري کنندزیرزمینی ج

  32ماده  

هـاي   شـود و در چـاه   مـی  ها آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودي خود از سطح زمین خارج در چاه
برخـورد بـه آب اسـت دارنـدگان پروانـه چـاه        باالتر از سطح اولیه  بیاآرتزین که در آنها سطح ایست نیمه

نفوذ آب مخـزن    برق از و تشخیص وزارت آبدیگر به  وسیله پوشش جداري و یا طرز مناسب مکلفند به
 .کنند فشار در قشرها دیگر جلوگیري تحت

  33ماده  

گیري سـطح آب و میـزان آب    اندازه لیباید مجهز به وسا 25هاي مذکور در ماده  هر چاه به استثناء چاه
معیارها و درخواست شده را طبق  مقدار آب مصرف مکلفند گزارش  شده باشد، دارندگان پروانه استخراج

 .وزارت آب و برق بدهند

گیـري را بـه    اندازه لیگیري آب قنوات وسا برق مجاز است در موارد الزم براي اندازه و وزارت آب -تبصره 
کننـدگان   گیـري بـده آب قنـات بـا اداره     اندازه ل مزبور ویوسا  هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري

 .قنات خواهد بود

  34ماده  

حفـر چـاه یـا قنـات      ل موتـور اقـدام بـه   یشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاري است و با وساا
داشـتن پروانـه حفـاري مجـاز بـه       برق تحصیل کنند و بدون و باید پروانه حفاري از وزارت آب کنند می

پروانـه  اشخاص مذکور موظفنـد کلیـه شـروط منـدرج در       .ل موتوري نخواهند بودیاقدام حفاري با وسا
حفـاري    تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بـدون پروانـه   حفاري را رعایت کنند و در صورت

هـا و یـا    عامـل شـرکت   ها مدیران ها و سازمان کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکت اقدام به حفر چاه
بـرق   بـه عـالوه وزارت آب و  محکوم خواهند شد و   این قانون 60نیز به مجازات مقرر در ماده  ها سازمان

 .تواند دستگاه حفاري را مجاناً به سود دولت ضبط کند می
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 35ماده   

کـه   یا خشک شود در صـورتی  هرگاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و
سـابق او در  جدید ممکـن باشـد مقـدار آب     استفاده از آب چاه یا قنات  براي صاحب چاه یا قنات مجاور

تأمین خواهد شد د رت آب و برق از چاه یا قنات جدیوزا برداري به تشخیص قبال شرکت در هزینه بهره
قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب  و اال صاحب یا صاحبان چاه یا

از تأدیـه خسـارت مزبـور طبـق     پردازند و در صورت استنکاف شود ب تعیین میق و بر از طرف وزارت آب
 .وصول است قابل 53قسمت آخر ماده  مقررات

 چاه در دوران سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا مالك تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج -تبصره 
اقلیمـی نقـاط مختلـف کشـور و      برداري در سال بر حسب شرایط بهره برداري است و تعداد ساعات بهره

 د.شو می برق تعیین و ي طبق نظر کارشناس وزارت آبدوره کشت و آبیار

  36ماده  

هـایی را کـه موجـب     آسیاب ها و توانند آبدنگ هاي آبیاري تابع می برق و مؤسسات و شرکت و وزارت آب
 .خریداري کنند 50در ماده  شوند به ترتیب مقرر می  نقصان آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

  37ماده  

المنفعـه تشـخیص    مسـلوب  علت نقصان فاحش آب عمـالً  چهار سال متوالی بایر یا به قنات یا چاهی که
نسـبت    .مدتی که از یک سال تجاوز نکند کتبی وزارت آب و برق درم شود و مالک یا مالکین آن با اعال

شـود   شده محسوب مـی  کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروك تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی یربه دا
بـرداري آن   دهد و یا اجازه بهره قرار متروك را رأساً مورد استفاده  تواند چاه یا قنات وزارت آب و برق می

متـروك صـادر     حفر چاه یا قنات در حریم چاه یـا قنـات   را به دیگري واگذار نماید و عنداالقتضاء اجازه
 .نماید

 38ماده  

مجرا فقـط از نظـر مالکیـت     ر باشد تصرف چاه یااگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غی
تواند در اطـراف   خواهد بود و صاحب ملک می به قنات و چاه و مجرا قنات و مجرا و براي عملیات مربوط
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بکند مشـروط بـر اینکـه      چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم
 .چاه و مجرا نشود و تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات

 .برق است و تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب -تبصره 

 39ماده  

وزیران به موقع  تئتصویب هی برق پیشنهاد و پس از و نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب آیین
 .شود اجرا گذارده می

 حفاظت و نگهداري تأسیسات مشترك -فصل چهارم 

  40ماده  

منبع یا مجراي آب مشـترکی   جوي و استخر و هر -نهر -قنات -کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداري چاه
 .به نسبت سهم مسئولند

  41ماده  

مشـترك هسـتند و    کنندگان آب از مجاري و سـردهنه مشـترك مسـئول نگاهـداري تأسیسـات      مصرف
و انشعاب جدید را نـدارد   طع و مجراي آبحق احداث و تغییر مق هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق

 .آید می  دستی وارد به پایین و هر باالدستی مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او

  42ماده  

بـه صـورتی باشـد کـه      هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها
مـالکین موظفنـد روي آن را بـه نحـوي      لیه کند مالک یاو وسائط نق ایجاد خطر و مزاحمت براي عابرین

کـه مالـک یـا     در صورتی  .وجود نیاورد نقلیه و راه به بپوشانند که خطر یا خسارتی براي عابرین و وسائط
خصـات فنـی   ماه طبق مش به مدت یک) در شهرها (مالکین از اجراي اخطار کتبی وزارت راه و شهرداري 

همچنین در صـورت عـدم اسـتفاده و یـا اعـراض و       رفع خطر اقدام نکنند و در وزارتین آب و برق و راه
آب و بـرق بـه مالـک یـا       متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت برداري به مدت سه سال انصراف از بهره
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نه مجاري متعلق به دولـت  گو ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این مالکین چنانچه در مدت سه 
 د.خواهد بو

به تحصیل اجازه از  ها و حریم آنها موکول احداث نهر یا جوي و یا چاه و قنات و نظایر آن در راه -تبصره 
 .بـرق خواهـد بـود    و از وزارت آب با جلب موافقـت شـهرداري    برق و در معابر شهرها و وزارتین راه و آب

 ت.االجرا اس نامه الزم رج در اجازهمشخصات فنی مند 

  43ماده  

حاضر به تأمین هزینه آن نشوند  کنندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنات و امثال آن هرگاه استفاده
نهـر   -در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینـه آن  وزارت آب و برق  توانند به تصدیق هر یک از شرکاء می

% زیـان تـأخیر   12 ضافهسهم شریک یا شرکاء مستنکف را به ا یا جوي یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و
در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن بایـد بـه گـواهی وزارت آب و      .در سال از او مطالبه کند

 االجـرا  اسناد رسمی الزم ات مربوط به اجرايمقرر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق  برق برسد
 .به وسیله اجراي ثبت به تقاضاي ذینفع وصول خواهد شد

وزارت اصـالحات   وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجراي این مـاده را در سـطح روسـتاها بـه     -بصرهت 
 .اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد

 44ماده  

نهرکشـی و انتقـال آب و    منظـور  براي کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضـی دیگـران بـه   
دریافـت ارزش زمـین و خسـارت     است و مالک زمین محـق بـه    زنگاهداري تأسیسات مربوط به آن مجا

نهـر و    پرداخـت آن داده شـود مشخصـات فنـی     وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیـب 
 .گردد تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین

  45ماده  

طبیعی بـا یکـدیگر توافـق نماینـد      بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجراي هرگاه آب
 .اي نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند دیگري لطمه اینکه به حق  تواند با توجه به وزارت آب و برق می
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 46ماده  

کمیـت و همچنـین    هاي سطحی حل اختالفات حاصل در امر تقدم یا اولویـت و کیفیـت و   در مورد آب
اول از طریــق  ود و تقســیم و مصــرف آب در مرحلــهشــ مــی  تــأخیر آبرســانی اختالفــاتی کــه موجــب

و یـا    اختالف مدیر منطقـه  کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه
نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتـاً تـا     .رییس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهارنظر است

 .است و مأمورین انتظامی موظف به اجراي آن هستند ناحیه قطعیشدن آب در آن  اجراي قانون ملی

 47ماده  

سال خشک  برق پنج که به تشخیص وزارت آب و هر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صورتی
 .از بین خواهد رفت  و بالاستفاده مانده باشد حق مجرا

  48ماده  

 تواند بـه  گردد، صاحب زمین می ات عمرانی صاحب زمیناستفاده مانع از عملی در مواردي که انهار مورد

برق به صورتی که سـبب تفـریط آب و یـا     و نهر با تصویب وزارت آب  جاي نهر مذکور مجراي دیگري از
 .احداث کند موجب اشکال در امر آبیاري نگردد به هزینه خود

  49ماده  

هـاي آبیـاري را کـه     شرکت غیردولتی دروزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی 
اسمی هر سهم خریـداري نمـوده و ایـن     است در ازاء پرداخت مبلغ  قسمتی از سهام آن متعلق به دولت

موظـف بـه     گونـه سـهام   ادغام کند صـاحبان ایـن   اي منطقه هاي آب ها یا شرکت ها را در سازمان شرکت
 .فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند

 هاي مورد نیاز در تملک و تصرف اراضی و اعیانی -پنجمفصل  

  50ماده  

تأسیسات اصلی و فرعی  هاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و سدسازي و هرگاه براي اجراي طرح
اراضـی و ابنیـه و مسـتحدثات و     هـاي سـطحی و زیرزمینـی احتیـاج بـه      آب  مربوطه و استفاده از منابع

تصرف بـه تصـدیق وزارت     باشد و ضرورت متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقیحقوق  تأسیسات و سایر
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هـاي تـابع    وزارت آب و بـرق و مؤسسـات و شـرکت    آب و برق و مدیرعامل سازمان برنامه رسیده باشـد  
شرح زیر خریداري و تصرف بنماینـد و در مـوارد ضـروري و     مستحدثات را به  توانند اراضی و ابنیه و می

خرید مانع تصرف و اجراي کـار   م تشریفات ارزیابی و پرداخت بهايانجا زیر آب و برقفوري با تصویب و
وسیله کارشناس و نماینده مجري طرح مشخص و  بهاینکه قبل از تصرف وضع موجود  نیست مشروط بر

 .شده باشد مجلس صورت

بـین   توافـق تعیـین بهـاي اراضـی و ابنیـه و مسـتحدثات و تأسیسـات و سـایر حقـوق از طریـق           -الف 
برق  و از وزیر آب در صورت عدم توافق هیأتی مرکب  آید و عمل می هاي اجرایی و مالکین آنها به دستگاه

ثبـت یـا    مـدیرکل  -دادسـتان کـل   -روستایی مدیرعامل سـازمان برنامـه   و وزیر اصالحات ارضی و تعاون
که مالک یا مـالکین   صورتی قطعی است و در نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأي این هیأت

برق به صندوق ثبـت محـل    و سپردن بها از طرف وزارت آب از ر به امضاء سند واگذاري نشوند پسحاض
 .سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد دادستان شهرستان یا نماینده او

بهـاي عادلـه    حقـوق عبـارت از  مالك تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر  -ب
بدون رعایت تأثیر اجـراي   از تاریخ تصویب طرح مقدماتی واقع در حوزه عملیات در سال قبل مشابه آنها

 .آید عمل می کارشناسان به ها است که با استفاده از نظر کارشناس یا عملیات در قیمت

قـانون طـرز    6 و 5و با رعایت مواد ها طبق بند (ب) تعیین  بهاي امالك مزروعی و باغات و قلمستان -ج
کشـاورزان پرداخـت    بـه مالـک و   1345خـرداد   25مصـوب    نیاز سد فرحناز پهلـوي  تملک اراضی مورد

 .خواهد شد

الیحـه) منـدرج در    تاریخ تقدیم این و جمله ( 5مذکور در بند (ت) ماده  28/02/1337تاریخ  -1تبصره  
قبـل از تصـویب طـرح مقـدماتی)      سال فرحناز پهلوي به ( سدنیاز  اراضی مورد نون طرز تملکقا 6ماده 

  .شود تغییر داده می

اشـخاص وارد آیـد    بدون لزوم تصرف و خرید) بـه  که در اثر اجراي طرح خسارتی ( در صورتی -2تبصره  
  .پرداخت خواهد شد  اساس مقررات این ماده تعیین وخسارت بر

باشـد بـدون    پذیر نقصان آب باشد و جبران کسري آب امکاندر مواردي که خسارت ناشی از  -3تبصره  
 .شود پرداخت می حد مصرف مفید خواهد شد و اال خسارت خت خسارت تعهد تحویل کمبود آب بهپردا
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با رعایت حریم  گیرند اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاري قرار می -4تبصره  
 صـورتی  در  .گیـرد  دولت قرار می بدون تشریفات و مجاناً در اختیار اراضیموردنیاز از طرف صاحبان این 

طـرح تأسیسـات مـذکور در     که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجراي
مربوط باید خسارت مالـک اعیـانی را بـه     شود مؤسسات دولتی ی به آنها واردفوق از بین برود یا خسارت

پرداخـت   کـه کارهـاي سـاختمانی از جهـت    بدون این ور در این ماده تقویم و پرداخت نمایدترتیب مذک
ت وزیـران  ئآبیاري به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هی خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه

 .خواهد رسید

 2فـاد تبصـره   م در مورد اراضی که در اجراي قوانین اصالحات ارضی به زارعین واگـذار شـده   -5تبصره  
 .شود می رعایت19/10/1340ارضی مصوب   قانون اصالحی قانون اصالحات 19ماده 

ایـن مـاده و    هاي توسـعه کشـاورزي از اختیـارات    تواند براي اجراي طرح وزارت کشاورزي می -6تبصره  
 .بود وزیر آب و برق خواهد جاي مواردي وزیر کشاورزي به  هاي مربوط استفاده کند و در چنین تبصره

 51ماده  

ات و هـر نـوع تأسیسـ    هـا  اي آب قنـوات و چـاه   شدن آب در ناحیـه یـا منطقـه    که در اثر ملی در صورتی
شـدن   هاي مربوط به ملـی  طرح اشخاص تملک شود و یا در اثر اجراي استخراج آب زیرزمینی متعلق به

 :خواهد شد عملجبران خسارت  منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر براي

عمرانی قـرار   در مواردي که اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح -1
کـه ایـن اراضـی خـارج      مقدور باشد یا در مـواردي   شده طرح گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی

پـذیر باشـد    انمصرف مفیـد امکـ   محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر به حد
ایـن قـانون بـه مالـک یـا متضـرر        عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقـررات   فقط بهاي

قانون تعیـین و پرداخـت    این 50 ماده 1صورت خسارت طبق تبصره  در غیر این ؛شود پرداخت می
 .خواهد شد

ـ  نسبت به چاه -2 د پروانـه  بایـ  مـی  اًها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانون
 د.ش این قانون اقدام خواهد 23ماده  2طبق تبصره   اند داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده
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خسـارت آنهـا    شـوند و  در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاري مـی  -3 
وزارت آب و بـرق   مصرفی طبق مقررات و معیارهـاي   طبق این قانون پرداخت شده است بهاي آب

 .کننده باید پرداخت شود کنندگان آب از طرف مصرف مانند سایر مصرف

طرح جابجا  در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزي اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل -4
ارضـی مصـوب    نامـه اصـالحات   هشت مـاده بـه آیـین   ق قانون راجع به الحا 8شوند طبق ماده  می
 .شد واهدعمل خ 22/03/1346

 52ماده 

مراتع غیرمشجر و اراضی مـوات   هاي منابع طبیعی و اصالحات ارضی و تعاون روستایی مجازند وزارتخانه
هـاي عمرانـی باشـد در اختیـار آن      اجـراي طـرح   منظـور  وزارت آب و برق بـه   و بایري که مورد احتیاج

  .وزارتخانه قرار دهند

دخـل و تصـرفی    هاي تابع خود هرگونه ها و شرکت وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمان -1تبصره  
 .بکند اراضی واگذاري مزبور  تواند در برداري الزم بداند می منظور بهره که به

بـه اراضـی مزبـور     ر و جلوگیري از تجاوزیصورت اولیه یا دا منظور حفظ اراضی واگذاري به به -2تبصره  
حفاظـت و   طبق مقررات قـانون  آب وظایف و اختیاراتی را که وسیله پلیس تواند به آب و برق میوزارت 

دهـد و از   محول شده اسـت مسـتقیماً انجـام    طبیعی عهده وزارت منابع برداري از منابع طبیعی به بهره
 .متجاوزین خلع ید کند

تعـاون روسـتایی    اصالحات ارضی ودر مورد اراضی واگذاري از طرف وزارتین منابع طبیعی و  -3تبصره  
در فوق صـادر شـده باشـد ثبـت      مالکیت به نام وزارتخانه مذکور  که سند به وزارت آب و برق در صورتی

که سند مالکیت  برق ثبت نماید و در صورتی نام وزارت آب و به یااسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر 
 .و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد وزارت آب صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام

 بها و دیون وصول آب -فصل ششم 

  53ماده  

آب بـه مرحلـه اجـرا     شدن هاي عمرانی یا قانون ملی وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرح
آبریز بـراي   در هر ناحیه یا حوزه حسب مترمکعب به تدریج شده آب را بر درآمده است نرخ متوسطه تمام
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مدیریت و نگهداري و تعمیر و  هاي جاري شامل هزینه بار با توجه به کنندگان پنج سال یک کلیه مصرف
بهره سرمایه بـا توجـه بـه اسـتهالك تعیـین و اعـالم دارد و همچنـین         برداري و هزینه استهالك و بهره

 .وصـول کنـد  کشاورزي را براي محصول واحد در تمام کشور یکسـان تعیـین و     مصارف تدریجاً نرخ آب
شـرکت مزبـور    بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سـازمان یـا   تر علت گران ضرري که به 

بـودن   تـر  علت ارزان دیگر به که در منطقه آبریز هایی ها یا سازمان گردد از محل درآمد شرکت تحمیل می
 اساس نـرخ  ي آب مصرفی برپرداخت بها بران موظف به شود جبران کند و آب هزینه استحصال عاید می

بها نگردیـده اسـت پـس از برداشـت هـر       پرداخت آب کننده که حاضر به مذکور هستند و اال آب مصرف 
بینـی شـده اسـت     طبق مقرراتی که در این قانون پیش  معوق بهاي شود و به عالوه آب محصول قطع می

در   .شـود خواهـد بـود    تعیین مـی هایی که  مستلزم پرداخت هزینه وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب
و رؤسـاي   ایـن مـاده کـه از طـرف مـدیران      6بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره  که آب صورتی

قبـولی بـراي    قابـل  را پرداخـت نکننـد و یـا ترتیـب      شود بدهی خـود  مناطق و نواحی آبیاري تعیین می
  صورت بدهی را جهت صدور مربوطحساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه یا ناحیه  تصفیه

است بـر طبـق مقـررات اجـراي اسـناد       اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف
 .وصول مطالبات از بدهکار کند  و االجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه رسمی الزم

مالیـاتی کـه در    هاي از معافیت هاي مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس ها و سازمان شرکت -1تبصره  
منـد   گرفتـه شـده بهـره    کشاورزي و صنعتی) در نظر ( هاي خصوصی قانون مالیات بر درآمد براي شرکت

  هـا و  مختلـف کشـور شـرکت    منظور اعمال نـرخ واحـد بـراي محصـول معـین در منـاطق       شوند و به می
تشـخیص وزارت آب و بـرق بـه     بـه هاي ضـرردهنده را   ها و سازمان دهنده زیان شرکت هاي نفع سازمان

کنند و سود خالص کـه بـه ایـن     پرداخت می  هاي ضرردهنده ها و سازمان هزینه خود منظور و به شرکت
 .معافیت مشمول مقررات مالیاتی است شود پس از انقضاي مدت ترتیب محاسبه می

با توجـه بـه    کشاورزيمیزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف  -2تبصره  
حـداکثر تـا ده سـال اول     که وزارت آب و برق تشخیص دهد اي وضع اجتماعی و اقتصادي در هر منطقه

طـرف    بـه پیشـنهاد وزارت آب و بـرق از    شود و پس از دوره معافیت بنـا  برداري در نرخ منظور نمی بهره
 .شود ت وزیران تعیین میئهی

 53طبـق مـاده    بها فید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آبپس از صدور پروانه مصرف م -3تبصره  
انتقال و توزیع آب تکمیل نشـده   تأسیسات ذخیره و انحراف و انون خواهد بود لیکن در نواحی کهاین ق
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دارنـدگان    بهـاي  بهـره سـرمایه در نـرخ آب    هـاي اسـتهالك و   باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینـه  
 .پروانه محسوب نخواهد گردید حجم آب مندرج در هاي قبلی به میزان حقابه

هاي  و سازمان ها کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکت -4تبصره  
بـرداري و   جـاري و بهـره   هـاي  آب است به مصـرف هزینـه    ها و سایر منابع آب که مسئول اداره رودخانه

 1 ضرردهنده موضـوع تبصـره   هاي ات و کمک احتمالی به شرکتنگهداري و استهالك و تکمیل تأسیس
هـا و مراکـز    در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه براي مصارف شهري مراکز اسـتان   .این ماده خواهد رسید

  .شود % محسوب می3سال و مصارف شهري سایر شهرها  % در6صنعتی 

شـدن آب در   ملـی  قانون سابق بنگاه مستقل آبیاري تا اجراي قانون 16وظایف مقرر در ماده  -5تبصره  
هاي تابع انجام خواهد شد و  سازمان ها و برق یا شرکت و آب وسیله وزارت هر ناحیه و هر منطقه رأساً به

 .آبیاري حوزه مربوط خواهد گردید عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات

مـاه تـا    یک برق از و بها به تشخیص وزارت آب مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب -6تبصره  
 ل.برداشت هر محصو  ماه است و براي امور زراعی پس از چهار

ریـال فقـط از    هزار بها مصرف کشاورزي کمتر از بیست اجراي ثبت در مورد وصول بدهی آب -7تبصره  
بـدهکاران خـودداري خواهـد     خواهد نمود و از بازداشت این  حقوق دائن را طریق توقیف اموال استیفاي

 .شد

  54ماده  

آب  شوند متناسب با حجـم  می این قانون 7هاي قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده  دارندگان حقابه
  .شوند مند می بها بهره تخفیف آب درصد مدت ده سال از سی مصرفی طبق پروانه صادره براي

 جلوگیري از آلودگی منابع آب -هفتمفصل  

  55ماده  

رسـانند   یا معدنی مـی  ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی آلوده
و وزارت بهـداري تهیـه و اجـرا     بـرق  و را با تصـویب وزارت آب  بفاضال  موظفند طرح تصفیه آب و دفع

  .کنند
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ضرورت داشته  بردن مکرر آب کار کفاف مقدار آب قابل استفاده بهدر مواردي که به سبب عدم  -تبصره 
آب را تصفیه کرده باز هم  برق و موظفند بنابر دستور وزارت آب  باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق

 .کار برند به

  56ماده  

یمیایی کیفیت فیزیکی یا ش منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که
چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد  به حال انسان و که مضر طوري یا بیولوژیکی آن را به
 ت: خارجی به قرار زیر اس

جامد و مایع از هـر   اسید و هرگونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از -ذغالی -مواد نفتی 
هـا و کارخانجـات شـیمیایی و     کارگاه کشی و کاري و الکل رنگ  هاي دستگاهپاالیشگاه یا منبع گازي و یا 

 .معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضالب شهرها

 57ماده  

سـازمان   منابع طبیعی و وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداري و وزارت کشور و وزارت
از آلودگی آب و تعطیـل تأسیسـاتی    جلوگیري منظور نامه مخصوصی به ییند آشکاربانی و نظارت بر صی

 د.گذار  وزیران به موقع اجرا تئگردند تهیه و پس از تصویب هی که موجب آلودگی می

  58ماده  

کشـاورزي و وزارت   هـاي آب وزارت و کارکنـان وزارت   هـا و سـازمان   کارکنان وزارت آب و برق و شرکت
هـاي مربـوط مـأمور     نامـه  آیین وزارت آب و برق و برابرطبق حکم  نابع طبیعی و سازمان شکاربانی کهم

از آلودگی آب   شوند موظفند یا مؤسسه می جلوگیري از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه
متخلف را به وسیله مأمورین انتظامی یا پلـیس آب بـه    طبق مقررات جلوگیري کنند و در صورت تکرار

 .کنند تسلیم ترین مرجع قضایی نزدیک
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 تخلفات و جرائم -فصل هشتم  

  59ماده  

و یـا مقـررات وزارت آب و    برداري آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کنـد  هرکس در بهره
هزار ریال محکـوم و در   هزار تا سی از یک نکند به پرداخت جریمه  برق را در نحوه استفاده از آن رعایت

اسـتفاده نمایـد چـاه از      صورتی که بدون پروانه از چاه مزبـور  خواهد شد و درصورت تکرار پروانه او لغو 
 .حضور نماینده دادستان مسدود و عنداالقتضاء پر خواهد شد طرف وزارت آب و برق با

  60ماده  

حبس تأدیبی یا به هر دو مجـازات   ماه 6ماه تا  2هزار ریال یا از  هزار تا پنج اشخاص زیر به پرداخت دو
 د:ش  حسب مورد محکوم خواهندبر 

یـا دخالـت    کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییري دهـد  هر -1
برداري از تأسیسات عمـومی را   بهره نحوي از انحاء امر گیري آب کند یا به ل اندازهیغیرمجاز در وسا

 .مختل سازد

متعلق بـه خـود    مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاريکس عمداً آبی را بودن حق یا اجازه  هر -2
  .به او نرسد  منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگري

 .کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند هر -3

 .کس عمدًا به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد هر -4

ها را با اضـافه   چاه جویبارها و مخازن و منابع و قنوات وکس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و  هر -5
 مـواردي کـه منبـع آب بـه     این قانون آلوده کند در 56 کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده

قوانین مربـوط نیـز مـورد تعقیـب      رود مرتکب به موجب سایر کار می عنوان منبع آب آشامیدنی به
 .قرار خواهد گرفت کیفر

برق پروانـه   رات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب وکس از مقر هر -6
اجـراي مـواد فصـل دوم     موضوعه وزارت آب و بـرق در   خود را به دیگري منتقل سازد یا از مقررات

 .این قانون تخلف کند

ابع آب مبادرت نم برداري از کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره هر -7
 .کند
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 .شود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می 4و  3و  2در مورد بندهاي  -تبصره 

  61ماده  

تأسیسـات مربـوط بـه     کس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسیسات سد اعـم از تأسیسـات آبیـاري و    هر
منهدم نماید بـه حـبس بـا    یا  خط انتقال فشار قوي را تخریبو  هاي انتقال خط آبی و پست نیروي برق

 .سال محکوم خواهد شد 15تا  3اعمال شاقه از 

 مقررات مختلفه -فصل نهم

  62ماده  

هـا و منـابع آب زیرزمینـی     رودخانه ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز
هـاي عمرانـی آگهـی و اجـرا      برنامهامکانات مالی و فنی و  توجه به قه به منطقه و ناحیه به ناحیه بامنط

 .است خاص و تاریخ اجراي آن به عهده وزارت آب و برق خواهد شد. تشخیص این مقررات

  63ماده  

محدوده ناحیـه یـا منطقـه     شدن آب وزارت آبی و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجراي ملی
 .برق واقف گردند و وزارت آب ود وبه وظایف و تکالیف خ  مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین

 64ماده  

آبیاري در مـورد اخـذ    هاي مختلف فنون توسعه منابع آب و تشخیص صالحیت علمی کارشناسان رشته
 .آب و برق است  پروانه کارشناسی رسمی با وزارت

 65ماده  

هـاي   منـابع آب و حراسـت   کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قـانون حفـظ  
 .است بالاثر است قانون در آن قسمت که مغایر  زیرزمینی کشور از تاریخ تصویب این

  66ماده  

بـرق بـه    و وزارت آب هاي مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صـورت لـزوم بـه پیشـنهاد     نامه آیین
 .وزیران خواهد رسید تئتصویب هی
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 آب ملی و عمومی مالکیت - اول فصل

 1ماده 

جـاري در رودهـا و    هـاي  هاي دریاها و آب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، آب 45اساس اصل  بر 
هـا و   هـا و فاضـالب   دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سـیالب   ها و هر مسیر طبیعی انهار طبیعی و دره

هـاي معـدنی و منـابع     سـارها و آب  چشـمه  هـاي طبیعـی و   هـا و برکـه   هـا و مـرداب   دریاچـه ها و  آب زه
حکومت اسـالمی اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آنهـا        زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار هاي آب

 .شود برداري از آنها به دولت محول می بهره اجازه و نظارت به شود. مسئولیت حفظ و برداري می بهره

 2 ماده

یـا فصـلی داشـته باشـند و      ها اعم از اینکه آب دائـم  هاي عمومی و رودخانه بستر انهار طبیعی و کانال 
جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت و      طبیعـی در اختیـار حکومـت    هاي ها و برکه ها و بستر مرداب مسیل

هـا و   دریاچـه   رفتن سطح آب دریاها و یینپا همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر
باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصـویب قـانون نحـوه     ها پدید آمده ها و باتالق شدن مرداب یا خشک

 .اسالمی جمهوري احیاء اراضی در حکومت

مـرداب و برکـه    تعیین پهناي بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و -1تبصره  
داغاب در بستر طبیعی آنهـا بـدون    ها و انهار و رودخانه  مار هیدرولوژيطبیعی در هر محل با توجه به آ

 .رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است

زهکشی اعم  هاي عمومی آبرسانی و آبیاري و حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال -2تبصره  
وزیران قطعیت پیدا خواهـد   تئز تصویب هینیرو تعیین و پس ا  وسیله وزارت از سطحی و زیرزمینی به

 .کرد

طبیعـی و   هـا و انهـار   ایجاد هر نوع اعیـانی و حفـاري و دخـل و تصـرف در بسـتر رودخانـه       -3تبصره  
قانونی سواحل دریاهـا و   طبیعی و همچنین در حریم هاي ها و مرداب و برکه هاي عمومی و مسیل کانال

 .وزارت نیرو ع است مگر با اجازهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنو دریاچه

هـاي   ها و کانال رودخانه هاي موجود در بستر و حریم انهار و وزارت نیرو در صورتی که اعیانی -4تبصره  
مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهـد   طبیعی را براي امور هاي ها و مرداب و برکه عمومی و مسیل
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کنـد و در  م معینی در تخلیـه و قلـع اعیـانی اقـدا     مدتبه مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف  
  .نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و

 .شود این قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد  

 هاي زیرزمینی آب - فصل دوم 

  3ماده 

قانون از طریق حفر هر نوع  این 5هاي زیرزمینی به استثناي موارد مذکور در ماده  استفاده از منابع آب
موافقـت وزارت نیـرو بایـد انجـام شـود و       از کشور با اجازه و  چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه

 هـاي  و آب شناسـایی طبقـات زمـین    منطقـه (  وزارت مذکور با توجـه بـه خصوصـیات هیـدروژئولوژي    
بـرداري اقـدام    نسبت به صـدور پروانـه حفـر و بهـره     بینی شده در این قانون زیرزمینی) و مقررات پیش

 .کند می

حفـر   روین وزارتزه که در گذشته بدون اجا ییها چاه هیقانون صاحبان کل نیا بیتصو خیاز تار -تبصره  
که منتشر  یموظفند طبق آگه باشده نگرفت ایگرفته  قراري بردار که چاه مورد بهرهنیشده باشد اعم از ا

هـا   چاه نیا از کیهر روی. چنانچه وزارت نندینما اخذي بردار مراجعه و پروانه بهره رویبه وزارت ن شود یم
 گونه چیدهد چاه بدون پرداخت ه صیتشخ یمضر به مصالح عموم خود را الاقل طبق نظر دو کارشناس

قانون رفتـار   نیا 45طبق ماده  نیاز آن ممنوع بوده و با متخلف يبردار بهره  و شود یمسدود م یخسارت
 .ندیمراجعه نما  صالحه يها به دادگاه توانند یم رویوزارت ن يبه رأ نی. معترضشد خواهد

بعد از قانون ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخـی از درآمـدهاي    3** تبصره ماده 
 منسوخ شده است.12/4/1384معین مصوب دولت و مصرف آن در موارد 

  4ماده 

زیر زمینی بیش از حد مجاز  هاي برداري از منابع آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره
نیرو مجـاز اسـت بـا حـدود جغرافیـایی       دولتی ایجاب نماید، وزارت  هاي باشد و یا در مناطقی که طرح

منابع آب منطقه  برداري از هر گونه افزایش در بهره یا قنات و یاعمیق و  مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه
 .تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است .را براي مدت معین ممنوع سازد
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 5ماده 

و بهداشتی و باغچه تا  در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگی و شرب 
بـرداري   صـدور پروانـه حفـر و بهـره     روز مجاز است و احتیاج به شبانه  در متر مکعب 25ظرفیت آبدهی 

هـا   از این نوع چـاه   تواند وزارت نیرو در موارد الزم می .ندارد ولی مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد
 .آوري آمار و مصرف آن بازرسی کند جمع هاي منطقه و به منظور بررسی آب

مجاز اسـت و   هاي موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو ه حفر چاهدر مناطق ممنوع -1تبصره  
 .ندارد  برداري نیازي به صدور پروانه حفر و بهره

یا قنات  هاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و در صورتی که حفر چاه -2تبصره  
توافـق بـین طـرفین     یدگی و سـعی در بدواً بـه موضـوع رسـ     مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو

 .مراجعه نماید تواند به دادگاه صالح نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می می

 6ماده 

هسـتند و موظفنـد    آنهـا  کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیري از آلـودگی آب  صاحبان و استفاده 
خارج از قدرت آنان باشد مکلفنـد   ی آبجلوگیري از آلودگ  طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه

 .بهداري اطالع دهند زیست یا وزارت مراتب را به سازمان حفاظت محیط

  7ماده 

صاحبان چـاه باشـد و مـازاد     هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول در مورد چاه
مصرف معقول داشته باشد، وزارت  و شهري امور کشاورزي، صنعتی  آب چاه با ارائه شواهد و قرائن براي

رعایـت مصـالح عمـومی      ایجاب کند با توجه به مقـررات و  تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی نیرو می
 .مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود کنندگان اجازه براي کلیه مصرف

 8ماده 

راهنمایی فنی و علمی،  منظور ر چاه یا قنات و بهوزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حف 
داده و در صورت لزوم متخصصین خـود   اقتصادي مورد بررسی قرار  حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و

وزارت نیـرو بـه    کنند و هزینه کارشناسـی طبـق تعرفـه    را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی
 .عهده متقاضی خواهد بود
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المنفعه فقـط   عام هاي تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایري و مؤسسات شرکت -تبصره  
 .خواهند کرد  % هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت50

  9ماده 

نیـرو الزم تشـخیص    در مواردي که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شـود چنانچـه وزارت  
شور یا آلوده را مسدود کند. و در  کنندگان مجراي آب استفاده  و تواند پس از اطالع به صاحبان دهد می

عنداالقتضـاء    چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسـارت  پذیر نباشد صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان
شود صاحب چاه شرایط و مشخصـات منـدرج در پروانـه حفـر و      مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم

   .خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد  است، نموده برداري را رعایت بهره

 10ماده 

بـرداري از آب   بهـره  براي جلوگیري از اتالف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال کـه احتیـاج بـه    
طریق  فشار باشد موظفند از تحتآنها هایی که منابع  آرتزین یا قنات  هاي زیرزمینی نباشد صاحبان چاه

 .کنند نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیري

  11ماده 

وسـیله   وزارت نیرو الزم بداند به هاي آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه در چاه
نیـرو از نفـوذ آب مخـزن تحـت فشـار در       دیگري به تشـخیص وزارت   پوشش جداري و یا طرز مناسب

   .دیگر جلوگیري کندقشرهاي 

  12ماده 

تشخیص وزارت نیرو باید  این قانون در صورت ضرورت به 5هاي مذکور در ماده  هر چاه به استثناء چاه
گیـري   وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه آب و میزان آبدهی طبق نظر  گیري سطح ل اندازهیمجهز به وسا

پروانه اقدام به تهیه  شد وزارت نیرو به هزینه صاحببا آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروري
حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقـدار آب مصـرف شـده را طبـق      نماید. در هر و نصب کنتور می

 .نیرو ارائه دهندت وزار درخواست و دستورالعمل
گیـري را بـه    ازهانـد  لیگیـري آب قنـوات وسـا    وزارت نیرو مجاز است در موارد الزم براي اندازه -تبصره 

کننـدگان   گیري بـده آب قنـات بـا اداره    اندازه مزبور و  لیهزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداري وسا
 .قنات خواهد بود
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 13ماده 

به حفر چـاه یـا قنـات     ل موتوري اقدامیحفاري است و با وسا آنهااشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه  
بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به  وزارت نیرو تحصیل کنند و از  کنند باید پروانه صالحیت حفاري می

الـذکر موظفنـد کلیـه شـروط منـدرج در پروانـه        اشخاص فـوق   .ل موتوري نخواهند بودیحفاري با وسا
شد  دخواه  یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو صالحیت حفاري و پروانه حفر چاه

ام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مـورد  اقد و اگر بدون پروانه
 45ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در مـاده   سازمان  ها و یا عامل شرکت حقوقی مدیران اشخاص

دستگاه حفاري  دادستانی تواند با اجازه این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می
 .کرد توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاري را تعیین خواهدرا 

  14ماده 

غیرمحیـاه آب منـابع مجـاور     برداري از چاه یا قنات جدیداالحـداث در اراضـی   هرگاه در اثر حفر و بهره
 :شود از طرق زیر عمل می نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی

پذیر  جبران شکنی و یا حفر چاه دیگري مجاور با کفشدن منابع  در صورتی که کاهش و یا خشک -الف 
را بـه صـاحبان منـابع     شـکنی  باید هزینه حفر چاه و یـا کـف    باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید

 .مجاور پرداخت نمایند

پـذیر نباشـد    جبران شکنی شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف در صورتی که کاهش و یا خشک -ب
قبـال شـرکت در هزینـه     یافتـه آب منـابع مجـاور در    توافـق طـرفین مقـدار کـاهش     در این صورت بـا 

تـأمین شـود. در صـورت عـدم توافـق       برداري به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدیـد بایـد   بهره
 .شود این ماده عمل می )ج(طبق بند  طرفین

در منابع مجـاور از   أله تأثیر سوءبرداري از چاه یا قنات جدید مس در صورتی که با تقلیل میزان بهره -ج
رفتن اثر سوء در منـابع   تا حد از بین چاه یا قنات جدید باید  برداري بین برود در این صورت میزان بهره

 .مجاور کاهش یابد

منـابع مقابـل را    در مواردي که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشـد و آب  -د 
 .نخواهد شد  ال در مورد آن جاريجذب ننماید، احکام با
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تواند به  معترض می .در کلیه موارد باال بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد -1تبصره  
 .دادگاه صالحه شکایت نماید

توسط کارشناسـان   میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی -2تبصره  
 .شود نیرو و کشاورزي تعیین میوزارتین 

که خسارت  این قانون مسلم شود 20و  19نفري موضوع مواد  هر گاه به تشخیص هیأت سه -3تبصره  
این قانون به  44طبق ماده  وزارت نیرو بوده خسارت وارده  موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان

 .وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد

  15ماده 

هایی را که موجـب نقصـان    آسیاب ها و دنگ توانند آب هاي تابع آن می نیرو و مؤسسات و شرکت وزارت
اجتماعی و حرج به ترتیـب مقـرر در مـاده     شوند در موارد ضرورت می  آب و یا اخالل در امر تقسیم آب

 .این قانون خریداري کنند 43

 16ماده 

بایر یا متروك مانـده و یـا بـه     شناسان این وزارتخانهتواند قنات یا چاهی که به نظر کار وزارت نیرو می 
ضرورت اجتماعی بـه مالـک یـا مـالکین      المنفعه باشد، در صورت مسلوب  علت نقصان فاحش آب عمالً

پس از اعالم، وزارت نیـرو   مالک یا مالکین تا یک سال را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام آنهااحیاء 
شده را در صورت عـدم پرداخـت مالـک یـا مـالکین از       نموده و هزینه صرف احیاءتواند رأساً آنها را  می

تواند اجازه حفـر چـاه یـا قنـات در حـریم چـاه یـا قنـات          نماید. همچنین می  وصول طریق فروش آب
 .صادر نماید الذکر فوق

 17ماده 

مجرا فقط از نظـر   قنات یا اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا 
چاه و مجرا خواهد بـود و صـاحب ملـک     عملیات مربوط به قنات و  مالکیت چاه یا قنات و مجرا و براي

تصـرفی کـه    بین دو چاه تـا حـریم چـاه و مجـرا هـر      تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی می
 .ه و مجرا نشودموجب ضرر صاحب قنات و چا بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او
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نـزاع، محـاکم    تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو اسـت و در مـوارد   -تبصره 
   .به موضوع رسیدگی خواهند کرد  صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور

 حقابه و پروانه مصرف معقول  هاي سطحی آب – فصل سوم

 18ماده 

طور موقت  اجتماعی و به این قانون در صورت وجود ضرورت 19مطابق ماده تواند  وزارت کشاورزي می 
موجود اقدام نماید. بدون اینکه حـق   هاي معقول آب براي صاحبان حقابه نسبت به صدور پروانه مصرف

 .داران از بین برود آن گونه حقابه

مالکیت یا حکـم   اسنادحقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا  -1تبصره  
 .مالک آن تعیین شده باشد این قانون براي ملک یا  دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب

احتیاجـات   مصرف معقول مقدار آبی است که تحـت شـرایط زمـان و مکـان و بـا توجـه بـه        -2تبصره  
 .خواهد شد تعیینامکانات طبق مقررات این قانون   کننده و رعایت احتیاجات عمومی و مصرف

 19ماده 

کشاورزي یـا صـنعتی یـا     وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور 
انـد و   گذشـته حقابـه داشـته    براي اشخاص حقیقی یا حقوقی که در  مصارف شهري از منابع آب کشور

طبـق    هـا  کنـد. ایـن هیـأت    تعیـین  نفري در هر محل هاي سه تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأت
از قبیـل   اساس اطالعات الزم ( شود بر تدوین می اي که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزي نامه آیین

کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و   نوع مقدار آب موجود و میزان سطح و
پروانه مصرف معقول   اقدام خواهد کرد ونیاز  نسبت به تعیین میزان آب مورد) عرف محل و سایر عوامل

ربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شـد و معتـرض بـه رأي     هاي ذي وسیله وزارتخانه به حسب مورد
اعتراض را  کند و سازمان مذکور را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می نفري اعتراض خود سه هیأت

توانـد بـه    معتـرض مـی    و االجـراء اسـت   نفـري الزم  نجنماید رأي هیأت پـ  به هیأت پنج نفري ارجاع می
 .هاي صالحه مراجعه نماید دادگاه

 

 



  
 
 

494 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 20ماده  

انتخـاب وزارت نیـرو و    نفري مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی بـه  هاي سه اعضاء هیأت 
راي مطلع محلی به انتخـاب شـو   وزارت کشاورزي و یک نفر معتمد و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب

رئیس کـل   اي و مدیر کل یا نفري عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه هاي پنج اعضاء هیأت  .محل
و دو نفر معتمد و مطلـع   انتخاب وزیر نیرو  و یک نفر کارشناس به آنهاکشاورزي استان و یا نمایندگان 

باشـد، انتخـاب مقامـات    که منطقه آبریز شامل چند اسـتان   در صورتی  .محلی به انتخاب شوراي محل
 .ماده با وزراي مربوط خواهد بود دولتی مذکور در این

تصـمیمات   نفـري و نحـوه اجـراي    نفري و پـنج  هاي سه مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأت -تبصره 
اي  نامـه  طبـق آیـین   ها مدت اعتراض به تصمیم هیأت  هاي مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و هیأت

 .ت وزیران خواهد رسیدئهی ه پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزي به تصویبخواهد بود که ب

 صدور پروانه مصرف معقول  وظایف و اختیارات -فصل چهارم 

 21ماده 

صنعت و سایر مـوارد   برداري از منابع عمومی آب براي مصارف شرب، کشاورزي، تخصیص و اجازه بهره 
 .منحصراً با وزارت نیرو است

 .کشاورزي است النظاره با وزارت تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي، وصول آب بهاء یا حق -1تبصره  

داخـل محـدوده    آوري و دفع فاضالب در تقسیم و توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع -2تبصره  
دسـتگاه مناسـب دیگـري     شرکت آب و فاضالب شهرها و یا هاي مستقلی به نام شهرها به عهده شرکت

صـورت   باشـند. در  هـا مـی   شهرداري بود که در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به خواهد
الذکر مسئولیت  هاي فوق ها و دستگاه تا تأسیس شرکت  .نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت کشور است

وزارت   .هایی است که فعالً بر عهـده دارنـد   آنها به عهده دستگاه آوري و دفع فاضالب آب شهرها و جمع
اساسـنامه   مـاه پـس از تصـویب ایـن قـانون      6کشور موظف است با همکاري وزارت نیـرو حـداکثر تـا    

 .وزیران برساند تئرا تهیه و به تصویب هی  هاي مناسب دیگر الذکر یا دستگاه هاي فوق شرکت

 هـاي صـنعتی، بـا بخـش صـنعتی      هاي صنعتی در داخل محـدوده  تقسیم و توزیع آب بخش -3تبصره  
 .ربط خواهد بود ذي
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روستاها بـا   ربط در داخل محدوده تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذي -4تبصره  
 .وزارت بهداري خواهد بود

 11/10/1369هاي آب و فاضـالب مصـوب    قانون تشکیل شرکت 19بعد از ماده  21ماده  2** تبصره 
 منسوخ شده است.

  22ماده 

متقاضـی، پروانـه مصـرف     هاي تابعه پس از رسـیدگی بـه درخواسـت    ها و شرکت انوزارت نیرو یا سازم
ت ئـ وزارتین نیرو و کشـاورزي پیشـنهاد و هی   اي که نامه آیین معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس

 .کند نمایند صادر می وزیران تصویب می

 23ماده 

مذکور در ماده یـک ایـن    استفاده از منابع آبنامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه  آیین
ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ  شروط و تعهدات الزم باشد و  قانون باید حاوي کلیه مقررات و

 .استفاده از آن باید قید گردد شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ

  24ماده 

نیز که تحـت نظـارت و    هاي مشروح در زیر راي آبهاي الزم ب وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی
 .کند می برداري صادر اجازه بهره  گیرد مسئولیت آن وزارتخانه قرار می

 .هاي عمومی که بدون استفاده مانده باشد آب -الف 

 .آید می هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاري و سدسازي و زهکشی و غیره به دست آمده و آب -ب

 .ریزند ها و دریاها و انهار می زائد بر مصرف که به دریاچههاي  آب -ج

 .ها هاي حاصل از فاضالب آب -د 

 .هاي زائد از سهمیه شهري آب -ه

 .مصرف نرسیده باشد وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به هایی که در مدت مندرج در پروانه به آب -و

 .قانونی لغو شده باشدهایی که پروانه استفاده از آن به علل  آب -ز
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 .شود اي ظاهر می هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه آب -ح 

  25ماده 

اجتنـاب نماینـد و مجـاري     دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتـالف غیرمعقـول آب  
نگهداري کنند، اگر بـه   کند احداث و نحوي که این منظور را تأمین اختصاصی مورد استفاده خود را به

حسـب مـورد وزارت    نیست در این صـورت بـر   هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادي
 .دارد کننـده اعـالم مـی    ارائه دستورهاي فنی به مصـرف  نیرو یا وزارت کشاورزي مراتب را با ذکر علل و

ـ   شده در هرگاه در مدت معقول تعیین ک سـال تجـاوز نخواهـد کـرد     هرحـال از یـ   هاخطار مزبور کـه ب
رفتار خواهد  این قانون 45الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده  فوق کننده به دستورهاي فنی مصرف

  .شد

این قـانون   19 در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزي مراجع مذکور در ماده -تبصره 
 .رسیدگی خواهند کرد

 26ماده 

مقدار مصرف آب هر یـک از   ت با توجه به اطالعاتی که وزارت کشاورزي در موردوزارت نیرو مکلف اس 
میزان مصـرف آب را توجـه بـه     ،دهد می ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار  محصوالت کشاورزي براي هر

 .برداري بنماید بهره  اقدام به صدور اجازه نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن

   27ماده 

آنکـه تصـمیم    وانه مصرف آب مختص به زمین و مواردي است که براي آن صـادر شـده اسـت مگـر    پر
 .شود  وسیله دولت در منطقه اتخاذ بهدیگري 

 28ماده  

در پروانـه قیـد شـده     جز آنچه که ههیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی ب  
اجازه وزارت نیـرو نخواهـد داشـت     صادره را به دیگري بدون  است برساند و همچنین حق انتقال پروانه

 و.نیر مگر به تبع زمین و براي همان مصرف با اطالع وزارت
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  29ماده 

 :اقدام مقتضی به عمل آورد منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر وزارت نیرو موظف است به

 .ا در مخازن سطحی یا زیرزمینیه ها و ذخیره نمودن آب رودخانه مهار کردن سیالب -الف 

 .2و  1آبیاري  ها و خطوط آبرسانی و شبکه تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانال -ب

 .هاي کشور بررسی و مطالعه کلیه منابع آب -ج

 .هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب -د 
 .کردن آب شور در مناطق الزم شیرین  -ه
 .هاي شیرین در مناطق الزم شدن آب جلوگیري از شور -و 
 .بندي آن کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره -ز 

 مـورد  هـاي  هـا و کمیتـه   اي و مؤسسات و تشکیل هیأت هاي آب منطقه ها و سازمان تأسیس شرکت -ح

 .نیاز
 .انجام سایر اموري که مؤثر در تأمین آب باشد -ط

مصـرف بـا وزارت    هـاي  تـا محـل   آنهـا و تنظیم و انتقـال آب از   4و  3هاي آبیاري  ایجاد شبکه -تبصره 
 .کشاورزي است

 30ماده 

بنـا بـه معرفـی وزیـر     ( گزارش کارکنـان وزارت نیـرو و مؤسسـات تابعـه و کارکنـان وزارت کشـاورزي      
درج در این قانون انتخاب و به من وزیر نیرو براي اجراي وظایف  کشاورزي) که به موجب ابالغ مخصوص

دادگستري خواهـد    در حکم گزارش ضابطین شوند مالك تعقیب متخلفین است و دادسراها معرفی می
 .قانون آیین دادرسی کیفري به عمل خواهد آمد 59بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 

 31ماده 

دسـتورات وزارت نیـرو و    مـورد موظفنـد   مأمورین شهربانی و ژاندارمري و سایر قواي انتظامی حسـب  
 د.قانون به مورد اجرا گذارن کشاورزي را در اجراي این اي و وزارت هاي آب منطقه سازمان

 

 



  
 
 

498 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

  32ماده  

هاي بازرگانی رأساً یـا بـا    شرکت اي را به صورت هاي آب منطقه ها و شرکت تواند سازمان وزارت نیرو می
انـد ایجـاد کنـد.     سـرمایه دولـت تشـکیل شـده     هایی که با کتشر  هاي دیگر دولتی یا مشارکت سازمان

 هـاي  ت وزیران خواهـد رسـید و شـرکت   ئبه تصویب هی ها به پیشنهاد وزارت نیرو اساسنامه این شرکت
توانـد از ایـن    وزارت نیـرو مـی    .هزینه دادرسی معاف خواهند بود الثبت و تمبر و مذکور از پرداخت حق 

 .موجود خود استفاده کند ها و مؤسسات ها و سازمان کتاختیارات براي تغییر وضع شر

 .نماید اي را تعیین می هاي آب منطقه ها و سازمان وزارت نیرو حوزه عمل شرکت -تبصره 

 بها، عوارض و دیون وصول آب 

 33ماده 

سایر مصارف با توجـه   وزارت نیرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و کشاورزي و صنعتی و 
شرح زیر تعیین و پس از تصـویب   براي هریک از مصارف در تمام کشور به  نحوه استحصال و مصرفبه 

 .شوراي اقتصاد وصول نماید

در اختیـار   شـده  وسیله دولت انجام پذیرفته و به صـورت تنظـیم   در مواردي که استحصال آب به -الف 
 ل:از قبی هاي جاري گرفتن هزینه کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر مصرف

اقتصـادي و   برداري و هزینه استهالك تأسیسات و با توجـه بـه شـرایط    مدیریت، نگهداري، تعمیر، بهره 
 .شود می  کننده وصول اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف

نظـارت و   توانـد بـه ازاء   پـذیرد دولـت مـی    وسیله دولت انجام نمی در مواردي که استحصال آب به -ب
صورت لزوم عوارضی را  اقتصادي و اجتماعی هر منطقه در  دهد با توجه به شرایط میخدماتی که انجام 
 د.کننده وصول نمای تعیین و از مصرف

را به  وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و کوچک -1تبصره  
  .رآوردت دولت به اجرا دئاز تصویب هی منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس

اساسـی   بـه کشـت محصـوالت    آنهـا در مواردي که جلوگیري از ضرر کشاورزان و یا تشویق  -2تبصره  
 .را منظور نماید ت دولت تخفیف الزمئتصویب هی تواند با تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می

اي  منطقـه  آبهـاي   ساله عالوه بر تأمین اعتبارات کمـک بـه شـرکت     دولت مکلف است همه -3تبصره  
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ماده در مقایسـه بـا قـانون     این 1از اجراي تبصره  التفاوت احتمالی ناشی بابت بخشودگی بهاي آب مابه
ایـن مـاده را در    2موضوع تبصـره   هاي اصالح قانون بخشودگی آب بهاي مشترکین کم مصرف تخفیف

 .یار وزارت نیرو بگذاردمناطق محروم در اخت بینی کرده و به منظور تأمین آب در ساالنه پیش  بودجه

 به این ماده الحاق شده است. 16/12/1361در تاریخ  3و  2، 1** تبصره 

 34ماده 

مـذکور در   )ب(و  )الف( اساس بندهاي بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفی و یا عوارض آن بر آب 
بها نگردیده است پـس  پرداخت آب  اي که حاضر به کننده مصرف  اال آب باشند و این قانون می 33ماده 

چنانچـه    گـردد و  خواهـد شـد قطـع مـی     کننـده داده  از مهلت معقولی که از طـرف دولـت بـه مصـرف    
بها و یا عوارض استنکاف نمایـد دولـت صـورت     آب هاي معوقه خود بابت کننده از پرداخت بدهی مصرف

و اداره ثبـت مکلـف   به اداره ثبت محل ارسال خواهـد کـرد    اجرائیه  کننده را جهت صدور بدهی مصرف
وصول مطالبـات از    االجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و رسمی الزم است بر طبق مقررات اجراي اسناد

 .بدهکار اقدام کند

مربوطـه   مهلت معقول براي قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجـدد از آب و سـایر موضـوعات    -تبصره 
 .ت وزیران برسدئهی وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب اي خواهد بود که به وسیله نامه طبق آیین

 حفاظت و نگهداري تأسیسات آبی مشترك 

  35ماده 

مجـرا و تأسیسـات آبـی     جوي و استخر و هر منبع یا -نهر  -قنات  -در مورد حفاظت و نگهداري چاه 
 .خود مسئولندم مشترك کلیه شرکاء به نسبت سه

 36ماده 

هستند و هـیچ   سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسیسات مشترك کنندگان آب از مجاري و مصرف 
جدیـد را نـدارد و هـر     احداث و تغییر مقطع و مجراي آب و انشـعاب   کس بدون اجازه وزارت نیرو حق

 .آید می  دستی وارد ینایباالدستی مسئول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پ
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  37ماده  

متبرکه و باستانی و حریم  هاي عمومی و اماکن نباید در اماکن و جاده هیچ نهر و جوي و قنات و چاهی
نقلیـه و امـاکن مـذکور     عابرین و وسائط و مزاحمت براي ساکنین و  به صورتی باشد که ایجاد خطر آنها

مربوطه اقـدامات    هاي طبق مشخصات فنی وزارتخانه نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند
عمل آورند. در صورتی که مالـک یـا مـالکین از اجـراي اخطـار       فع خطر و یا مزاحمت را بهالزم براي ر

در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصـات مـذکور، در    ( شهرداري ربط و کتبی وزارتخانه ذي
دریافـت    را از مالـک یـا مـالکین    دولت براي رفع خطر رأسـاً اقـدام و هزینـه آن    ،نکنند رفع خطر اقدام

 .نماید را مسدود می کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن واهدخ

یا برق موکـول   کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و احداث نهر یا جوي و لوله -تبصره 
شهرداري و وزارت نیرو خواهـد بـود.    شهرها با جلب موافقت  به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر

 .است االجرا نامه الزم فنی مندرج در اجازهمشخصات 

  38ماده 

حاضـر بـه تـأمین هزینـه آن      کنندگان مشترك نهر یا جوي یا چاه یا قنـات و امثـال آن   هرگاه استفاده
 .عمل نمایند قانون مدنی 594ماده  توانند مطابق نشوند هریک از شرکا می

 39ماده 

محـاکم قضـایی حـق     حق در رت ثبوت اعراض ذيهر نهري که در زمین دیگري جریان داشته در صو 
 .مجرا از بین خواهد رفت

  40ماده  

بـرداري صـاحب    عمرانی و یا بهره ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات در مواردي که کانال
دیگري با تصـویب وزارت نیـرو بـه صـورتی کـه       مجراي آنهاجاي  تواند به زمین گردد. صاحب زمین می

 .کند آبرسانی یا آبیاري نگردد به هزینه خود احداث اتالف آب و یا موجب اشکال در امرسبب 

  41ماده  

طبیعی یا کانال اصلی بـا یکـدیگر    بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجراي هرگاه آب
کـه بـه حـق دیگـري     تواند با توجـه بـه این   می نیرو و وزارت کشاورزي  توافق نمایند حسب مورد وزارت
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 .کند اي نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین لطمه

  42ماده  

اولویـت و نحـوه میـزان     هاي سطحی حل اختالف حاصـل در امـر تقـدم یـا     برداري از آب در مورد بهره
شود ابتـدا بایـد از    رسانی می آب اختالفاتی که موجب تأخیر  برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین

وجود داشـته   که همکاري شوراهاي محلی در صورتی توسط سرآبیاران و میرابان با منشی طریق کدخدا
 .نماید اختالف به دادگاه صالح مراجعه می باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه

 خسارت جبران  مختلفه مقررات و جرائم و تخلفات - خسارات جبران - پنجم فصل 

 43ماده 

مسیر شـبکه آبیـاري و    اعیانی و امالك متعلق به اشخاص که دردر موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، 
گیرند و قیمـت عادلـه بـا     دولت قرار می نیاز در اختیار رعایت حریم مورد  خطوط آبرسانی واقع باشند با

 .شود می توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت

مالک به شکل  تواند با توافق یست میدر مواردي که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدي ن -1تبصره  
 .قسطی پرداخت نماید

مستحدثات، اعیـانی و   شود در مواردي که اراضی، به وزارتین کشاورزي و نیرو اجازه داده می -2تبصره  
هایی کـه در اجـراي طـرح     زمین آبیاري و زهکشی واقع و  امالك متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه

و   در اثر اجراي طرح قابل کشت شده یا بشود هایی که با توافق مالک از زمینشود  استفاده می قابل غیر
است و یا در مقابل حق اشتراك از شبکه آبیاري به افراد مزبور  هاي مواتی که آماده واگذاري یا از زمین

 د.صورت اقساطی پرداخت نماین اشتراك را به التفاوت ناشی از بهاي زمین و حق مابه داده شود و

 الحاق گشته است. 43به ماده  14/08/1364در تاریخ  2و  1تبصره  **

  44ماده 

سدسـازي و تأسیسـات    هاي عمرانی و صـنعتی و توسـعه کشـاورزي و    که در اثر اجراي طرح در صورتی
هـا   اي قنوات و چاه ناحیه یا منطقه هاي سطحی و زیرزمینی در آب  مربوطه یا درنتیجه استفاده از منابع

آن وارد شود و   متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر برداري از منابع آب وع تأسیسات بهرهو یا هر ن
هـاي متعلـق بـه اشـخاص      هـا و چشـمه   ها و رودخانه آب قنوات و چاه هاي مذکور یا در اثر اجراي طرح
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ت عمل ترتیب زیر براي جبران خسار یافته و یا خشک شوند به  بر آن نقصان حقیقی یا حقوقی و حقابه 
 .خواهد شد

بدون پرداخت  پذیر باشد، در مواردي که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان -الف 
 .آب خواهد بود  خسارت، دولت موظف به جبران کمبود

نباشـد   پـذیر  در مواردي که خسارت وارده ناشی از نقصـان آب بـوده و جبـران کسـري آب امکـان      -ب
 .پرداخت خواهد شد مالکین طبق رأي دادگاه صالحه عدم توافق با مالک یاخسارت وارده در صورت 

و  هـا  شـدن قنـوات و چـاه    المنفعـه  شـدن یـا مسـلوب    در مواردي که خسارت وارده ناشی از خشک -ج
یا مـالکین مـذکور    پذیر باشد، مالک از طرق دیگر امکان  الذکر ها بوده و تأمین آب تأسیسات فوق چشمه

آب و  و یا به اندازه مصـرف معقـول   عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایندتوانند قیمت  می
 نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشـی از خشـک   قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت

 .باشد می مذکور  شدن تأسیسات المنفعه شدن یا مسلوب

 .بق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شدچنانچه اختالفی پیش آید ط در کلیه موارد باال 

ها بوده و  چشمه ها و در مواردي که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه -د 
مذکور در صورت عدم توافـق   پذیر نباشد خسارت دیگر امکان  تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق

 .خت خواهد شدبا مالک یا مالکین طبق رأي دادگاه صالحه پردا

مجـاز   غیـر  برداري از منـابع آب کـه طبـق مقـررات     ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره نسبت به چاه -ه
 .شد  تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد

شـود و   آبیاري مـی  هاي ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح در مورد اراضی که از منابع آب طرح -و 
مقـررات و معیارهـاي وزارت    است بهاي آب مصـرفی طبـق    طبق این قانون پرداخت شده آنهاخسارات 

 .رداخت شودد پکننده بای کنندگان آب از طریق مصرف نیرو مانند سایر مصرف

آیـد خسـارات    که در اثر اجراي طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد در صورتی -ز 
 .دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد رأيوارده در صورت عدم توافق طبق 
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 تخلفات و جرائم

 45ماده 

روز  15ضربه شالق و یا از  50تا  10اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  
 .شوند محکوم می موارد جرم به نظر حاکم شرع  حسب تا سه ماه حبس تأدیبی بر

دهد یـا دخالـت    یچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییريهرکس عمداً و بدون اجازه در -الف 
برداري از تأسیسات آبی را مختـل   بهره نحوي از انحاء امر گیري آب کند یا به غیر مجاز در وسائل اندازه

 .سازد

متعلق به خـود   هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاري یا شبکه آبیاري -ب
 .دیگري به او نرسد ند و یا موجب گردد که آب حقمنتقل ک

 .هر کس عمدًا به نحوي از انحاء به ضرر دیگري آبی را به هدر دهد -ج

 .هر کس آب حق دیگري را بدون مجوز قانونی تصرف کند -د 

منابع آب مبـادرت   برداري از هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره -ه
 .ندک

 .شود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می )د(و  )جو ( (ب)در مورد بندهاي  -تبصره 

 مقررات مختلفه 

 46ماده 

آلـودگی منـابع آب بـه     ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیري و ممانعـت و جلـوگیري از   آلوده 
کسـب نظـر سـایر    سازمان مذکور موظف اسـت پـس از     .شود میل زیست محو سازمان حفاظت محیط

تهیه   هاي مربوط به جلوگیري از آلودگی آب را نامه مقررات و آیین ربط کلیه تعاریف ضوابط، مقامات ذي
 .االجرا خواهد بود وزیران برساند و پس از تصویب الزم تئو به تصویب هی

  47ماده 

رسـانند موظفنـد    یآن م مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معدنی یا دامداري و نظایر
 .تهیه و اجرا کنند ربط تصویب مقامات مسئول ذي طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را با
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 48ماده  

هـا،   بستر و حریم رودخانـه  برداري از شن و ماسه و خاك رس برداري یا واگذاري بهره صدور اجازه بهره 
کسـب موافقـت قبلـی وزارت نیـرو      منوط به ها سواحل دریاها و دریاچه  ها و حریم قانونی انهار و مسیل

   .است

جهت درج در  نظر خود را وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد -تبصره
نظارت بر رعایت این مشخصات  پروانه اعالم خواهد کرد و حق برداري به دستگاه صادرکننده پروانه بهره

 .را خواهد داشت

 49ماده 

رسـانی در مـورد    آب هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و تشخیص صالحیت فنی کارشناسان رشته 
 .خواهد بود دادگستري با استعالم از وزارت نیرو  اخذ پروانه کارشناسی رسمی

  50ماده 

باشـند مکلفنـد بـه فوریـت و      ها در اجراي مقررات این قانون صالح به رسـیدگی  در هر مورد که دادگاه
 .حکم صادر نمایندو رج از نوبت به اختالفات رسیدگی خا

  51ماده 

مورد تهیه و پـس از تصـویب    هاي اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزي بر حسب نامه آیین
 .ت وزیران قابل اجرا خواهد بودئهی

  52ماده 

قانون در آن قسمت کـه مغـایر    نکلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب ای
 د.باش است بالاثر می
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 آب حقوق و مالکیت: اول فصل

 1 ماده

 هـاي  آب کلیـه  ایـران  اسـالمی  جمهوري نظام کلی هاي سیاست و اساسی قانون 45 اصل اساس بر
هـا،   رودخانـه  در جـاري  هـاي  آب از جمله عمومی هاي آب احداثی، کلیه و طبیعی هاي دریاچه و دریاها

 همچنـین  و زیرزمینـی  و سـطحی  از اعـم  دیگـر  طبیعـی  مسـیر  هـر  و ها، جویبارهـا  طبیعی، دره انهار
هـا،   آبی، مـرداب  عمومی، مخازن بندهاي ب بندها، آ ب ها، آ آنها، زهاب هاي پساب و ها ها، فاضالب سیالب
 هـاي  معـدنی، آب  گـرم  و سرد هاي آب سارها، چشمه و ها مصنوعی، چشمه و طبیعی هاي ها، برکه تاالب
 هـاي  یخچـال  و زیرزمینـی  و سـطحی  آب منبع هرگونه و آب انتقال اصلی هاي کانال و ها لوله در جاري

 اسـالمی  جمهـوري  حکومت اختیار در و شود می محسوب عمومی ثروت و بوده مشترکات جزء طبیعی
حفـظ،   مسـئولیت . شـود  برداري بهره آنها از باید قانون این ضوابط و عامه مصالح طبق و باشد می ایران
 اختیـارات . شود می محول نیرو وزارت به ها آب کلیه از برداري بهره بر نظارت و برداري بهره مجوز صدور
 بـاقی  خـود  قـوت  بـه  گردیـده، کماکـان   تصریح مربوطه قوانین در که دریاها در ها دستگاه سایر قانونی
 .ماند خواهد

 2 ماده

 هر توسط طبیعی نهرهاي و ها مسیل و فصلی و دائمی از اعم ها رودخانه روي بر پل هرگونه احداث
 فنـی  مشخصـات  رعایـت  و نیرو وزارت از مجوز اخذ بدون غیردولتی و دولتی حقوقی و حقیقی شخص
 مشخصـات  از تخلـف  یـا  مجوز بدون پل احداث صورت در. است ممنوع مذکور وزارتخانه توسط اعالمی

 مورد حسب شده انجام عملیات یا شده احداث هاي سازه محل دادستان نماینده نظارت شده، با اعالم فنی
 .شود می متوقف خالف رفع تا یا و قلع

 و نفـت  هاي لوله عبور، جاده احداث کنند می تأمین را شرب آب که هایی رودخانه حریم در -تبصره
 حـال  در کـه  هایی دستگاه و است ممنوع دیگر کننده آلوده منبع هر و فاضالب و شیمیائی و نفتی مواد

 مشخصـی  بندي زمان برنامه با باید دارند تأسیساتی شرب آب کننده تأمین هاي حریم رودخانه در حاضر
 کنند جابجا را تأسیسات محل داد خواهند ارائه مجلس طبیعی منابع و کشاورزي، آب کمیسیون به که

 حـریم  بـه   مشـرف  کـه  هـا  جـاده  کنـاره . نباشد جابجایی امکان توجیهی دالیل با وجه هیچ به اینکه مگر
 سـازي  دیواره نحوي به مناسب پوشش با باید است شرب آب کننده تأمین سدهاي مخازن یا ها رودخانه
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 .نباشدآن  داخل به شیمیائی و سمی مواد کننده حمل وسایل سقوط احتمال که شوند 

 3 ماده

 تغییـر  لحـاظ  بـه  کـه  عمـومی  شود، انهـار  می داده اجازه) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت به
 شـوند  می متروکه آنها موضوع اراضی آبیاري شدن منتفی و صنعتی یا مسکونی به کشاورزي از کاربري

 صـورت  بـه  یـا  و رسـانده  فـروش  بـه  ثالث اشخاص یا و مجاور مالکین تقاضاي فنی، با ضوابط رعایت با
 وجـوه  صـد  در صـد  معـادل  هرسـاله  و واریز کشور کل خزانه به را حاصل وجوه و دهد اجاره بلندمدت

 .نماید هزینه رودخانه مهندسی عملیات براي را واریزي

 از اسـتفاده  منظـور  بـه  را ها رودخانه روي پوشانیدن حق دیگر هاي دستگاه و ها شهرداري -1 تبصره
 کسـب  بـا  و است زمال جاده و خیابان سازي پل عملیات براي که مواردي در جز ندارندآن  يالبا فضاي
 .نیرو وزارت از مجوز

 خواهد ها شهرداري عهده به شهرها قانونی محدوده داخل هاي رودخانه یروبیال و تنظیف -2 تبصره
 .بود

 4 ماده

 و تقـدم  حـق  رعایـت  با مختلف مصارف براي آب عمومی منابع از برداري بهره پروانه هرگونه صدور
 از مصارف از هریک براي آب تخصیص با که است نیرو وزارت با منحصراً اشخاص مکتسبه حقوق حفظ

 :نماید می اقدام زیر هاي اولویت لحاظ با و زیرزمینی و سطحی هاي آب

 انسان بهداشت و شرب :الف

 دام شرب :ب

 سرزمین آمایش الزامات رعایت با مصارف سایر :ج

 حفاظـت  سـازمان  و نیرو وزارت که است الگویی اساس بر آبی هاي اکوسیستم موردنیاز آب -تبصره
 .نمایند می تعیین منطقه شرایط و آبی امکانات به توجه با زیست محیط
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 5 ماده

 نـوع  یا محل تغییر و شده قید پروانه در که است مصرفی نوع و محل آب، خاص برداري بهره پروانه
 و صـلح، وکالـت، اجـاره    بیـع،  قبیل از عنوان هر تحت آب واگذاري یا دیگري به پروانه انتقال یا مصرف

 هـاي  نظـارت  نیـرو  وزارت. باشد می مجاز صادره اجازه حد در و نیرو وزارت قبلی موافقت کسب با غیره
. نمـود  خواهـد  اعمـال  آب فـروش  قیمت کنترل و صادره مجوزهاي و پروانه از مورداستفاده در را زمهال

 و ماه شش حداکثر مدت به پروانه تعلیق موجب اول مرتبه در و باطل فوق مقررات خالف اقدام هرگونه
 .شد خواهد برداري بهره پروانه لغو موجب سوم مرتبه در و سال یک مدت به حداکثر دوم مرتبه در

 6 ماده

 و اسـت  آب رسـمی  سـند  منزله به شود می صادر قانون این اجراي در که آب برداري بهره هاي پروانه
 شـرایط  بـه اقتضـاي   اسـت  ممکـن  پروانـه  در مندرج آب میزان. بود خواهد گذاري وثیقه و ترهین قابل

 )بـرداري  بهـره  و استحصال اجازه( مصرف حق بر دال سند این. کند تغییر آبی منابع ظرفیت و محیطی
 بـر  مشـتمل  و صادرشده دار مدت صورت به مشخص آبی منبع از حقوقی یا حقیقی شخص براي معین

 و مصـرف  آب، نـوع  برداشت یا تحویل نحوه و آب، محل منبع دارندگان، موقعیت یا و دارنده مشخصات
 .است اعتبار مدت و شده داده اختصاص آب حجم و زمانی جدولآن،  محل مشخصات

 7 ماده

 بـرداري  بهره و است نیرو وزارت اختیار در منحصراً عمومی هاي فاضالب تصفیه از حاصل هاي پساب
 باید نیرو وزارت. است آب تخصیص نظام قالب در برداري بهره پروانه کسب به موکول مورد هر درآن  از
 کشـاورزي  تالمحصـو  تولیـد  براي المقدور حتی که نماید مدیریت به نحوي پساب مصرف تخصیص در

 .گردد درج برداري بهره پروانه در مصرف موارد و نگرفته قرار مورداستفاده

 تعلیـق  و پسـاب  قطـع  موجـب  اول بـار  براي و محسوب تخلف پروانه مفاد خالف پساب از استفاده
 پروانـه  سـوم  بـار  بـراي  و یکسـال  مـدت  بـراي  تکرار صورت در و ماه سه مدت براي برداري بهره پروانه
پروانـه،   لغـو  یـا  تعلیق پساب قطع از ناشی احتمالی زیان صورتی چنین در. شد خواهد لغو برداري بهره
 .بود نخواهد مطالبه قابل

 را کشـاورزي  در پسـاب  از استفاده مجاز موارد پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت -1 تبصره
 .نمود خواهد نظارتآن  اجراي بر و اعالم کشاورزي جهاد و نیرو هاي وزارتخانه به
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 مصرف براي و بوده آنها مالکین اختیار در خصوصی هاي فاضالب تصفیه از حاصل پساب -2 تبصره 
 مجـاز  کـه  کشـاورزي  مصـارف  و صـنعت  در بازچرخـانی  یـا  سـبز  فضاي براي خود فعالیت محدوده در

 صـدور  و تخصـیص  شـود  خـارج  آنها دسترس از پساب چنانچه لیکن است استفاده قابل شده شناخته
 .بود خواهد نیرو وزارت باآن  از برداري بهره اجازه

 8 ماده

 مجـري  و چاه، قنـات  اطراف ملک صاحب مالکیت اعمال مانع غیر ملک در مجري یا قنات مالکیت
 و نمایـد  اعمـال  چـاه  و قنـات  صـاحب  ضـرر  عـدم  به مشروط را تصرفی هر تواند می مالک. بود نخواهد

 خواهـد  آنهـا  از بـرداري  بهره به مربوط عملیات به محدود مجري و چاه، قنات صاحب مالکیت همچنین
 .بود

 خواهـد ) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت عهده به مجري و چاه، قنات حریم میزان تشخیص
 موضـوع  بـه  مـذکور  وزارت از کارشناسـی  نظر اخذ از پس قضایی صالح اختالف، محاکم صورت در. بود

 .نمایند می رسیدگی

 9 ماده

 انـد  ایجـاد شـده   1361 مصـوب  آب نهالعاد توزیع قانون از قبل که قنواتی از برداري بهره و مالکیت
 .بود خواهد 1309 شهریور 18 و 6 مصوب قنوات به راجع قانون مشمول

 آب مدیریت ساختار: دوم فصل

 10 ماده

 بنـام  کشـور، شـورایی   آب مصـرف  و تـأمین، توزیـع   زمینه گذاري در سیاست و هماهنگی منظور به
 رئـیس  و تجـارت، کشـور   و معـدن  نیرو، جهـاد کشـاورزي، صـنعت    وزراي از متشکل آب عالی شوراي
 اعضـاي  از نفـر  زیسـت، یـک   محـیط  حفاظـت  سـازمان  کشـور، رئـیس   ریـزي  برنامه و مدیریت سازمان

 از نفـر  سـه  و ناظر عنوان به اسالمی شوراي مجلس انتخاب با طبیعی منابع و کمیسیون کشاورزي، آب
 جمهـور  رئـیس  حکم به و شورا دبیر پیشنهاد به کشور زیست محیط و آب، کشاورزي بخش متخصصین
. بـود  خواهـد  جمهـور  رئـیس  اول معـاون  یـا  جمهـور  رئـیس  با شورا این عالیه ریاست. گردد تشکیل می
 در وزیران هیئت تصویب منزله به و یابد می رسمیت اعضا سوم دو حداقل موافقت با شورا این تصمیمات
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 .باشد می االجرا الزم ربط ذي هاي دستگاه براي و بوده اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد اصل

 .بود خواهد نیرو وزارت در نیزآن  دبیرخانه و بوده نیرو وزیر آب عالی شوراي دبیر -1 تبصره

 توانند می حق رأي بدون و شورا دبیر دعوت با وزیران هیئت اعضاي سایر ضرورت حسب -2 تبصره
 .یابند حضور شورا جلسات در

 11 ماده

آن  اختیـارات  و بوده کشور آب ملی مدیریت متولی نیرو وزارت قانون این اهداف تحقق راستاي در
 .باشد می زیر شرح به آب ملی مدیریت اعمال جهت

 مصارف کلیه در کشور نیاز مورد آب تأمین .1

 زیرزمینی و سطحی مخازن در ها رودخانه آب نمودن ذخیره و ها سیالب مهار .2

، 2 و 1 درجـه  زهکشـی  و آبیـاري  هـاي  شبکه احداث با آب توزیع و تخصیص، تنظیم، انتقال .3
 آبرسانی خطوط ها و کانالآبی،  تأسیسات

 معدنی و سطحی، زیرزمینی هاي آب از بهینه برداري بهره و استحصال حفاظت، اجازه .4

 شور هاي آب کردن شیرین و شیرین هاي آب کیفیت تغییر از جلوگیري .5

 نیاز مورد مناطق در و مختلف هاي روش به ابرها از آب استحصال .6

 آب مصارف و منابع کمیت و کیفیت بر نظارت .7

 ربط ذي هاي دستگاه هماهنگی با خشک مناطق و خشکسالی در آب بندي جیره .8

 مشترك و مرزي هاي آب و کشور آب منابع سنجی و رفتار بررسی، مطالعه .9

 کشور آب هاي برنامه در آبی تاریخی هاي سازه از پایدار برداري بهره و احیا و حفظ .10

 نیازهـاي  تـأمین  منظـور  بـه  آب منابع ارچهپیک مدیریت به توجه با اي حوضه بین آب انتقال .11
 ضروري

 ها رودخانه ساماندهی و حریم، حفاظت و بستر حد تعیین .12

 مجدد استفاده منظور به ها پساب و ها فاضالب تصفیه .13
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 سـرزمین  آمایش و پایدار توسعه اصول اساس بر آب چرخه کل در مدیریت جامع نظام ایجاد .14 
 کشاورزي جهاد وزارت و زیست محیط حفاظت سازمان هماهنگی با کشور آبریز هاي حوزه در

 پساب مصرف به مربوط استانداردهاي رعایت با ها پساب از برداري بهره و ها فاضالب تصفیه .15

 کشور آب منابع کلیه از کیفی و کمی حفاظت .16

 عمـومی  اعتبـارات  بـا  کـه  آبـی  تأسیسـات  کلیـه  از حفاظـت  و برداري، نگهداري، تعمیر بهره .17
 نشده واگذار... و ها خصوصی، تشکل هاي بخش به که زمانی تا شده احداث

 آبی منابع از غیرمستقیم استفاده هرگونه براي مجوز صدور .18

 توزیع و انتقال و تأمین، تولید از اعم شرب آب جامع راهبري، پایش، مدیریت .19

 کشور فاضالب و آب صنعت رشد و توسعه براي زمال راهبردهاي تنظیم .20

 منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  و کشور فاضالب و آب صنعت مالی منابع تأمین و مدیریت، توسعه .21
 بالقوه و موجود

 و آبفا آب بخش در فنی دانش انتقال و فناوري توسعه جهت زمال اقدامات و بررسی، مطالعه .22

 فاضالب دفع و آب توزیع و تأمین، انتقال هاي شرکت فعالیت بازرسی و نظارت و مدیریت .23

 پساب خصوص در تصمیم اتخاذ و فاضالب آوري، تصفیه جمع .24

 وزارت با مصرف هاي محل تا آنها از آب انتقال و تنظیم و 4و 3 آبیاري هاي شبکه احداث -1 تبصره
 .است کشاورزي جهاد

 12 ماده

 ظـرف  را زمال سـازوکار  کشـور  ریـزي  برنامه و مدیریت سازمان همکاري با است موظف نیرو وزارت
 .آورد فراهم قانون این اجراي براي ماه 6 مدت

 13 ماده

 هاي آب از سرزمین داخل آب کمبود تأمین توانایی که آبی منابع ترین بزرگ از یکی عنوان به دریاها
 بـرداري  بهـره  بـراي  مناسب شرایط که گیرند قرار برداري بهره مورد اي گونه به باید باشند می دارا را ملی

 اول اولویـت  در المللـی  بین قوانین و ها کنوانسیون رعایت با سرزمینی داخل آب کمبود تأمین منظور به
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 منظـور  بـدین . باشد دریایی صنایع و کشتیرانی، اکتشاف، شیالت قبیل از ها برداري بهره سایر به نسبت
 و شهرسازي، دفـاع  نیرو، جهاد کشاورزي، کشور، نفت، راه(هاي  وزارتخانه نمایندگان از مرکب اي کمیته

) آزاد زیست، مناطق محیط حفاظت(هاي  سازمان و) خارجه امور فناوري و تتحقیقا -پشتیبانی، علوم و
 بـه  نسـبت  تـا  گـردد  مـی  تشکیل نیرو وزارت در جمهور رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت و

 و هـا  کلـی، اولویـت   مشـی  خط تعیین هاي مذکور، در سازمان و ها وزارتخانه همکاري و هماهنگی ایجاد
 دریاهـاي  بـه  مربـوط  مشـکالت  رفع و برداري بهره و تحقیقاتی، مطالعاتی، حفاظتی، اجرایی هاي برنامه

 .نمایند تصمیم اتخاذ فارس خلیج و مازندران، عمان

 و کننـد  می شرکت جلسات در رأي حق بدون مدعوین و بوده رأي حق داراي کمیته اعضاء -تبصره
 .شود می تصویب حاضرین یک به عالوه درصد پنجاه اکثریت رأي با تصمیمات

 14 ماده

تحـت   اي ویـژه  شـعبه   شهرسـتان  دادگسـتري  هر آب، در بخش با مرتبط دعاوي به رسیدگی براي
 توسـط  مـورد  حسب ماده این موضوعات. گردد می تشکیل» آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه« عنوان
 مـدیرعامل  معرفـی  بـا  اسـتان  اي منطقـه  آب شـرکت : نمایندگان از مرکب کارشناسی هیئت به دادگاه

 بـا  اسـتان  و فاضـالب  آب شـرکت  و سـازمان  رئـیس  معرفـی  با استان کشاورزي جهاد شرکت، سازمان
 بـا  باشـند، کـه   مـی  استان مدیرکل معرفی با زیست محیط حفاظت سازمان و شرکت مدیرعامل معرفی

 .گردد می گردند، ارجاع می منصوب سال 3 مدت به استان دادگستري ریاست حکم

 15 ماده

 ضـمن  نیرو آبریز، وزارت هاي حوضه پایداري راستاي در و آب منابع پیوسته هم به مدیریت منظور به
 و بازیافت، بازچرخانی بر تأکید با و آب بخش هاي سیاست با ذینفعان و ها دستگاه سایر هماهنگی ایجاد

 هـاي  روش وسـیله  به مصارف و استحصال قابل آب منابع بین تعادل ایجاد به آب، نسبت مجدد استفاده
  .نماید اقدام آبریز هر حوضه در اي غیرسازه و اي سازه

 16 ماده

 آب منـابع  از بهینـه  برداري بهره و حفاظت راستاي در و آب مصارف و منابع بهنگام پایش منظور به
 :باشد می زیر موارد اجراي به موظف نیرو کشور، وزارت

 آب  کیفی و کمی پایش و آماربرداري هاي شبکه و ها ایستگاه تجهیز و توسعه .1
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 ملـی  سـامانه  سـازي  پیـاده  و طراحـی  بـا  کشـور  آب مصـرف  و تقاضـا  مدیریت ساختار ایجاد .2 
 کشور آب حسابداري

 17 ماده

 بـا  کشـاورزي  آب مصـارف  وري بهـره  بهبـود  و آب منـابع  از بهینـه  برداشت راستاي در نیرو وزارت
  :آورد می در اجرا به را زیر موارد کشور و کشاورزي جهاد هاي وزارتخانه همکاري

 آب بازارهاي تقویت و ایجاد از حمایت .1

 مرتبط اي حرفه و مردمی هاي تشکل تقویت و ایجاد از حمایت .2

 حجمی تحویل گیري اندازه ابزارهاي از استفاده با آب برداشت پایش .3

 مناسب برداري بهره هاي نظام استقرار منظور به آب محلی هاي مدیریت تقویت .4

 18 ماده

 از منـاطقی  درآن  بـودن  بحرانـی  و شـیرین  آب ویـژه  به آب منابع جدي هاي محدودیت به توجه با
 هـاي  آگـاهی  ارتقـاي  بـه  نسـبت  ربـط  ذي هاي دستگاه سایر همکاري با است موظف نیرو کشور، وزارت

 نتـایج  و اقـدام آن  از بهینه برداري بهره و آب منابع کیفی و کمی حفاظت و جویی صرفه لزوم و عمومی
 .برساند عموم اطالع به راآن 

 -کشـاورزي  جهـاد  -نیـرو  هـاي  وزارتخانـه  مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین -1 تبصره
 علوم، تحقیقات -اسالمی ارشاد و فرهنگ -پزشکی آموزش و بهداشت، درمان -تجارت و صنعت، معدن

 اسـالمی  جمهـوري  صداوسیماي سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان -پرورش و آموزش -فناوري و
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به ایران

 نیـرو  وزارت هـاي  سیاسـت  بـر اسـاس   است موظف ایران اسالمی جمهوري صداوسیماي -2 تبصره
 .نماید اقدام اولویت با ماده این موضوع هاي برنامه پخش و تهیه به نسبت

 19 ماده 

 بـا  اسـت  موظـف  کشـاورزي  جهـاد  وزارت کشـاورزي  بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 الگـوي  آب، تعیـین  هـدررفت  از جلـوگیري  به نسبت ربط ذي هاي دستگاه سایر و نیرو وزارت همکاري
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 از آب، اسـتفاده  وري بهـره  و کـارایی  کشـاورزي، افـزایش   هـاي  سیاست بر اساس بهینه کشت و مصرف
 به عمـل  را زمال اقدامات مجدد استفاده و پساب، بازچرخانی جایگزینیآبیاري،  علمی و نوین هاي روش
 .آورد

 20 ماده

 منظـور  بـه . شـود  مـی  شـناخته  کشـور  آب مـدیریت  در طبیعی واحدهاي عنوان به آبریز هاي حوضه
 مناسب سازمانی ساختار است موظف نیرو کشور، وزارت آب منابع پایدار توسعه و پیوسته هم به مدیریت
 و ذینفعـان  تمـامی  مشـارکتی  نقـش  گـرفتن  نظـر  در بـا  را آبریـز  هـاي  حوضـه  پیوسـته  هم به مدیریت

 .نماید اجرا و تدوین مدخالن ذي

 21 ماده

 و پایـدار  توسعه اصول و آب چرخه کل در نگري جامع اساس بر کشور آب ملی مدیریت تحقق براي
 آب منابع پیوسته هم به مدیریت تحقق منظور به و مشترك و کشور آبریز هاي حوضه در سرزمین آمایش
 و اقتصـادي، اجتمـاعی، زیربنـایی    مختلـف  هـاي  بخـش  بـین  متقابل هاي هماهنگی است موظف دولت

 .کند فراهم آب بخش با را خدماتی

 ریـزي  برنامه و مدیریت سازمان و نیرو وزارت مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 رسد. می وزیران هیئت تصویب به کشور

 22 ماده

 و آبخیزداري، کنترل هاي طرح جانبه همه اجرایی و مالی، مطالعاتی ریزي برنامه با است مکلف دولت
تجهیـز،   فرعـی، همچنـین   و اصـلی  زهکشـی  و آبیـاري  هـاي  شـبکه  سیالب، احداث سد، اجراي پخش

 را آبریـز  هاي حوضه در هماهنگ برداري بهره امکان برداري بهره دست در هاي شبکه نوسازي و بهسازي
  .نماید فراهم

 23 ماده

 پایـدار  توسـعه  دیـدگاه  از را هـا  حوضـه  بـین  آب انتقـال  به نسبت شود می داده اجازه نیرو وزارت به
 مدیریت اجراي نیز و مبدأ حوضه در مکتسبه حقوق رعایت و اولویت و بران حقابه آب تأمین به مشروط

فنـی، اقتصـادي،    توجیهـات  وجـود  صـورت  در و ملـی  منـافع  حفـظ  کننده بـا  دریافت حوضه در تقاضا
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 .نماید اقدام محیطی زیست و اجتماعی 

 24 ماده

 هـاي  دسـتگاه  سـایر  همکـاري  بـا  مصـوب  بهینـه  مصـرف  الگوي اساس بر است موظف نیرو وزارت
 .نماید اقدام بهداشت و شرب آب مصرف سرانه سازي بهینه و اصالح به ربط، نسبت ذي

 25 ماده

فنـی،   معیارهـاي  و ضوابط اعمال به نسبت موظفند ها شهرداري همکاري با شهرسازي و راه وزارت
 هاي مجتمع در واحد هر براي جداگانه کنتورهاي نصب منظور به تشویقی هاي حمایت و مالی پشتیبانی
 تأسیسـات  و هـا، امـاکن   سـاختمان  در آب مصـرف  کاهنـده  ابزارآالت و تجهیزات از استفاده و مسکونی
 .نمایند اقدام عمومی

 و تجـارت  و شهرسازي، صنعت، معدن و راه هاي وزارتخانه توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو

 26 ماده

 در مکلفنـد  ذیصـالح  هـاي  دستگاه سایر و تجارت و معدن -صنعت و شهرسازي و راه هاي وزارتخانه
مسـکونی،   جدیـد  هاي شهرك و شهرها محل تعیین یا سرزمین کالبدي و آمایش هاي طرح تهیه هنگام

 امکـان  بررسی جهت را نیرو وزارت نظر بدون صنعتی تجمع و جمعیتی مراکز هاي طرح غیره و صنعتی
 بـه  موظـف  مـذکور  هـاي  دستگاه و ها وزارتخانه ضمناً. نمایند فاضالب، جلب دفع آب تأمین و جانمایی

 .بود خواهند فاضالب دفع و آب تجهیزات و تأسیسات استقرار محل تأمین

 27 ماده

 اسـت  موظـف  تجـارت  و صنعت، معدن صنایع، وزارت بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 ربـط  ذي هـاي  دسـتگاه  سایر و نیرو وزارت همکاري بر، با آب کم هاي فناوري از استفاده به توجه ضمن
 از مختلـف  هـاي  روش طریـق  از آب مصـرف  سازي بهینه منظور به تشویقی هاي حمایت اعمال به نسبت
 بـه  بـرداري  بهـره  پروانـه  اصـالح  جهـت  را مراتب و اقدام آب مصرف تعدیل و تصفیه، بازچرخانی جمله
 .نماید اعالم نیرو وزارت

 



 
 

 

517 

 )1393نویس قانون جامع آب ( : ویرایش نهم پیش3پیوست  

 28 ماده

 شرایط با متناسب نیاز مورد آب تأمین براي خشکسالی مواقع در شود می داده اجازه نیرو وزارت به
 بـرداري، قطـع   بهـره  سـاعات  هـا، کـاهش   تخصیص بندي، تعدیل جیره قبیل از زمال اقدامات خشکسالی

 .آورد عمل به را مصرف پر مشترکین مصارف آب موقت

 29 ماده

 و هـاي مـدیریت   کشاورزي، سازمان کشور، جهاد هاي وزارتخانه همکاري با است موظف نیرو وزارت
 کـاهش  مـدیریت  مطالعـات  بـه  نسـبت  کشـور  هواشناسـی  و زیست محیط کشور، حفاظت ریزي برنامه

 خطرپـذیري  مـدیریت  قالـب  در خشکسـالی  و سـیل  نظیـر  اقلیمـی  و جـوي  تغییرات از ناشی خطرات
  .نماید اقدام) ریسک(

 30 ماده

 حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  کلیـه  و کشـوري  خـدمات  مدیریت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه
 یـا  نیـرو  وزارت توسط که راو آبفا  آب با مرتبط فنی معیارهاي و مکلفند استانداردها، ضوابط غیردولتی

 راهبـردي  نظـارت  و ریـزي  برنامـه  معاونت سوي از و گردند می تدوین و تهیه ربط ذي هاي دستگاه سایر
 .نمایند اجرا و داده قرار عمل مالك را اند شده ابالغ استاندارد ملی سازمان یا جمهور رئیس

 31 ماده

 زمال تمهیدات است مکلف آب، دولت مصارف و منابع مدیریت نوین هاي روش به دستیابی منظور به
 .آورد فراهم را جدید هاي فناوري و دانش از گیري بهره و تولید زمینه در

 32 ماده

 و صـنعت، معـدن   و کشـاورزي  نیرو، جهاد هاي آب، وزارتخانه مختلف مصارف سازي بهینه منظور به
 و و بهداشت، کشـاورزي  شرب هاي بخش در مصارف الگوهاي تهیه به نسبت به ترتیب موظفند تجارت
 تـدوین  بـا . نماینـد  اعمـال  کشـور  سـطح  در آب عـالی  شوراي در تصویب از پس و نموده اقدام صنعت

 صادرشـده  هـاي  پروانـه  و صادر مربوطه مصرف الگوي بر اساس برداري بهره هاي مصرف، پروانه الگوهاي
 مصـارف  به. شد خواهد متناسب مربوطه الگوي با برداري بهره میزان و گرفته قرار تجدیدنظر مورد قبلی

 بـه  جرائم و تخفیفات. گیرد می تعلق الگو، جریمه يالبا مصارف به و نرخ در مصرف، تخفیف الگوي زیر
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 .رسد می وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد 

 در صـنعت  بخـش  در و کشاورزي جهاد وزارت با کشاورزي بخش در آب توزیع و تقسیم -1تبصره 
 .بود خواهد ربط ذي صنعتی بخش با صنعتی هاي محدوده داخل

 همکـاري  بـا  نیـرو  وزارت عهـده  بـه  سـالیانه  گـزارش  ارائـه  و ماده این اجراي بر نظارت -2تبصره 
 .باشد می ربط ذي هاي دستگاه

 33 ماده

 بـرداري  بهـره  و حفـظ، احیـاء   بـه  نسبت ربط ذي هاي دستگاه هماهنگی با است موظف نیرو وزارت
 ردیـف  در مستندسـازي  و ثبـت  و آنهـا  بر روي پژوهش و آبی، مطالعه تاریخی هاي سازه و آثار از پایدار

 و درون هـاي  محـدوده  در آبـی  تـاریخی  سـوابق  و آثـار آبفـا (  و آب هـاي  حـوزه  در جهـانی  و ملـی  آثار
 و بـزرگ  شـهرهاي  و هـا  اسـتان  مراکـز  در آب تخصصی هاي حوزه توسعه و ایجاد با همراه) شهري برون

 بـه  نسـبت  مردم آگاهی سطح ارتقاء جهت فرهنگی هاي فعالیت انجام و آبی گردشگري ترویج و توسعه
 .نماید گذشته، اقدام در نیاکانمان سابقه غنی

 34 ماده

 بـه  نسـبت  اسـت  مکلـف  دولـت آبفـا   و آب بخـش  در شده انجام هاي گذاري سرمایه حفظ منظور به
 آبـی  تأسیسـات  حفاظـت  و تعمیر، نگهداري، اصـالح، بازسـازي، ارتقـاء    جهت زمال اعتبارات بینی پیش

 .نماید خود، اقدام اختیار در شده احداث

 35 ماده

رأسـاً   باید و باشد می زیست محیط حفاظت سازمان عهده به آب آلودگی رفع و جلوگیري مسئولیت
 .دارد معمول را زمال اقدامات نیرو وزارت اعالم با یا و

 به سابق وضع به اعاده و آلودگی رفع و جلوگیري براي مترتب هاي هزینه و اقدامات کلیه -1 تبصره
 .باشد می ساز آلوده عاملین یا عامل عهده

ننمایـد،   اقـدام  آلودگی رفع و جلوگیري به نسبت ساز آلوده عاملین یا عامل که درصورتی -2 تبصره
 بـه  روزه ده مهلت با قانونی اخطار صدور به نسبت نیرو وزارت همکاري با زیست محیط حفاظت سازمان

 آلـودگی  رفع و جلوگیري به نسبت قضایی مراجع از مجوز اخذ از پس و اقدام ساز آلوده عاملین یا عامل
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 .نمود خواهد دریافت ساز آلوده عاملین یا عامل از راآن  از ناشی هاي هزینه و نماید می اقدام

 زیسـت  محیط حفاظت سازمان توسط ماه شش ظرف حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین -3 تبصره
 وزیـران  هیئـت  تصـویب  بـه  و تهیـه  ربـط  ذي هاي دستگاه سایر و نیرو، دادگستري وزارتین همکاري با

 .رسد می

 36 ماده

حقیقی، حقوقی،  از اعم اشخاص کلیه و کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه
 و نظـامی  و انتظـامی  هـا، بنیادهـا، نهادهـا، نیروهـاي     ها، سازمان و غیردولتی، مؤسسات، شرکت دولتی

 یا آب برداري، توزیع، انتقال، فروش تولید، بهره به انحاء از نحوي به که خیریه امور و هاي اوقاف سازمان
 اشـتغال  فاضـالب  تصـفیه  و آوري آبـی، جمـع   طبیعی، تولید برق و معدنی از اعم بندي بسته پساب، آب

 فعالیـت  یـا  و اقـدام  نحوي به فاضالب و آب و آبی آبی، برق تأسیسات توسعه و احداث امر در یا و دارند
 مجـوز  یـا  پروانـه  اخـذ  بـه  نسبت قانون این چارچوب در و نیرو وزارت به مراجعه با موظفند نمایند می

 تبعیـت آن  از و اقـدام  نیـرو  وزارت از فنی و علمی استانداردهاي و ها، ضوابط روش مورد، مطابق حسب
 و ابطـال  آنهـا  مجـوز  یا جلوگیري، پروانه آنها فعالیت ادامه مورد، از این صورت، حسب در غیر و نمایند

 این اجرایی نامه آیین. شد خواهد اعمال قانون این پنجم فصل با مطابق مربوطه هاي مجازات و خسارات
 .گردد می ابالغ وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد باآن  ذیل هاي تبصره و ماده

 از پـس  تکلیف تعیین براي مکلفند ماده این در مذکور مشروح ماده، افراد این اجراي در -1 تبصره
 پرداخـت  مسـتلزم  مـذکور  تکلیـف  تعیین همچنین و نمایند مراجعه ربط ذي دوایر به نیرو وزارت اعالم

 جبـران  بـه  نسـبت  نیـرو  وزارت کارشناسـان  نظریه اساس بر تخلف صورت در کارشناسی، و هاي هزینه
 .نمایند اقدام غیرمجاز فعالیت طول با متناسب وارده خسارات

 37 ماده

 ایـن  از قسمتی یا تمام توانند می مورد قانون، حسب این اجراي به موظف اجرایی هاي دستگاه کلیه
 بـا  سازمان و شرکت تشکیل یا ساختار اصالح با نیاز صورت در یا و واگذار غیردولتی بخش به را وظایف
  .نمایند اقدامآن  اجراي به نسبت قانونی موازین رعایت
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 38 ماده 

 و تأسیسـات  و آبـی  منـابع  بـه  کیفی و کمی رسانی آسیب هرگونه از ممانعت و پیشگیري منظور به
 وزارت و تابعـه  مؤسسـات  و هـا  شرکت و نیرو وزارت کارکنان کشور، گزارش وفاضالب آبآب،  تجهیزات

 براي نیرو وزیر مخصوص ابالغ موجب به که) کشاورزي جهاد وزیر طرف از شده معرفی( کشاورزي جهاد
 ضـابطین  گـزارش  حکـم  در شوند می معرفی دادسراها به و انتخاب قانون این در مندرج وظایف اجراي

 آیـین  قـانون  59 مـاده  از ب بنـد  طبـق  متخلفـین  و اسـت  متخلفـین  تعقیب مالك و بوده دادگستري
 .گیرند می قرار تعقیب تحت کیفري دادرسی

 کشاورزي، کشور، دادگستري نیرو، جهاد هاي وزارتخانه توسط ماده این اجرایی نامه آیین -1 تبصره
 .رسید خواهد یرانوز هیئت تصویب به و تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و

 39 ماده

 نیـرو  وزارت دستورات موظفند قانون این اجراي حسن جهت در انتظامی نیروي مأمورین و ها یگان
 .گذارند اجرا مورد به را تابعه هاي شرکت و

 40 ماده

 کـه  فاضـالب  و فاضـالب  و آب هـاي  شـرکت  توسـط  اي سـرمایه  هاي دارایی تملک هاي طرح اجراي
 .است مجاز گردند می تلقی بردار بهره دستگاه

 آب منابع برداري بهره و حفاظت: سوم فصل

 آب منابع از برداري بهره و کمی حفاظت: اول بخش

 41 ماده 

 و شـرب  اولویـت  ترتیـب  بـه  مصـارف  کلیه براي آب عمومی منابع از برداري بهره و تخصیص اجازه
متفـاوت   4بـا مـاده    .اسـت  نیـرو  وزارت با منحصراً موارد سایر و خدمات، کشاورزي و بهداشت، صنعت

 است.

 همکـاري  بـا  کـه  اسـت  مشـترکی  الگـوي  اساس بر آبی هاي اکوسیستم محیطی زیست نیاز -تبصره
 .گردد می تدوین زیست محیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت
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 42 ماده

 از یـک  هـر  در کشـور  آب منـابع  از پایـدار  برداري بهره و حفاظت منظور به است موظف نیرو وزارت
 کنتـرل  نحـوي  بـه  را آب منابع از برداشت آب، میزان تجدیدشوندگی میزان رعایت با آبریز هاي حوضه
  .گردد برقرار آب مصارف و منابع بین تعادل همواره که نماید

 میـزان  منفی بیالن با هاي دشت در شود می داده اجازه نیرو وزارت به ماده این اجراي در -1 تبصره
 .دهد کاهش منصوبات کنترل و ها پروانه اصالح با را ها چاه از برداشت

 پرداخـت  بـدون  توانـد  مـی  نیـرو  وزارت آب منابع در بحران بروز و خشکسالی شرایط در -2 تبصره
 .نماید اقدام آب بندي جیره و تخصیص کاهش به نسبت خسارت

 43 ماده

 علتـی  هـر  به اگر و هستند آب اتالف عدم و آب معقول مصرف به ملزم برداري بهره پروانه دارندگان
 با را مراتب نیرو وزارت مورد برحسب صورت این در نیست بهینه و مصرف، معقول نحوه که شود مسلم

 شـده  تعیین مدت در هرگاه. دارد می اعالم کننده مصرف به سازي بهینه فنی دستورهاي ارائه و علل ذکر
 عمـل  فـوق  فنی دستورهاي به کننده مصرف کرد نخواهد تجاوز یکسال از هرحال به که مزبور اخطار در

 .آورد به عمل قانونی اقدام پروانه ابطال یا تعلیق براي تواند می نیرو وزارت ننماید

 44 ماده

 منـابع  از بـرداري  بهـره  هرگونـه  شود، براي می داده اجازه) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت به
 جـایگزین  و خدمات و صنعتی مصارف براي مربوطه استانداردهاي رعایت با که آب بازچرخانی و پساب

 .نماید صادر برداري بهره مجوز باشد کشاورزي، مناسب مصارف

 آمـوزش  و درمـان ، بهداشـت  وزارت بـا  مـورد  حسـب  مذکور استاندارهاي رعایت بر نظارت -تبصره
 .بود خواهد زیست محیط حفاظت سازمان و پزشکی

 45 ماده

 یـا  محـل  تغییـر  و قیدشده پروانه در که است مصرفی نوع و محل به مختص آب برداري بهره پروانه
 و بیع، صلح، وکالت، اجاره قبیل از عنوان هر تحت آب واگذاري یا دیگري به پروانه انتقال یا مصرف نوع

 .صادره اجازه حد در و نیرو وزارت قبلی موافقت کسب با مگر باشد می ممنوع غیره
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. نمـود  خواهـد  اعمـال  صـادره  مجوزهـاي  و پروانه از مورداستفاده در را زمال هاي نظارت نیرو وزارت 
 .شد خواهد قانون این در مندرج مجازات مشمول فوق مقررات خالف اقدام هرگونه

 46 ماده

 نظـرات  طبق موظفند برداران بهره باشد ضروري آب از مکرر استفاده نیرو وزارت تشخیص به هرگاه
 تصـفیه  محیطی زیست استانداردهاي با مطابق را فاضالب) اي منطقه آب هاي شرکت( وزارتخانهآن  فنی

 تولیدکننـده  نیـاز  اولویـت  بـا  تـا  قرار دهند) اي منطقه آب هاي شرکت( مذکور وزارت اختیار در و کرده
 .نمایند اقدامآن  تخصیص به نسبت عامه مصالح بر اساس و پساب

 47 ماده

 و نظـارت  تحـت  کـه  زیـر  مشـروح  هاي آب براي زمال هاي رسیدگی از پس محل هر در نیرو وزارت
 .کند می صادر برداري بهره اجازه گیرد می قرار وزارتخانهآن  مسئولیت

 .باشد مانده استفاده بدون که عمومی هاي آب -الف

 و آمـده  دسـت  بـه  غیـره  و زهکشـی  و سدسازي و آبیاري تأسیسات احداث اثر بر که هایی آب -ب
 .میاید

 .ریزند می انهار و دریاها و ها دریاچه به که مصرف بر زائد هاي آب -ج

 .ها فاضالب از حاصل هاي آب -د

 .شهري سهمیه از زائد هاي آب -ه

 نرسـیده  مصـرف  بـه  او جانشین یا پروانه دارنده وسیله به پروانه در مندرج مدت در که هایی آب -و
 . باشد

 .باشد شده لغو قانونی علل بهآن  از استفاده پروانه که هایی آب -ز

 .شود می ظاهر اي منطقه در طبیعی عوامل سایر یا زلزله اثر بر که هایی آب -ح
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 48 ماده

 عمـل  بـه  مقتضـی  اقـدام  زیـر  طرق از کشور نیاز مورد آب تأمین منظور به است موظف نیرو وزارت
 :آورد

 .زیرزمینی یا سطحی مخازن در ها رودخانه آب نمودن ذخیره و ها سیالب کردن مهار -الف

 2و  1 آبیاري شبکه آبرسانی و خطوط ها و کانال و آبی تأسیسات ایجاد یا آب انتقال و تنظیم -ب

 .کشور هاي آب منابع کلیه مطالعه و بررسی -ج

 .معدنی و زیرزمینی هاي آب از استفاده و استخراج -د

 .زمال مناطق در شور آب کردن شیرین -ه

 . زمال مناطق در شیرین هاي آب شدن شور از جلوگیري - و

 . آن بندي جیره لزوم صورت در و آب مصارف میزان و چگونگی بر نظارت و کنترل - ز

 . نیاز مورد هاي کمیته و ها هیئت تشکیل و مؤسسات و اي منطقه آب هاي شرکت تأسیس - ح

 ابرها باروري و زایی باران از حاصل هاي آب نظیر باشد آب تأمین در مؤثر که اموري سایر انجام -ز

 وزارت بـا  مصـرف  اي محلـه  تـا  آنها از آب انتقال و تنظیم و 4 و 3 آبیاري هاي شبکه ایجاد -تبصره
 .است کشاورزي

 49 ماده

 تجهیـزات  و تأسیسـات  و مشـترك  آبی منبع نوع هر و آب کانال یا قنات، چاه، چشمه، مجرا هرگاه
 بـه  منوط برداري بهره یا و داشته مرمت و تعمیر به نیاز و شود خراب مذکور موارد از استفاده به مربوط
 پرداخـت  یـا  و خرابـی  رفـع  و تعمیـر  در مشارکت به حاضر شرکا از نفر چند یا باشد یک هزینه تأمین
 اي منطقـه  آب شـرکت  بـه  تواننـد  مـی  متضـرر  شرکاي یا شریک نشوند خود سهم به مربوط هاي هزینه
 فیصـله  محلـی  شـوراهاي  یـا  و بران آب هاي تشکل طریق از باید ابتدا موضوع تا مراجعه ربط ذي استان
 .نمایند عمل مدنی قانون 594 مطابق ماده اختالف ادامه صورت در و پذیرد
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 50 ماده 

 و اجتمـاعی  ضـرورت  وجـود  صـورت  در قانون این 51 ماده مطابق تواند می کشاورزي جهاد وزارت
. نمایـد  اقـدام  موجـود  هـاي  حقابه صاحبان براي آب مصرف معقول پروانه صدور به نسبت موقت طور به

  .برود بین از داران حقابهگونه  آن حق که این بدون

 یـا  مالکیـت  اسـناد  یا قدیم جمع جزء دفاتر در که است آبی مصرف حق از عبارت حقابه -1 تبصره
آن  مالـک  یـا  ملـک  براي آب نهالعاد توزیع قانون تصویب از قبل تا دیگر قانونی مدارك یا دادگاه حکم

 .باشد شده تعیین

 نیـاز  بـه  توجـه  بـا  و مکـان  و زمـان  شـرایط  تحـت  کـه  اسـت  آبـی  مقـدار  معقول مصرف -تبصره
 .شد خواهد تعیین قانون این مقررات طبق امکانات و عمومی نیازهاي رعایت و کننده مصرف

 51 ماده

 یا صنعتی یا کشاورزي امور براي آب معقول مصرف میزان تعیین منظور به است موظف نیرو وزارت
 حقابـه  گذشـته  در کـه  حقـوقی  یـا  حقیقـی  اشـخاص  براي کشور سطحی آب منابع از شهري مصارف
 ایـن . کنـد  تعیـین  محـل  هـر  در نفـري  سـه  هـاي  معقول، هیئت مصرف اجازه بهآن  تبدیل و اند داشته
نوع  و سطح میزان و موجود آب مقدار قبیل از( زمال اطالعات اساس بر مربوطه نامه آیین طبق ها هیئت
 بـه  نسـبت ) عوامـل  سایر و محل عرف و معمول و آب مصرف و کیفیت انشعاب و مصرف محل و کشت
 وسـیله  بـه  مـورد  حسـب  معقـول  مصـرف  پروانـه  و کـرد  خواهنـد  اقـدام  نیـاز  مـورد  آب میـزان  تعیین

 اعتراض نفري سه هیئت رأي به معترض شد و خواهد صادر هیئت این نظر طبق ربط ذي هاي وزارتخانه
 نفـري  پـنج  هیئـت  بـه  را اعتراض مذکور سازمان و کند می تسلیم پروانه صادرکننده سازمان به را خود

 بـه  رسـیدگی  ویـژه  دادگـاه  به تواند می معترض و بوده االجرا الزم نفري پنج هیئت رأي نماید می ارجاع
 .نماید مراجعه آب بخش

 52 ماده

 و نیرو وزارت انتخاب به حقوقی کارشناس نفر یک از بود خواهند مرکب نفري سه هاي هیئت اعضاء
 انتخـاب  بـه  محلـی  مطلع و معتمد نفر یک و کشاورزي جهاد وزارت انتخاب به فنی کارشناس نفر یک

 سـازمان  رئـیس  و اي منطقه آب شرکت مدیرعامل: از عبارتند نفري پنج هاي هیئت اعضاء. محل شوراي
 و معتمـد  نفـر  دو و نیرو وزیر انتخاب به کارشناس نفر یک و آنها نمایندگان یا و استان کشاورزي جهاد
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 مقامات باشد، انتخاب استان چند شامل آبریز منطقه که درصورتی. محل شوراي انتخاب به محلی مطلع
 .بود خواهد مربوط وزراي با ماده این در مذکور دولتی

 هـاي  مصوبه اجراي نحوه و نفري پنج و نفري سه هاي هیئت رسیدگی نحوه و مأموریت مدت -تبصره
 نامـه  آیـین  طبـق  هـا  هیئـت  تصـمیم  به اعتراض مدت و تجدیدنظر ضوابط و موارد و مذکور هاي هیئت

 .بود خواهد مربوطه

 53 ماده

 خصوصـی  و دولتی از اعم ها سازمان و ها مؤسسات، شرکت و حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص کلیه
 یـا  انتقـال  یـا  توزیـع  یـا  تولید به انحاء از نحوي به که مختلط یا و ها شهرداري به وابسته یا و متعلق یا

 و آب و آب، بـرق  تأسیسـات  توسـعه  و احـداث  امـر  در یا و فاضالب آب، دفع واردات و فروش، صادرات
 اقدام نیرو وزارت از پروانه اخذ به نسبت موظفند دارند فعالیت مرتبط، قصد هاي فعالیت سایر و فاضالب

  .نمایند پیروي نیرو وزارت فنی و علمی استانداردهاي و ها، ضوابط روش از و

 موظفنـد  دارنـد  اشتغال ماده این در مذکور هاي فعالیت به که مؤسساتی و ها شرکت کلیه -تبصره 
 هـا  شرکت براي. نمایند اقدام پروانه درخواست به نسبت نیرو وزارت فراخوان از پس ماه سه مدت ظرف

 جلوگیري آنها فعالیت ادامه از صورت این غیر در و شد خواهد صادر) مجوز( پروانه ذیصالح مؤسسات و
 .شد خواهد

 54 ماده

 کشـور  منـاطق  کلیـه  در قنـوات  و ها چشمه آب از کنندگان مصرف کلیه قانون این تصویب زمان از
 آب هـاي  شـرکت  و نماینـد  مراجعـه  اي منطقه آب هاي شرکت به مصرف پروانه تحصیل جهت موظفند
 مصـرف  پروانه قنات یا چشمه موجود وضع با متناسب قانونی برداران بهره شناسایی با مکلفند اي منطقه
 .گردد می ابالغ و تهیه نیرو وزارت توسط مصرف پروانه صدور چگونگی نامه آیین. نمایند صادر

 55 ماده

 تعیـین  نیـز  و مـرتبط  خـدمات  سایر و چاه، قنات حفر متقاضی درخواست است موظف نیرو وزارت
 بررسـی  مـورد  را حفـاري  هاي شرکت به خدمات ارائه و اي رودخانه مصالح از برداري بستر، بهره و حریم

 کنند، هزینه راهنمایی را متقاضی تا نماید اعزام محل به را خود متخصصین لزوم صورت در و داده قرار
 .بود خواهد متقاضی عهده به نیرو وزارت تعرفه طبق کارشناسی
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 خـدمات  از فنـی  و علمـی  هاي راهنمایی ارائه منظور به توانند می اي منطقه آب هاي شرکت -تبصره 
 .نمایند استفاده ذیصالح خصوصی بخش کارشناسان و ها تشکل

 56 ماده

 گونـه  هـیچ  از برخـورداري  حـق  و بـوده  غیرمجاز باشند برداري بهره و حفر پروانه فاقد که هایی چاه
 متخلفـین . داشـت  نخواهند را سوخت دریافت و برق کشاورزي، اشتراك هاي نهاده نظیر دولتی خدمات
 نظـارت  بـا  غیرمجـاز  چـاه  و شـد  خواهند 110 و 108 مواد در مقرر هاي مجازات مشمول مورد حسب

 .شد خواهد برداري بهره غیرقابل و المنفعه مسلوب و پر خسارت پرداخت بدون محل دادستان نماینده

 57 ماده 

 یـا  و چـاه، قنـات   نوع هر حفر طریق از زیرزمینی هاي آب منابع از برداري بهره و استحصال هرگونه
 وضـعیت  همـواره  است موظف نیرو وزارت. شود می انجام نیرو وزارت موافقت با کشور در چشمه توسعه

 هـاي  بررسـی  در دهد، هرگاه قرار بررسی مورد تعادل کنترل حیث از را کشور هاي دشت زیرزمینی آب
 یـا  و آبخـوان  طبیعـی  تغذیـه  حـد  در زیرزمینـی  آب منابع از برداري بهره میزان گردد مشخص معموله
 داشته پی در را آب کیفیت تغییر آبخوان از بیشتر برداري بهره که مناطقی در یا و باشد میآن  از بیشتر
خشکسـالی،   از ناشـی  الزامـات  بـه  بنـا  یـا  و نمایـد  می ایجاب دولتی هاي طرح که مناطقی در یا و باشد

زیرزمینـی،   آب سـفره  تعـادل  حفظ منظور به است مکلف نیرو وزارت نباشد ممکن برداري بهره افزایش
 عمیـق  نیمه یا عمیق چاه هرگونه حفر جهت معین مدت براي و مشخص جغرافیایی حدود با را منطقه

 اعـالم  ممنـوع  زیرزمینـی  آب منـابع  از بـرداري -بهره افزایش هرگونه یا و چشمه توسعه یا و قنات یا و
 .است نیرو وزارت با ممنوعیت نماید، رفع

 بخشی تعادل براي و زیرزمینی هاي آب افت روند توقف منظور به است موظف نیرو وزارت -1 تبصره
 .گذارد اجرا به موقع به و تهیه را اي غیرسازه و سازهاي از اعم زمال هاي طرح ممنوعه مناطق

 روز شـبانه  در مترمکعب 25 تا حداکثر خدمات و صنعت مصارف براي ممنوعه مناطق در -2 تبصره
 گیري اندازه تجهیزات نصب تخصیص، با سقف قالب در روستایی و شهري بهداشت و شرب آب تأمین و
 وزیـران  هیئـت  تصـویب  بـه آن  تعرفـه  که متقاضیان از وجوهی دریافت قبال در آب برداشت کنترل و

 نـزد  کشـور  عمـومی  درامـد  حسـاب  بـه  فوق وجوه. شد خواهد داده برداري-بهره و حفر پروانه رسد می
 و تهیـه  بـراي  تا گرفت خواهد قرار نیرو وزارت اختیار در شده واریز مبالغ معادل و واریز کل داري خزانه
 .برسد مصرف به مزبور مناطق زیرزمینی آب هاي سفره در تعادل ایجاد و بخشی عالج هاي طرح اجراي
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 اعـالم  ممنوعه نیرو وزارت توسط اي علمی، منطقه و فنی شرایط به توجه با که درصورتی -3 تبصره
. نماید می اقدام آب بندي جیره یا و برداري بهره میزان کاهش به نسبت است موظف مذکور شود، وزارت

 .آورد عمل به خصوص این در را زمال همکاري است مکلف کشاورزي جهاد وزارت

 58 ماده 

 کشور هاي دشت کلیه براي است مکلف نیرو بهداشت، وزارت و شرب آب تأمین ضرورت به توجه با
 بیش مصارف سایر براي چاه شکنی کف یا و حفر. نماید ابالغ و تعیین را ها چاه شکنی کف سقف حداکثر

 .باشد می ممنوع شده تعیین سقف از

 59 ماده

 آبـدهی  درصـد  60 از بـیش  کـاهش ( آب فاحش نقصان صورت قنوات، در و مجاز هاي چاه مالکین
 منـاطق  در سـال  پنج و ممنوعه مناطق در سال سه مدت ظرف حداکثر مکلفند شدن خشک یا) مجاز
 پیشـکار  یروبـی، ادامـه  ال تقاضـاي  و مراجعه نیرو وزارت به شدن خشک یا فاحش نقصان ختاري از آزاد

 مـذکور  مهلـت  انقضـاي  از پـس . نمایند چاه جابجایی و شکنی کف یا قنات جاي به چاه یا و قنات براي
 .شود نمی پذیرفته زمینه این در تقاضائی

 و پیشـنهادي  جدیـد  مـاده  رعایت با شکنی کف ضرورت و آبدهی فاحش نقصان تشخیص -تبصره
 مـاده  این اجرائی نامه آیین در رسیدگی نحوه و برداري بهره میزان و قنات پیشکار ادامه و چاه جابجایی

 .شد خواهد بینی پیش

 60 ماده

 مخصـوص  موتـوري  حفاري هاي دستگاه با و است حفاري آنها حرفه که حقوقی و حقیقی اشخاص
 کننـد  تحصیل نیرو وزارت از حفاري صالحیت پروانه باید نمایند می قنات یا چاه حفر به اقدام چاه حفر

 پروانـه  اخذ شرایط. بود نخواهد قنات یا آب چاه حفر به مجاز شخصی هیچ معتبر پروانه داشتن بدون و
 .شد خواهد تعیین اجرایی نامه آیین در مندرج مقررات اساس بر حفاري صالحیت

 پروانـه  و حفـاري  صالحیت پروانه در مندرج شروط کلیه مکلفند حفاري صالحیت پروانه دارندگان
 نیـرو  وزارت توسـط رأسـاً   آنهـا  پروانه مورد حسب تخلف صورت در و کنند رعایت را قنات یا چاه حفر

 یـا  آب چـاه  حفـر  بـه  اقدام حفاري صالحیت پروانه بدون که اشخاصی نیز و شد خواهد لغو یا و تعلیق
. شـد  خواهـد  اقدام آنها حفاري دستگاه انهدام یا ضبط به نسبت قضایی مقام دستور اخذ با کنند قنات
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 وزارت اعـالم  و تشـخیص  اسـاس  بر زیرزمینی هاي آب بر وارده خسارت جبران بر عالوه فوق متخلفین 
 .شد خواهند محکوم نیز قانون این در مقرر هاي مجازات به نیرو

 بازدیـد  هاي هزینه حفاري صالحیت پروانه صدور براي شود می داده اجازه نیرو وزارت به -1 تبصره
 بـر اسـاس   را پروانـه  صـدور  بـا  مـرتبط  خـدمات  سـایر  و انگزنـی  و کـوبی  حفاري، پالك هاي دستگاه از

 .کند دریافت متقاضی از نماید می تصویب نیرو وزیر که هاي تعرفه

 بـر  نظـارت  وآن  فنـی  مسـائل  و قنـات  یا آب چاه حفاري صحیح اصول رعایت منظور به -2 تبصره
 اجازه نیرو وزارت به حفاري هاي دستگاه از بازدید همچنین و آب هاي چاه اولیه اژپپم و حفاري عملیات

 هـاي  هزینه. نماید استفاده...) و آب مهندسی نظام( خصوصی بخش کارشناسان خدمات از شود می داده
 چـاه  حفـر  متقاضـیان  از گـردد  مـی  ابـالغ  و تصویب نیرو وزارت توسط که هایی تعرفه اساس بر مربوطه
 .شد خواهد دریافت

 موظفنـد  کشـور  سراسـر  در حفـاري  هـاي  دستگاه مالک حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه -3 تبصره
 تـردد  کارت و فعالیت مجوز ها استان اي منطقه آب هاي شرکت قانون، از این ابالغ از پس ماه سه ظرف

 انتظـامی  شـده، نیـروي   تعیین مهلت انقضاء از پس. نمایند اقدام تردد و ونقل حمل به سپس و دریافت
 همچنـین . باشـد  مـی  تـردد  کارت و مجوز فاقد هاي دستگاه تردد یا و ونقل حمل از جلوگیري به موظف
 بـه  متخلـف  حفـاري  هـاي  دستگاه توقیف به نسبت انتظامی نیروي همکاري با است موظف نیرو وزارت
 اعتـراض  بـه  رسیدگی. نماید اقدامآن  مالک هزینه با) پارکینگ( توقفگاه بهآن  حمل و ماه شش مدت

 .باشد می آب منابع به رسیدگی کمیسیون عهده بر خصوص این در مالکین

 بـرق  و آب ویـژه  یگـان  یـا  اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  درخواست به بنا انتظامی نیروي -4 تبصره
 .آورند عمل به را زمال همکاري غیرمجاز موارد برداري بهره و حفر از جلوگیري در موظفند

 بـر  عـالوه  متخلف و شده محسوب جرم آب منابع از غیرمجاز برداري بهره و حفر هرگونه -5 تبصره
 در چاه روز ارزش برابر نیم و یک تا نقدي جزاي به برداري بهره قطع و چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر

 .شد خواهد محکوم منطقه

 61 ماده

 یا چاه حفر براي که است سهامی با متناسب مشاع قنات یا و چاه از اراضی صاحبان از یک هر حق
  اند کرده توافق یا و پرداخته تأسیسات احداث و قنات
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 بـه  صـالح  قضـایی  محـاکم  و هـا  شـرکا، دادگـاه   سـهم  میزان در اختالف نوع هر صورت در -تبصره
 .بود خواهند رسیدگی

 62 ماده

 عـدم  مواقـع  در فشـار  تحت قنوات وآرتزین  نیمه وآرتزین  هاي چاه برداري بهره هاي پروانه دارندگان
 مورد در را نیرو وزارت دستورات مکلفند و هستند زیرزمینی آب تخلیه از جلوگیري آب، مسئول به نیاز

 دیگـر  قشـرهاي  به فشار تحت مخزن آب نفوذ از جلوگیري براي دیگر مناسب طرق یا و جداري پوشش
 .بگذارند اجرا موقع به زمین

 63 ماده

 هزینـه  بـا  است مکلف نیرو سطحی، وزارت آب منابع و زیرزمینی هاي آب سفره از صیانت منظور به
 منابع کلیه در آب حجمی تحویل براي گیري اندازه ابزار و هوشمند کنتورهاي نصب به نسبت بردار بهره
 .نمایند اقدام شده نصب گیري اندازه وسایل قرائت به نسبت مجازند نیرو وزارت مأمورین. نماید اقدام آب

 کنتـرل  و گیـري  انـدازه  وسـایل  خـود  هزینه به ضروري موارد در است مجاز نیرو وزارت -1 تبصره
 و مزبـور  وسـایل  نگهـداري  و حفـظ . نمایـد  قرائـت  و نصـب  اشـخاص  قنـوات  و هـا  چاه در را آب سطح
 .بود خواهد برداران بهره با آب بده گیري اندازه

 بـرداري  بهـره  ادامـه  از بـرداران  بهـره  توسـط  گیـري  اندازه تجهیزات نصب عدم صورت در -2 تبصره
 .شد خواهد اعمال قانون این در مقرر هاي مجازات و شده جلوگیري

 64 ماده 

 یـا  موجـود  چـاه  شـکنی  کف و جابجایی یا و جدید قنات یا چاه از برداري بهره و حفر اثر در هرگاه
 عمـل  زیـر  طریـق  از یکـی  بـه  شـود  خشـک  یا و یابد نقصان مجاور مجاز منابع آب قنات پیشکار ادامه
 .شود می

 دیگـري  چـاه  حفـر  یـا  و شـکنی  کـف  بـا  مجـاور  منابع شدن خشک یا و کاهش که درصورتی -الف
 صاحبان به را شکنی کف یا و چاه حفر هزینه باید جدید چاه صاحبان طرفین توافق با باشد پذیر جبران
 .نمایند پرداخت مجاور منابع
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 پـذیر  جبـران  شـکنی  کـف  یـا  و چاه حفر با مجاور منابع شدن خشک یا و کاهش که درصورتی -ب 
 هزینـه  در شـرکت  قبـال  در مجـاور  منابع آب یافته کاهش مقدار طرفین توافق با صورت این در نباشد
 طرفین توافق عدم صورت در. شود تأمین باید جدید قنات یا چاه از نیرو وزارت تشخیص به برداري بهره
 .شود می عمل ماده این) ج( بند طبق

 مجاور منابع در سوء تأثیر مسئله جدید قنات یا چاه از برداري بهره میزان تقلیل با که درصورتی -ج
 در سـوء  اثـر  رفـتن  بـین  از حد تا باید جدید قنات یا چاه برداري بهره میزان صورت این در برود بین از

 .یابد کاهش مجاور منابع

 معتـرض . داد خواهـد  نظـر  و رسـیدگی  موضـوع  بـه  نیـرو  وزارت بدواً البا موارد کلیه در -1 تبصره
 .نماید شکایت آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به تواند می

 در و موجـود  آمار و برداري بهره پروانه بر اساس ماده این موضوع مجاور منابع آب میزان -2 تبصره
 الگـوي  میـزان  و آبیـاري  و کشت دوره و اقلیمی شرایط و قرائن و شواهد به توجه با آمار نبودن صورت
 توسـط  مصـرف  آخـر  سـال  پـنج  معـدل  اسـاس  بـر  برداري بهره ساعات و برداري بهره دوران در مصرف

 .گردد می تعیین نیرو وزارت کارشناسان

 خسـارت  کـه  شـود  مسلم قانون این 51 ماده موضوع نفري سه هیئت تشخیص به هرگاه -3 تبصره
 جبران نیرو وزارت وسیله به وارده خسارت بوده نیرو وزارت کارشناسان اشتباه از ناشی ماده این موضوع
 .شد خواهد

 65 ماده

 آنهـا  اولیه شرب تحت اراضی که را مجازي هاي چاه برداري بهره پروانه دبی است مکلف نیرو وزارت
 طـور  بـه  زیـر کشـت   سـطح  چنانچه و نماید اصالح باقیمانده اراضی با متناسب را اند داده کاربري تغییر
 قضایی مراجع طریق از و بوده اعتبار فاقد مربوطه چاه برداري بهره پروانه باشد یافته کاربري تغییر کامل
 نماید اقدامآن  ابطال براي

 روزنامـه  و نتشـار الکثیـرا  روزنامـه  یک در آگهی انتشار با شود می داده اجازه نیرو وزارت به -تبصره
 آب که قنواتی مالکین محل اسالمی شوراي و ذینفعان یا ذینفع به مستقیم و کتبی ابالغ با یا و رسمی

 اولیه شرب تحت اراضی در قنات آب مصرف به را شود می استفاده غیرمجاز صورت به یا و شده رها آنها
. نیاورنـد  عمـل  بـه  زمال اقـدام  قنوات مالکین، آگهی از پس یکسال مدت ظرف چنانچه. کند الزام خود
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 زیرزمینـی  آب غیرمجاز استفاده از که دیگري اقدام هر یا آنها مصرف محل تعیین به نسبت نیرو وزارت
 .نمود خواهد تصمیم اتخاذ کند جلوگیري

 66 ماده

 قـرار  بـرداري  بهره مورد سال 5 از بیش که قنواتی و مجاز هاي چاه مورد در است مکلف نیرو وزارت
 :نماید عمل زیر شرح به اند نگرفته

 احیـا  قابـل  نیـرو  وزارت کارشناسـان  تشـخیص  به که قنواتی و ها چاه ذینفعان و صاحبان به -1
 اقـدام  آنهـا  احیـا  بـه  نسـبت  که شود می داده مهلت یکسال مدت به رسمی ابالغ با باشند می

 قضـایی  مراجـع  طریق از و اعالم حریم فاقد مذکور قنات یا چاه اقدام عدم صورت در. نمایند
 .نماید اقدام قنات مورد در مالکیت سند از کسر یا پروانه ابطال براي

 احیـا  قابـل  نیـرو  وزارت کارشناسـان  تشـخیص  به که قنواتی و ها چاه ذینفعان و صاحبان به -2
 و اسناد داشتن دست در با که شود می داده مهلت ماه یک مدت به رسمی ابالغ با باشند نمی

 صـورت  این غیر در نمایند مراجعه اي منطقه آب هاي شرکت به اعتراض براي مربوطه مدارك
 یـا  برداري بهره پروانه ابطال براي قضایی مراجع طریق از و اعالم حریم فاقد فوق قنات یا چاه

 .نماید اقدام قنات مورد در مالکیت سند از کسر

 67 ماده

 جویی صرفه منابع محل از و قانون این تصویب از پس سال پنج مدت ظرف است مکلف نیرو وزارت
 کلیـه  کـردن  برقـی  بـه  قـانون، نسـبت   ایـن  اجرا از ناشی فسیلی هاي سوخت مصرف کاهش از حاصل

 .نماید اقدام کشاورزي آب هاي چاه

 68 ماده

 مفـاد  از مالکان یا مالک تخلف عدم صورت در و بوده ساله یک ها چاه اولیه برداري بهره پروانه اعتبار
 .شد خواهد تمدید ساله سه هاي دوره پروانه، براي

 69 ماده

 60 حـداقل  نقصـان آن  آبـدهی  یـا  و شـده  خشـک  کـه  قنـاتی  جاي به چاه یا چاه جاي به چاه حفر
 بـراي  آنکه به چاه، مشروط اولیه شرب تحت اراضی در صرفاً یافته برداري بهره پروانه به نسبت درصدي
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 حـریم  در جدیـد  محـل  و رود بکـار  اولیـه  خدماتی صنعتی واحد آب تأمین یا چاه همان اراضی آبیاري 
 .است نباشد، مجاز دیگري به متعلق آب منابع

 یـا  احیـاء  امکـان  کـه  بـود  خواهـد  ممکن صورتی در قنات جاي به چاه حفر پروانه صدور -1 تبصره
 5 از بـیش  و شـود  اعـالم  مردود اي منطقه آب کارشناسان توسط اقتصادي یا فنی نظر از قنات یروبیال

 .باشد نگذشته قنات شدن خشک از سال

 در ثبـت  قنـات  آبـدهی  و آمـاري  سوابق اساس بر قنات جاي به چاه از برداري بهره میزان -2 تبصره
 موجـود  قـرائن  و شـواهد  بررسـی  بـا  اطالعات و آمار وجود عدم صورت در یا اي منطقه آب هاي شرکت
 فـاحش  نقصـان  یا شدن خشک از قبل سال 5 آبدهی معدل اساس بر و اي منطقه آب کارشناس توسط
 .گردد می تعیین قنات شرب تحت اراضی یا مظهر در چاه حفر محل و بود خواهد قنات آبدهی

 بـه  منتهـی  سال 5 آبدهی میانگین اساس بر قبلی چاه جاي به چاه از برداري بهره میزان -3 تبصره
 .گردد می تعیین فاحش کاهش

 یـا  ریـزش  اثـر  در کـه  مـاده  ایـن  موضوع هاي قنات یا چاه جاي به چاه حفر مجوز صدور -4 تبصره
 آب هـاي  شـرکت  توسط شوند می برداري بهره در نقص دچار نحوه هر به یا و قنات یا چاه دیواره تخریب
 .نمایند صادر برداري بهره تخریب، مجوز از قبل قنات با چاه آبدهی به توجه با تا است مجاز اي منطقه

 بستر و حریم: دوم بخش

 70 ماده

 یـا  زمـین، داخـل   سطح در انباشته یا طبیعی، جاري آب منابع کلیه »متروکه یا فعال، مرده« بستر
دائمـی،   یـا  فصـلی  هـاي  رودخانـه  و طبیعـی  عمـومی، انهـار   هـاي  کانال از اعم شهرها محدوده از خارج
هـا،   هـا، چشـمه   هـا، دریاهـا، دریاچـه    هـا، تـاالب   ها، زهکش ها، زهاب ها، برکه ها، مرداب ها، باتالق مسیل
مخزنـی، انحرافـی،    سـدهاي  دریاچـه  بسـتر  معـدنی، همچنـین   سرد یا گرم آب طبیعی سارهاي چشمه

 هاي موجـود  بندان آب و دولت توسط شده هاي احداث بندان آب و زهکشی و آبیاري هاي شبکه ها و نالکا
 و ندارنـد  خصوصی مالک که هایی بندان آب نیز و انجامآن  در ارضی اصالحات مقررات که هایی محل در

 و تصرف و دخل و برداري بهره مجوز صدور مسئولیت و است ایران اسالمی جمهوري حکومت در اختیار
 ساحلی اراضی همچنین آنها از انتفاع کمال براي متناسب حریم تعیین و نگهداري و حفاظت همچنین

 شـدن  خشـک  یـا  و هـا  تـاالب  و ها دریاچه و دریاها آب سطح رفتن پایین اثر در که مستحدثه اراضی و
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 در اراضی احیاي نحوه قانون تصویب از قبل احیا عدم صورت در باشد آمده پدید هاي باتالق یا ها مرداب
 یـا  و آمـده  وجـود  بـه  مـذکور  قانون تصویب از پس فوق موارد کلیه و ایران اسالمی جمهوري حکومت
 .گردد می محول نیرو وزارت به آمد خواهند

 منـاطق  کلیـه  در مربوطـه  حریم و متروکه یا فعال، مرده بستر پهناي تعیین و تشخیص -1 تبصره
 .است نیرو وزارت با شهرها محدوده خارج یا داخل از اعم

 رودخانه، نهـر  بستر پهناي همچنین و ها دریاچه و دریاها بستر پهناي تعیین و تشخیص -2 تبصره
 و رودخانه، انهـار  هیدرولوژي آمار به توجه با محل هر طبیعی، در برکه و ب، مردابالطبیعی، مسیل، تا

 منحصراً طبیعی شرایط لحاظ با و آبی تأسیسات ساختمان اثر رعایت بدون آنها طبیعی بستر در داغاب
 .است نیرو وزارت با

 مخازن، تأسیسـات  همچنینآن  ذیل هاي تبصره و ماده این در مندرج موارد کلیه حریم -3 تبصره
 و آب تأسیسـات  کلیه و زیرزمینی و سطحی از اعم زهکشی و آبیاري آبرسانی و عمومی هاي آبی، کانال

 خواهـد  تعیین نیرو وزارت وسیله امثالهم، به و ها خانه تصفیه و آب، مخازن انتقال خطوط از اعم فاضالب
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط نیاز مورد نامه آیین. شد

 آنها آب شدن خشک یا فوق در مندرج موارد آب سطح رفتن پآیین اثر در که هایی زمین -4 تبصره
 به که درصورتی و است ایران اسالمی جمهوري حکومت به متروکه، متعلق هاي مسیل و شود می حاصل

 حسـب  نباشد فاضالب و آب، برق، انرژي به مربوط هاي فعالیت براي مورداستفاده نیرو وزارت تشخیص
 و رسـانده  فـروش  بـه  تـا  گیرد می قرار کشاورزي جهاد وزارت یا شهرسازي و راه وزارت اختیار در مورد
 بـراي  تـا  گیرد می قرار نیرو وزارت اختیار در واریزي وجوه درصد 80. نمایند واریز خزانه به آن را وجوه
 بـه  اي بـین حوضـه   آب انتقال و زیرزمینی آب هاي سفره تغذیه و ها-رودخانه ساماندهی به مربوط امور

 .گرفت خواهد قرار مذکور هاي دستگاه در اختیار مابقی درصد 20برسد،  مصرف

 71 ماده

 بـه  منـوط آن  هـاي  سرشـاخه  و کشـور  هاي رودخانه روي بر آبی هاي سازه اجراي و مطالعه هرگونه
 .است نیرو وزارت از مجوز کسب
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 72 ماده 

 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حریم و بستر معمولی رس خاك و ماسه و شن از برداري بهره پروانه صدور
 و باشـد  می نیرو وزارت با احداثی آبی تأسیسات و ها، مخازن تاالبها،  دریاها، دریاچه قانونی حریم و 70

 برداشـت  بـه  مربوط هاي تعرفه تعیین ضوابط نیرو وزارت. است ممنوع برداري بهره پروانه بدون برداشت
 .نماید می پیشنهاد دولت به تصویب براي را مذکور مصالح

 و تخصـیص  کشـور  هـاي  رودخانـه  از حفاظـت  امور براي و واریز خزانه به دریافتی وجوه -1 تبصره
 .شد خواهد هزینه نیرو وزارت توسط

 متخلفـین  و باشـد  مـی  نیـرو  وزارت عهـده  بر اي رودخانه مصالح از برداري بهره بر نظارت -2 تبصره
 نیم و یک حداقل پرداخت و زندان سال سه تا یک آالت، به ماشین و وسایل و ها دستگاه ضبط بر عالوه
 .شد خواهند محکوم نیرو وزارت تشخیص به شده برداشت مصالح روز ارزش برابر

 در هـا  مسـیل  و هـا  رودخانـه  معمـولی  رس خـاك  و ماسـه  و شـن  برداشت پروانه صدور -3 تبصره
. اسـت  ممنـوع  متـر  500 فاصـله  بـه  حـداقل  باالدسـت  در و 1000 حداقل فاصله به ها پل دست پآیین

 مجـاز  نیـرو  وزارت تشخیص به ها پل محدوده در ها مسیل و ها رودخانه مسیر اصالح و یروبیال عملیات
 .است

 73 ماده

 ایـن  70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حـریم  و بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی نوع هر ایجاد
 اسـناد  و کلیـه . باشـد  نمـی  خصوصـی  تملک و تصرف قابل و است ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون قانون

 و مخـازن  و منـابع، مجـاري   حـریم  و بسـتر  خصـوص  در بعد به 1347 سال از صادره احکام و مالکیت
 و دریاهـا  حریم و مستحدثه و ساحلی اراضی. گردد می اعالم یکن لم کان و باطل مذکور آبی تأسیسات

 29/04/1354 مصـوب  سـاحلی  و مسـتحدثه  اراضـی  قانون مشمول و خارج ماده این حکم از ها دریاچه
 .باشند می

 طـرح  و نقشه ارائه به موظف متقاضی اعیانی ایجاد با نیرو وزارت اولیه موافقت صورت در -1 تبصره
 تشـخیص  طبـق  مصـوب  نقشـه  از چنانچـه  و باشد می نیرو وزارت به تصویب براي خود عملیاتی قطعی
 ترتیـب  به ایجادشده وي، اعیانی هزینه به و متوقف شده انجام عملیات شود تخلف کننده تصویب مرجع
 .شد خواهد تجاوز رفع و قلع 72 ماده در مقرر
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 بـه  نسـبت  بسـتر  مازاد اراضی در اعیانی ایجاد اجازه صدور موقع در تواند می نیرو وزارت -2 تبصره
 .نماید اقدام اجاره صورت به مناقصات برگزاري قانون قالب در اراضی واگذاري

 وزارتآن  تشـخیص  بـه  که هایی مسیل و ها رودخانه بستر اراضی است مجاز نیرو وزارت -3 تبصره
 برگـزاري  قـانون  بر اسـاس  روز کارشناسی قیمت به مجاورین اولویت با متقاضیان به را اند شده متروك

 .نماید واگذار مناقصات

 حفاظت امور براي و واریز خزانه به مربوطه هاي تبصره و ماده این اجراي از حاصله وجوه -4 تبصره
 .شد خواهد هزینه نیرو وزارت توسط کشور هاي رودخانه از

 1354 مصوب ساحلی و مستحدثه اراضی قانون موضوع اختیارات و حقوق، تکالیف کلیه -5 تبصره
 .گردد می محول نیرو وزارت به عیناً

 74 ماده

 ماده در مندرج موارد حریم و بستر در موجود هاي اعیانی از بخشی یا تمام که درصورتی نیرو وزارت
 ظـرف  کـه  کـرد  خواهـد  اعالم متصرف یا مالک به دهد تشخیص مزاحم آب به مربوط امور براي را 70

 نظـارت  و اجـازه  بـا  نیـرو  اسـتنکاف، وزارت  صورت در و کند اقدام اعیانی قلع و تخلیه در معینی مدت
 .کرد خواهد قلع و تخلیه به اقدام او نماینده یا دادستان

 به نسبت خود هزینه با توانند می مزاحمت رفع منظور به مالکین نیرو وزارت تشخیص به -1 تبصره
 ملـک  محدوده در نیرو وزارت توسط اعالمی مشخصات مطابق سیالب ایمن آبگذري فنی شرایط تأمین
 .نمایند اقدام

 مالـک  توسـط  فنی شرایط تأمین و مزاحمت رفع امکان نیرو وزارت تشخیص به چنانچه -2 تبصره
 .نماید مزاحمت رفع و اقدام سند ابطال درخواست به نسبت تواند می نیرو وزارت نباشد میسر

 کـه  70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حریم و بستر در واقع قانونی معتبر اسناد داراي مالکین -3 تبصره
 نیـرو  وزارت بـا  ارتفـاقی  حقـوق  داراي باشد صادرشده ها آب شدن ملی قانون تصویب از قبل آنها اسناد
 اجـازه  بـا  توانند می قانونی احاریم کسر از پس ساماندهی و سازي دیواره و مزاحمت رفع صورت در بوده

 .نمایند استفاده خود ملک باقیمانده از نیرو وزارت

آن  شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب از قبل فوق ماده موضوع هاي اعیانی که درصورتی -4 تبصره
 اراضـی  تملـک  و خریـد  نحـوي  قانون بر اساس شده قلع اعیان بهاء باشد ایجادشده 5/7/1347 مصوب
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 .گردد می پرداخت و ارزیابی نیرو وزارت توسط 1358 مصوب 

 اسناد ابطال یا و اصالح به نسبت نیرو وزارت اعالم با موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -5 تبصره
 اقـدام  70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حـریم  و بسـتر  در ها آب شدن ملی قانون تصویب از پس که صادره
 .نمایند

 75 ماده

 و سـاحلی  اراضـی  عرض و احداثی یا طبیعی از اعم ها دریاها، دریاچه حریم و بستر پهناي تشخیص
 آمـار  به توجه با محل هر در طبیعی برکه و مرداب و طبیعی، مسیل رودخانه، نهر هر مستحدثه، حریم

 .است نیرو وزارت با آبی تأسیسات و ساختمان اثر رعایت بدون آنها هیدرولوژي

 و مخـازن، سـطحی   ها، انهـار  رودخانه در آب کیفی و کمی عوامل اساس بر حریم محدوده -تبصره
 و زهکشـی  و آبیـاري  آبرسانی و عمومی هاي کانال همچنین و آبی سدها، تأسیسات زیرزمینی، دریاچه

 هاي آب و ارفش تحت یا ثقلی از آبرسانی اعم هاي لوله و زیرزمینی و سطحی از اعم سنتی و عمومی انهار
 جهـاد  وزارت و نیـرو  وزارت مشـترك  پیشـنهاد  بـه  روسـتاها  و شـهرها  شرب آب مخازن و معدنی گرم

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به کشاورزي

 76 ماده

 نـدارد  را جدید انشعاب و آب مجراي و مقطع تغییر و احداث حق نیرو وزارت اجازه بدون کس هیچ
. میایــد وارد دســتی پــایین بــه او غیرمتعــارف عمــل از کــه اســت خســاراتی مســئول باالدســتی هــر و

 .هستند مشترك تأسیسات نگهداري مسئول مشترك سردهنه و مجاري از آب مجاز کنندگان مصرف

 77 ماده

 ثبـت  سـازمان  به را 70 ماده در مندرج موارد حریم و بستر حد هاي نقشه است موظف نیرو وزارت
 اطالعـات  اسـت  مکلـف  سـازمان  این. گردد پیاده کاداستر هاي نقشه در تا نماید تحویل امالك و اسناد
 تحویـل ) اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت ( نیـرو  وزارت به را مذکور هاي محدوده در واقع کاداستر هاي الیه

 .نماید

 در وسـاز  سـاخت  مجـوز  هرگونـه  صـدور  از موظفنـد  اجرایـی  هاي دستگاه و ها شهرداري -1 تبصره
 نمایند خودداري ماده این موضوع هاي محدوده
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 در تالانتقـا  و نقـل  و مالکیت سند هرگونه صدور از موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -2 تبصره
 .نمایند خودداري) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت تأیید بدون فوق اراضی

 78 ماده

 اجـراي  از قبـل  مکلفنـد  دولـت  بـه  وابسـته  نهادهاي و ها ها، سازمان اجرائی، شهرداري هاي دستگاه
 حـریم  و بسـتر  در حقوقی و حقیقی افراد به مجوز و پروانه هرگونه صدور یا و خود به مربوط هاي طرح
 تصـرف  و اقـدام  نوع هر. نمایند استعالم) اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت از 66 ماده در مندرج موارد

 فنـی  ضـوابط  رعایـت  و نیـرو  وزارت قبلـی  و کتبی موافقت کسب به منوط فوق موارد حریم و بستر در
 خواهـد  برخـورد  قانون این در مندرج مجازات با مطابق متخلفین با و است مذکور وزارت توسط ابالغی

 .شد

 مسـئولیت  مـاده  ایـن  در مندرج هاي طرح اجراي با نیرو وزارت موافقت صدور صورت در -1 تبصره
 .بود خواهد ربط ذي افراد و ها دستگاه با خسارت هرگونه جبران و آلودگی کنترل و حفاظت

 مواد و نفت هاي لوله عبور کنند می تأمین را شرب آب که هایی رودخانه بستر و حریم در -2 تبصره
 .است ممنوع دیگر کننده آلوده منبع هر و فاضالب و شیمیائی و نفتی

 کننـده  تأمین سدهاي مخازن یا ها رودخانه حریم و بستر به مشرف هاي جاده کلیه کناره -3 تبصره
 کننـده  حمـل  وسـایل  سـقوط  احتمال که شوند سازي دیواره نحوي به مناسب پوشش با باید شرب آب

 دسـتگاه  یـا  کننـده  احـداث  عهده به دیواره سازي مسئولیت. نباشد آنها داخل به شیمیائی و سمی مواد
 .باشد می بردار بهره

 79 ماده

 مربوطه تأسیسات و آب منابع براي حریمیآن  اجرائی هاي نامه آیین و قانون این در که مورد هر در
 عهـده  موجود، به اطالعات و آمار و فنی معیارهاي به توجه با حریم تشخیص نگردیده درج و بینی پیش

 .بود خواهد نیرو وزارت کارشناسان

 80 ماده

 قضائی محاکم در ذیحق اعراض ثبوت صورت در داشته جریان دیگري زمین در که غیرطبیعی انهار
 .رفت خواهد بین از مجرا حق
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 81 ماده 

 مورد قسمت نمایند تداخل زیربنایی تأسیسات کلیه حریم با 70 ماده در مندرج موارد حریم هرگاه
 بـروز  صـورت  در. گرفـت  خواهنـد  قـرار  مورداسـتفاده  مشـترك  طـور  به طرفین تأسیسات براي تداخل

 .است معتبر نیرو وزارت اختالف، تشخیص

 82 ماده

 محیط از متر 150) افقی فاصله به موازي خطی روي بر( سدها پشت در احداثی هاي دریاچه حریم
 نـوع  به توجه با نیرو وزارت. باشد می سرریز روي آب ارتفاع حداکثر مبناي بر سد مخزن شده اطراف تر
 اعـالم  و برقـرار  را هایی محدودیت یا ممنوعیت حریم از خارج یا حریم در تواند می سدها آب از استفاده

 پرداخـت  حق صاحبان به نیرو وزارت توسط محدودیت یا ممنوعیت این اعمال از ناشی خسارت. نماید
 اي نامـه  آیـین  موجـب  بـه  حـریم  در تصـرف  و دخل هرگونه اعیانی و تأسیسات ایجاد اجازه. شد خواهد
 .شد خواهد تهیه وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد به بنا که بود خواهد

 83 ماده

 و باسـتانی  و متبرکـه  امـاکن  و عمومی هاي جاده و اماکن در نباید چاهی و احداثی، قنات نهر چهی
 امـاکن  و نقلیـه  وسـایط  و عابرین و ساکنین براي مزاحمت و خطر ایجاد که باشد صورتی به آنها حریم

 واحدهاي یا ها وزارتخانه فنی مشخصات طبق موظفند مالکین یا مالک صورت این غیر در نماید مذکور
 از مـالکین  یـا  مالـک  کـه  درصـورتی . آورنـد  عمل به مزاحمت یا خطر رفع براي را زمال اقدامات مربوطه
 طبـق  مـاه  یک مدت به حداکثر) شهرها در( شهرداري و ربط ذي واحد یا وزارتخانه کتبی اخطار اجراي

 از آن را هزینه و اقدامرأساً  خطر رفع براي ربط ذي دستگاه نکنند اقدام خطر رفع مذکور، در مشخصات
 .نماید می مسدود راآن  نباشد رفع قابل خطر که درصورتی و کرد خواهد دریافت مالکین یا مالک

 84 ماده

 و گـذاري  کابـل  و گاز و نفت کشی لوله انجام یا و جوي، نهر، کانال از اعم تأسیسات نوع هر احداث
 از اجـازه  تحصـیل  بـه  موکـول  شهرها قانونی حریم داخل و خارج در آبی تأسیسات حریم درآن  نظایر

 نـوع  هر اجراي و احداث صورت در است موظف شهرداري شهرها حریم و معابر در. باشد می نیرو وزارت
 مصـوب  هـاي  طـرح  و آبی تأسیسات حریم در حقوقی و حقیقی اشخاص و ها دستگاه سایر اجرایی طرح

 اسـت  بـدیهی . نمایـد  مجـوز، اقـدام   هرگونه صدور از قبل نیرو وزارت موافقت کسب به مربوطه، نسبت
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 .است الرعایه زمال مذکور مجوزها گونه این در نیرو وزارت طرف از شده اعالم فنی مشخصات

 آب منابع کیفی حفاظت و آلودگی: سوم بخش

 85 ماده

 و کیفیت کاهش روند با که شرب آب پتانسیل داراي هاي دشت محدوده در است مکلف نیرو وزارت
 .نماید اعمال را کیفی و کمی ویژه هاي ممنوعیت و ها هستند، محدودیت مواجه آب منابع آلودگی یا

 و کشـور  ریـزي  برنامه و مدیریت نیرو، سازمان وزارت مشترك پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه زیست محیط سازمان

 86 ماده

 بـه  مربـوط  اسـتانداردهاي  رعایـت  و کنندگان مصرف به تحویلی شرب آب کیفیت رعایت بر نظارت
 .است پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت عهده به فاضالب دفع و شرب آب شبکه تأسیسات

 87 ماده

 اسـتاندارد  کیفیـت  با مستمراً و همواره را فاضالب دفع خدمات و شرب آب است مکلف نیرو وزارت
 .نمایند ارائه و تحویل مشترکین به

 .است مستثنی ماده این شمول از کنترل از خارج و قاهره قوه از ناشی موارد -تبصره

 88 ماده

 داراي منـاطق  اسـت  موظـف  نیـرو  شـرب، وزارت  پتانسـیل  داراي آب منابع کیفیت حفظ منظور به
 و تـدوین  منـاطق  ایـن  از را کشـور  شـرب  آب تـأمین  جـامع  برنامـه  و شناسـایی  را شرب آب استعداد

 نیـرو  وزارت توسـط  بایـد  مـذکور  منـاطق  مناسب کاربري. نماید تعیین را مذکور منابع زمال هاي حریم
 گونـه  ایـن  هـاي  حـوزه  کاربري مکلفند کاربري تعیین مراجع. گردد پیشنهاد ربط ذي مراجع به و تعیین
 .دهند تغییر یا تعیین نیرو وزارت پیشنهاد حسب را مناطق
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 89 ماده 

 و آب کننـدگان  مصـرف  فعالیت به نسبت آب آلودگی انواع کنترل منظور به است موظف نیرو وزارت
 آلودگی، بـه  تشخیص و مشاهده صورت در و نظارت شود می آب آلودگی به منجر که هایی فعالیت سایر

 رفع صورت در و نماید صادر اخطاریه مناسب مهلت دادن با کننده آلوده فعالیت توقف براي ایجادکننده
 کمیسـیون  عضـو  قاضـی  رأي خسـارت، بـا   جبران و آلودگی کامل رفع زمان تا آلودگی موجبات نشدن

 قـانون  ایـن  در مقرر مجازات به متخلف. نماید اقدام فعالیت توقف به نسبت آب منابع امور به رسیدگی
 نظارت. هستند همکاري به موظف انتظامی نیروي نیرو وزارت درخواست صورت در. شد خواهد محکوم

 پزشـکی  آمـوزش  و بهداشـت، درمـان   وزارت و زیسـت  محیط سازمان عهده بر ماده این انجام حسن بر
 .باشد می

 و نفتی، شیمیایی، روغنـی  مواد کردن رها و کردن انبار و محل هر در زباله هرگونه دفن -1 تبصره
 .است ممنوع مصوب استانداردهاي رعایت بدون مصوب پسماند مدیریت قانون مطابقآن،  نظایر

بهداشـت،   و نیـرو  هاي وزارتخانه مشترك پیشنهاد با آب آالینده مواد تشخیص نامه آیین -2 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به زیست محیط حفاظت سازمان و پزشکی آموزش و درمان

 90 ماده

شـهري،   مصـارف  هاي بخش در آب کنندگان مصرف و است ممنوع آب منابع ساختن آلوده هرگونه
 طـرح  نیـرو  وزارت دسـتور  طبـق  موظفنـد  نماید می اعالم نیرو وزارت که مواردي در خدمات و صنعتی
 بـه  مـذکور  وزارت تأیید از پس و تهیه را شده تصفیه هاي آب از استفاده و بازچرخانی و فاضالب تصفیه
 .بگذارند اجرا مورد

 .است اجباري خروجی پساب براي پساب تخلیه استاندارد رعایت

 91 ماده

 و هـا  رودخانـه  از محیطی زیست و کمی، کیفی حفاظت براي زمال هاي زمینه است مجاز نیرو وزارت
 در را زمال هـاي  کمـک  عنـداللزوم  و فـراهم  مردمـی  و خصوصـی  هاي تشکل طریق از را آب دیگر منابع

 وزیـران  هیئـت  تصـویب  به و تهیه نیرو وزارت وسیله به ماده این اجرائی نامه آیین. دهد قرار آنان اختیار
 .رسید خواهد



 
 

 

541 

 )1393نویس قانون جامع آب ( : ویرایش نهم پیش3پیوست  

 92 ماده

 آلـودگی  از جلوگیري مسئول زیرزمینی و سطحی از اعم آبی تأسیسات و منابع از برداران بهره کلیه
 عمـل  به آلودگی از جلوگیري براي را زمال اقدامات موظفند آلودگی مشاهده محض به و هستند آنها آب

 .برسانند زیست محیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت اطالع به را مراتب و آورده

 93 ماده

 آب اضـافی، منـابع   اژپپـم  یا آالینده مواد دفع و اجرایی، انتقال عملیات هرگونه اثر در که درصورتی
 شـده  بینی پیش هاي مجازات اعمال بر عالوه مرتکبین گردد آلوده یا و شور اي عده یا یک مصرفی سالم

 موجبـات  و متوقـف  را اضـافی  اژپپم و آالینده مواد دفع و اجرایی، انتقال عملیات مکلفند قانون این در
 عامل توسط مترتبه هزینه و وارده خسارت. نمایند فراهم را حادثه از قبل حالت به آب کیفیت برگشت

 کارشناسـان  توسـط  خسـارت  پرداخـت  میـزان  و نحـوه . شود می پرداخت دیدگان خسارت به عاملین یا
 .گردد می اعالم صالحه هاي دادگاه حکم با الطرفین مرضی کارشناسان یا و نیرو وزارت

 94 ماده

 و نظامـات  رعایـت  عـدم  یـا  اشـخاص  انگـاري  سـهل  و مبـاالتی  فعـل، بـی   فعل، تـرك  اثر در هرگاه
قـانونی،   مقرر مجازات اعمال بر عالوه شوند آلوده آب منابع مقررات از تخلف یا و مربوطه استانداردهاي

 مرتکـب  از نیرو وزارت تشخیص به آلودگی آثار و حجم به توجه با نیز آب شدن آلوده از ناشی خسارت
 .شد خواهد دریافت

 ها تعرفه و اقتصاد: چهارم فصل

 تعرفه و اقتصاد: اول بخش

 95 ماده

 آبریز هاي حوضه از یک هر در را آب اقتصادي سال، ارزش یک مدت ظرف است موظف نیرو وزارت
 .نماید لحاظ آب بخش هاي گذاري سیاست در و مصرف، تعیین مختلف هاي بخش براي

 96 ماده

 در مختلـف  مصـارف  بـراي  را آب بخـش  هاي تعرفه اعمال و تعیین ضوابط است موظف نیرو وزارت
 و شـده  تمـام  ي مصرف، هزینـه  استحصال، میزان نحوه به توجه با روستاها و شهرها یا آبریز هاي حوضه
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 .برساند آب عالی شوراي تصویب به و نموده اقتصادي، تهیه ارزش 

 التفـاوت  نمایـد، مابـه   تکلیف کمتر نرخی با را فوق هاي دلیل، تعرفه هر به دولت چنانچه -1 تبصره
 .گردد می پرداخت ذینفع دستگاه به دولت منابع و اعتبارات محل از شده تکلیف تعرفه و مصوب تعرفه

 هـاي  پـذیرد، هزینـه   مـی  انجـام  بـردار  بهره توسط مستقیما آب استحصال که مواردي در -2 تبصره
 .گردد می کسر شده تعیین هاي تعرفه از استحصال

 97 ماده

 قبـال  در اسـت  مکلـف )  خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و اي منطقـه  آب هـاي  شرکت( نیرو وزارت
 سـهم  بـا  آب، متناسـب  توزیع و تأمین، انتقال هاي طرح پوشش تحت آب جدید برداشت حق واگذاري

 براي راآن  صد در صد و نماید واریز خزانه نزد شرکت حساب به و دریافت اشتراك تخصیصی، حق آب
 منطقـه  همـان  در بـرداري  بهـره  دسـت  در آبی هاي سازه نگهداري و نوسازي، بهسازي هاي طرح اجراي
 .شود هزینه

 وزیـران  هیئـت  تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به بنا ماه سه مدت ظرف ماده این اجرائی نامه آیین
 .رسید خواهد

 98 ماده

 اعـزام  محل به را خود متقاضیان، کارشناس علمی و فنی راهنمایی منظور به است مجاز نیرو وزارت
 .نماید

 .بود خواهد متقاضی عهده به نیرو وزارت تعرفه طبق کارشناسی هزینه

 99 ماده

 در شـود  مـی  داده اجـازه ) خوزسـتان  برق و آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت(نیرو  وزارت به
 و بهداشـت  و شـرب  آب ضـروري  نیـاز  تـأمین  منظور ممنوعه، به مناطق در چاه حفر مجوز صدور قبال

 مترمکعب 25 حداکثر( اندك آبی مصارف با اي گلخانه تالمحصو و صنعتی، خدماتی واحدهاي مصرفی
 اسـاس  دشـت، بـر   هـر  در آب تخصیص سقف و زیرزمینی آب هاي سفره توان به توجه با) روز شبانه در

 بـا  متناسـب  را رسـد، وجـوهی   مـی  وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به بنا که اي نامه آیین
 بـه  دریافـت، و  بـود  نخواهـد  کمتـر  منطقه همان بازار در آب مبادله مبلغ از که افت جبران هاي هزینه
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 هـاي  طـرح  اجـراي  و تهیـه  بـراي  را واریزي منابع درصد صد و واریز کل داري خزانه نزد شرکت حساب
 .برساند مصرف به منطقه همان اي غیرسازه و زیرزمینی آب هاي سفره بخشی تعادل

 100 ماده

 و آب هـاي  شرکت به روستاها و شهرها فاضالب و آب تأسیسات بازسازي و تکمیل، توسعه منظور به
 :نمایند تأمین زیر مشروحه هاي روش به را نیاز مورد مالی منابع از بخشی شود می داده اجازه فاضالب

 تشـکیل  قـانون  11 مـاده  در مـذکور  تفکیکـی  حـق  عنوان انشعاب، به برقراري هاي هزینه از بخشی
 روسـتاها  و شـهرها  در انشـعاب  حق نهالسا رشد با متناسب را 1369 مصوب فاضالب و آب هاي شرکت
 .نمایند هزینه روستا یا شهر همان در و وصول

 یـا  مسـکونی  از اعـم  واحـدها  تعـداد  بر اسـاس  فاضالب و آب تأسیسات گذاري سرمایه هزینه سهم
 جمهوري، محاسـبه  ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت بهاي فهرست مبناي غیرمسکونی، بر

 .گردد اخذ متقاضیان کلیه از سرشکن صورت به و

 نصـب  زمـان  بهـا، تـا   آب و آب انشعاب حق مصوب هاي نرخ بر عالوه%) 10(درصد  ده متوسط اخذ
 در صـرفاً  اجراسـت و  دسـت  در آنهـا  در فاضالب هاي طرح که روستاهایی و شهرها در فاضالب انشعاب

 .گردد هزینه محل همان فاضالب هاي طرح

فاضالب،  و آب هاي شرکت پیشنهاد اساس بر شود می داده اجازه روستا و شهر اسالمی شوراهاي به
 و بررسی را روستاها و شهرها فاضالب و آب هاي طرح اجراي براي مشترکین مالی مساعدت راهکارهاي

 .آید در اجرا به فاضالب و آب هاي شرکت نیرو، توسط وزیر تأیید از پس تا نموده تصویب

 وري بهره: دوم بخش

 101 ماده

 زمال تمهیـدات  اسـت  مکلـف  دولـت آبـی،   منـابع  از بهینـه  اسـتفاده  و حفاظت، صیانت راستاي در
 اجـرا  مرحله به و فراهم را آب مصرف و تأمین، انتقال، توزیع هاي بخش در آب وري بهره ارتقاء منظور به

 .درآورد

کشـاورزي، صـنعت،    جهـاد  هـاي  وزارتخانه همکاري با نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین
 وزیران هیئت تصویب به ماه شش مدت ظرف حداکثرزیست،  محیط حفاظت سازمان و تجارت و معدن
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 .رسد می 

 102 ماده

 وري بهـره  ملـی  سـازمان  همکـاري  با تجارت و معدن صنعت و کشاورزي نیرو، جهاد هاي وزارتخانه
 تصـویب  بـه  و تعیـین  مـاه  شش مدت ظرف را خود بخش در آب وري بهره هاي شاخص هستند موظف
 بهبـود  هـاي  برنامه پیشنهاد و ها شاخص گیري اندازه از حاصل تحلیل و نتایج و رسانده آب عالی شوراي
 .نمایند ارائه آب عالی شوراي به سال هر پایان تا را عملکرد

 103 ماده

 آب مصـارف  و کشـت  الگوي اصالح کشور، در آبی منابع از صیانت و حفظ براي است موظف دولت
 .دهد قرار مدنظر را مجازي آب تجارت واردات، الزامات و مختلف، صادرات هاي بخش در

 104 ماده

 طریـق  از را مختلـف  مصـارف  در آب وري بهـره  افـزایش  و بهینـه  مصـرف  زمینه است مکلف دولت
 مشـمول  تولیدکننـدگان . نمایـد  مهیـا  تضـمینی  خرید یا و زمال اعتباري و فنی هاي کمک و ها حمایت
 .کنند عرضه آب بازار در را روي بهره ارتقاي از ناشی شده جویی صرفه آب توانند می حمایت

 105 ماده

 28/11/1353 مصوب نیرو وزارت تأسیس قانون 2 و 1 مفاد اجراي منظور به است مجاز نیرو وزارت
 و تـدوین  ماه شش مدت ظرف سازمان این اساسنامه. نماید اقدام آب وري بهره سازمان ایجاد به نسبت

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به

 گذاري سرمایه: سوم بخش

 106 ماده

 بخـش  مشـارکت  و گـذاري  سـرمایه  از آب بخـش  هـاي  طـرح  اجـراي  منظور به تواند می نیرو وزارت
 .نماید استفاده غیردولتی

 سـند آن  بـراي  و یافتـه  اختصاص گذار سرمایه به موجود هاي حقابه جز به استحصالی آب -1 تبصره
 .گردد صادر می آب برداري بهره
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 .گیرد می تعلق گذار سرمایه به گذاري سرمایه از حاصل هاي فعالیت از ناشی عواید -2 تبصره

 مجـاز  تـوافقی  باقیمـت  زدایـی  نمک تأسیسات از حاصل آب و آب، پساب تضمینی خرید -3 تبصره
 .است

 وزارت نباشـد  نیاز مورد اراضی تملک به طرح، قادر اجراي براي گذار سرمایه که درصورتی -4 تبصره
 قـانونی  اختیـارات  از اسـتفاده  بـا  را طرح نیاز مورد اعیان و عرصه گذار سرمایه هزینه با است مجاز نیرو

 نیـرو  وزارت پیشنهاد با ماه سه حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین. نماید واگذار گذار سرمایه به و تملک
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به

 107 ماده

 بـراي  غیردولتـی  بخـش  گـذاران  سـرمایه  اسـتفاده  منظور به زمال تمهیدات است موظف نیرو وزارت
 توسـعه  از حمایـت  ملی، صندوق توسعه صندوق منابع محل از را آب بخش هاي طرح در گذاري سرمایه
 فـراهم  را مـالی  منابع تأمین و تسهیالت دهنده ارائه نهادهاي سایر و کشاورزي بخش در گذاري سرمایه

 .نماید

 ها مجازات و جرائم، تخلفات: پنجم فصل

 108 ماده

 توسـعه  یا قنات پیشکار ادامه یا چاه تعمیق یا حفر به اقدام نیرو وزارت از مجوز اخذ بدون کس هر
 حسـب  سابق وضع به اعاده و شده حفر قنات یا چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر بر عالوه نماید چشمه

 چـاه  یـا  آب روز کارشناسی ارزش برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به نیرو وزارت تشخیص
 بـه  رسـیدگی  ویـژه  دادگـاه " حکم به غیرمجاز حفاري وسایل کلیه و گردد می محکوم منطقه همان در

 .گیرد می قرار نیرو وزارت اختیار در و ضبط "آب بخش

 نماینـد  غیرمجـاز  حفـاري  بـه  اقـدام  حفاري فنی صالحیت پروانه صاحبان که درصورتی -1 تبصره
 منـدرج  نقدي جزاي پرداخت مرتکب، به و گردد می ابطالرأساً  نیرو وزارت توسط آنان صالحیت پروانه

 .گردد می محکوم سال یک مدت به حفاري دستگاه توقیف و ماده این در

 خواهـد  وزیـران  هیئـت  تصـویب  به و تهیه نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -2 تبصره
 .رسید
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 109 ماده 

 ضنق است نشده مقرر مجازاتیآن  براي موارد سایر در که را قانون این مقررات از یک هر کس هر
 تعیـین ) اي منطقـه  آب شـرکت (نیـرو  وزارت کارشناسـی  نظـر  طبـق  که خسارت جبران بر عالوه نماید

 .شود می محکوم وارده خسارت برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به گردد می

 تصـویب  بـه  و تهیـه  قـانون  ابالغ از بعد ماه 6 نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .رسد می وزیران هیئت

 110 ماده

 خسـارات  سـابق، جبـران   وضـع  اعـاده  به محکومیت بر عالوه حقوقی یا حقیقی از اعم زیر اشخاص
 پرداخـت  بـه اسالمی،  هاي مجازات قانون در مقرر هاي مجازات و نیرو وزارت کارشناسی نظر طبق وارده
 :شوند می محکوم وارده خسارت مبلغ برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي

 یـا  دهـد  تغییـري  آب تقسـیم  در یا کند باز را آب تقسیم دریچه اجازه بدون و عمداً کس هر .1
 از توزیـع  یـا  بـرداري  بهـره  امـر  نحـوي  بـه  یا کند آب گیري اندازه وسایل در غیرمجاز دخالت

 .شود غیر به اضرار باعث یا سازد مختل را گیري اندازه تجهیزات یا و آبی تأسیسات

 به متعلق آبیاري شبکه یا مجاري به ذیصالح مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً کس هر .2
 .نرسد او به دیگري حقابه که گردد موجب یا کند منتقل خود

 .دهد هدر را آبی دیگري ضرر به انحا از نحوي به عمداً کس هر .3

 .کند تصرف مجوز بدون را دیگري حق آب کس هر .4

 .نماید مبادرت آب منابع از برداري بهره به قانون، نسبت این مقررات رعایت بدون کس هر .5

 بـه  ممانعـت  نیرو وزارت کار ابزار و آالت مأمورین، ماشین وظایف انجام از نحو هر به کس هر .6
 .آورد عمل

 مـاده  در مذکور آبی تأسیسات و آب، مخازن مجاري و منابع قانونی حریم و بستر در کس هر .7
 مبـادرت  اعیـانی  احداث یا و تصرف و تخریب، دخل به نیرو وزارت مجوز بدون قانون این 70

 .نماید
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 حـریم  و بستر در واقع مصالح از برداري بهره به اقدام قانون این مقررات رعایت بدون کس هر .8
 پشـت  و طبیعـی  هـاي  دریاچـه  و دریاهـا  سـواحل  قانونی حریم و ها مسیل و ها، انهار رودخانه

 .نماید سدها
 در مذکور آبی منابع از غیرمجاز برداري بهره به اقدام قانون این مقررات رعایت بدون کس هر .9

 .نماید قانون این 1 ماده
 زیرزمینـی  یا سطحی هاي آب از برداري بهره پروانه در مقرر میزان از بیش نحو هر به هرکس .10

 .نماید برداشت ها پساب یا

 111 ماده

 خسـارت  کلیـه  گردنـد، مسـئول   آب منابع آلودگی موجب حقوقی یا حقیقی اشخاص که درصورتی
 نقـدي  جـزاي  پرداخـت  به آلودگی رفع و خسارت جبران بر عالوه و بوده ذینفعان و آب منابع به وارده

 .گردد می محکوم وارده خسارت مبلغ برابر نیم و یک حداقل

 بـه  زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  و نیـرو  وزارت پیشـنهاد  با ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب

 112 ماده

 -منـابع  بستر و حریم در اشیاء هرگونه و فاضالب، نخاله، زباله مانند کننده آلوده مواد هرگونه تخلیه
 ممنـوع  آنهـا  اي تغذیـه  حـریم  نیز و قانون این 70 و 1 ماده در مذکور آبی تأسیسات و مخازن -مجاري

 .است

 قضائی صالحه محاکم توسط مرتکب زیست محیط حفاظت سازمان یا و نیرو وزارت اعالم صورت در
 برابر نیم و یک حداقل نقدي جزاي پرداخت به وارده خسارت جبران بر عالوه و گرفته قرار پیگرد تحت

 .شد خواهد محکوم سابق وضع به اعاده و سال یک تا ماه نه از حبس یا و وارده خسارت

 113 ماده

 برآن  دولتی حقوق سایر یا و عوارض یا و مصرفی آب بهاي پرداخت به موظف آب کنندگان مصرف
 مـذکور  مـوارد  پرداخت به حاضر که اي کننده مصرف آب صورت این غیر در باشند می قانون این اساس

 قطـع  شـد  خواهـد  داده کننـده  مصـرف  بـه  نیرو وزارت طرف از که معقول مهلت از پس است نگردیده
 .گردد می
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 موضـوعات  سـایر  و برق و آب از مجدد استفاده اجازه شرایط و آب قطع براي معقول مهلت -تبصره 
 .شود می ابالغ و تهیه نیرو وزارت وسیله به که بود خواهد هاي نامه آیین طبق مربوطه

 114 ماده

 و قنـوات  موجـود، خصوصـاً   آب منـابع  بـه  خسـارت  شـدن  وارد یا و تخریب از پیشگیري منظور به
 نمایند احراز راآن  اقتصادي و فنی ها، توجیه طرح طرح، مجریان هر اجراي از قبل است زمالها،  چشمه

 تأسیسـات  و سدسـازي  و کشـاورزي  توسعه و صنعتی و عمرانی هاي طرح اجراي اثر در که درصورتی اما
 ها چاه و قنوات اي منطقه یا ناحیه در زیرزمینی و سطحی هاي آب منابع از استفاده نتیجه در یا مربوطه

 و شود واردآن  بر خسارتی یا و تملک اشخاص به متعلق آب منابع از برداري بهره تأسیسات نوع هر یا و
 اشـخاص  بـه  متعلـق  هـاي  چشـمه  و هـا  رودخانه و ها چاه و قنوات آب مذکور هاي طرح اجراي اثر در یا

 عمـل  خسـارت  جبران براي زیر ترتیب به شوند خشک یا و یافته نقصان بران حقابه و حقوقی یا حقیقی
 :شد خواهد

 بـدون  باشـد  پـذیر  امکـان  آب کسـري  جبران و بوده آب نقصان وارده خسارت که مواردي در -1
 .بود خواهد آب کمبود جبران به موظف دولت، خسارت پرداخت

 نباشـد  پذیر امکان آب کسري جبران و بوده آب نقصان از ناشی وارده خسارت که مواردي در -2
 پرداخـت  صـالحه  دادگـاه  رأي طبـق  مـالکین  یا مالک با توافق عدم صورت در وارده خسارت
 .شد خواهد

 و ها چاه و قنوات شدن المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -3
 یـا  مالـک  پـذیر باشـد   امکـان  دیگـر  طـرق  از الذکر فوق تأسیسات آب تأمین و بوده ها چشمه
 یا و نمایند دریافت آبآن،  میزان به یا و خود آب کارشناسی قیمت توانند می مذکور مالکین

 نیـرو  وزارت صـورت  هـر  در. کننـد  دریافـت  راآن  بقیه قیمت آب، و معقول مصرف اندازه به
 مـذکور  تأسیسـات  شـدن  المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی خسارت پرداخت به موظف

 .باشد می

 .شد خواهد عمل صالحه دادگاه رأي طبق آید پیش اختالفی چنانچه البا موارد کلیه در

 ها چشمه و ها چاه و قنوات آب شدن خشک یا و تملک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -4
 در مـذکور  خسـارت  پذیر نباشد امکان دیگر طریق از تأسیسات این مالکین آب تأمین و بوده
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 .شد خواهد پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق مالکین یا مالک با توافق عدم صورت

 غیرمجاز مقررات طبق که آب منابع از برداري بهره تأسیسات سایر و قنوات و ها چاه به نسبت -5
 .شد نخواهد پرداخت خسارتی شود داده تشخیص

 طـرح  محـدوده  خـارج  یا و داخل در ملی هاي طرح از حاصل آب منابع از که اراضی مورد در -6
 طبـق  مصـرفی  آب بهـاي  اسـت  شده پرداخت قانون این طبق آنها خسارت و شود می آبیاري

 بایـد  کننـده  مصـرف  طرف از آب کنندگان مصرف سایر مانند نیرو وزارت معیارهاي و مقررات
 .شود پرداخت

 آیـد  وارد اشـخاص  بـه  خریـد  و تصـرف  لزوم بدون خسارتی طرح اجراي اثر بر که در صورتی -7
 .شد خواهد پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق توافق عدم صورت در وارده خسارت

 115 ماده

 میـزان  و نحوه و اولویت یا تقدم امر در حاصل اختالف حل سطحی هاي آب از برداري بهره مورد در
 نفـر  یک از مرکب کمیسیونی به انشعاب طرز و مسیر یا و اصلی کانال یا طبیعی مجراي از آب برداشت

 نفـر  یـک  و اسـتان  اي منطقـه  آب شـرکت  از حقـوقی  کارشـناس  نفر یک و سطحی هاي آب کارشناس
 .نمایند می تصمیم اتخاذ زیر موارد اساس بر که است محول کشاورزي جهاد وزارت از آبیاري کارشناس

 در تقـدم  حـق  دارنـده  باشـد  محرز مثبته یلالد با آب کننده مصرف تقدم حق که مواردي در -الف
 آب میزان چنانچه ولی باشد آب منبع دست پآیین در وي اراضی اگرچه داشت خواهد اولویت آب بردن

 اي کننـده  مصـرف  بـا  اولویت نمایند استفادهآن  از تقدم حق دارندگان تمام که نباشد اي اندازه به موجود
 .است تر نزدیک آب منبع به که است

 کننـدگان  مصـرف  اسـتفاده  بـراي  نیز آب و نباشد احراز قابل آب کننده مصرف تقدم حق هرگاه -ب
 دو چنانچه و داشت خواهد تقدم حق آب بردن در است تر نزدیک آب منبع به که زمینی ننماید کفایت
 آب بـردن  در اولویـت  قرعـه  طریق به باشند داشته قرار یکدیگر محاذي نهر یا کانال طرف دو در زمین
 .شود می تعیین

 تجدیـدنظر  کمیسـیون  در اعتـراض  قابـل  ابالغ تاریخ از روز 20 مدت ظرف کمیسیون نظر -تبصره
 .است

 



  
 
 

550 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 کـل  رئـیس  معرفـی  به دادگستري قاضی نفر یک از متشکل نفر پنج از مرکب تجدیدنظر کمیسیون 
اي،  منطقـه  آب شـرکت  حقـوقی  کارشـناس  یـک نفـر   و فنـی  کارشـناس  یک نفـر  و استان دادگستري
 ایشـان  نماینـده  یـا  اسـتان  کشـاورزي  اداره ایشان، مدیرکل نماینده یا اي منطقه آب شرکت مدیرعامل

 دادگستري احکام اجراي وسیله به عنداللزوم و بوده االجرا الزم و قطعی تجدیدنظر کمیسیون رأي. است
 .شد خواهد گذاشته اجرا مورد به

 116 ماده

 دادگـاه  طـرف  از مقـرر  مهلـت  ظـرف  مکلفند شوند می محکوم سابق وضع به اعاده به که اشخاصی
 قاضـی  دستور موجب به اجرا وثیقه نمودن فراهم تا استنکاف صورت در و نمایند اقدام حکم صادرکننده

 و اجـرا  هزینـه  بود خواهند مجاز محاکم کیفري احکام اجراي دایره صورت هر در گردند و می بازداشت
 امــوال از را قــانون ایــن 1 مــاده در مــذکور تأسیســات و مجــاري، مخــازن -منــابع بــه وارده خســارت

 .نمایند اقدام مدنی احکام اجراي قانون در اموال فروش مقررات طبق و توقیف علیه محکوم

 117 ماده

 برآن  دولتی حقوق سایر یا و عوارض یا و مصرفی آب بهاي پرداخت به موظف آب کنندگان مصرف
 مـذکور  مـوارد  پرداخت به حاضر که اي کننده مصرف آب صورت این غیر در باشند می قانون این اساس

 قطـع  شـد  خواهـد  داده کننـده  مصـرف  بـه  نیرو وزارت طرف از که معقول مهلت از پس است نگردیده
 .گردد می

 موضـوعات  سـایر  و برق و آب از مجدد استفاده اجازه شرایط و آب قطع براي معقول مهلت -تبصره
 .شود می ابالغ و تهیه نیرو وزارت وسیله به که بود خواهد هاي نامه آیین طبق مربوطه

 118 ماده

 غیرمجـاز  بـرداري  بهره یا و انشعاب حق پرداخت انشعاب، عدم دریافت بدون اشخاص که در صورتی
کننـد،   اخالل یا کاري دست گیري اندازه وسایل در یا نمایند فاضالب شبکه و آب از استفاده به مبادرت
 و نماینـد  اقدام خالف رفع یا و فاضالب لوله انسداد یا و آب قطع به نسبت مکلفند نیرو وزارت ضابطین

 بـر  عـالوه  مرتکـب . نماینـد  تسلیم قضائی ذیصالح مراجع به مرتکب مجازات و پیگیري جهت را پرونده
 .شد خواهد محکوم 7 یا 6 درجه تعزیري مجازات به وارده خسارت جبران
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 شـده  انجـام  دیگري دستور به یا و باشد حقوقی اشخاص نفع به دخالت یا استفاده هرگاه -1 تبصره
 .شد خواهد دستوردهنده، اجرا یا حقوقی شخص مدیر درباره قانونی مجازات باشد

 و رسـیدگی  پرونـده  بـه  نوبـت  از خـارج  و فـوراً  پرونـده  وصول از پس موظفند دادسراها -2 تبصره
 .نمایند معمول را زمال قضایی اقدامات

 119 ماده

 وسـایل  یا نقلیه وسایل که مواردي در موظفند دادگستري ضابطین و رانندگی و راهنمایی مأمورین
 آنهـا  نقـص  یا تخریب به منجر و نموده برخورد فاضالب و آب و برق، آب تأسیسات و ها پایه با مکانیکی

 بـه  خسارت واردکننده یا متخلف معرفی به نسبت جلسه صورت تنظیم و وسایل توقیف ضمن شوند می
 زمال تصـمیم  نیـرو  وزارت نظـر  کسـب  از پس و نوبت از خارج قضائی مرجع. نمایند اقدام قضائی مرجع
 .نماید می اتخاذ وارده خسارت جبران جهت

 120 ماده

 مـوارد  بـرداري  بهره مورد تأسیسات یا فاضالب و آب، برق به مربوط هاي طرح اجراي که مواردي در
 که درصورتی شود اشخاص سایر یا مربوط هاي شرکت کارکنان به غیرعمدي صدمه ورود موجب مذکور
 تعقیـب  مورد اشخاص همان باشد اشخاصی یا شخص قصور یا تقصیر به منتسب مستقیما وارده صدمه

 هرگونـه  و بـوده  مربوط دعاوي پاسخگوي ربط ذي حقوقی شخصیت این صورت غیر در و گیرند می قرار
 .گردد می پرداخت حقوقی شخصیت طرف از خسارت یا دیه

 متفرقه مقررات: ششم فصل

 121 ماده

چاه، قنات، نهـر، کانـال،    از اعم مشترك آبی تأسیسات از برداري بهره و حفاظت، نگهداري مورد در
 و حفاظت، نگهداري مسئولیت خود سهم نسبت به شرکا کلیه دیگر مجراي یا منبع هر و جوي، استخر

 آب هـاي  شرکت( نیرو وزارت سوي از که ایمنی مقررات رعایت به مکلفند نسبت و. دارند را برداري بهره
 .نمایند اقدام شود می اعالم) اي منطقه

 به و نشود نگهداري و تعمیر هزینه تأمین به حاضر الذکر فوق سهامداران از یک هر چنانچه -تبصره
 شـرکا  از هریک باشد ضروري نگهداري و تعمیر انجام) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت تشخیص
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 .کند اقدام مدنی قانون 594 ماده مطابق و کرده عمل خود هزینه به توانند می 

 122 ماده

 مورد هر در قانون این 1 ماده در مذکور آبی تأسیسات و آب، مخازن مجاري و منابع کردن دار آبزي
 در نیـرو  وزارت. باشـد  می نیرو وزارت از اجازه کسب به منوط غیردولتی و دولتی واحدهاي تمام براي و

 دریافـت  مربوط قرارداد اساس بر راآن  منافع از درصدي مربوط منابع دار کردن آبزي اجازه صدور قبال
 .نمود خواهد

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره

 123 ماده

 برداران بهره بین اصلی کانال یا طبیعی مجراي از آب انشعاب نحوه یا مسیر از برداري بهره در هرگاه
 موضـوع  نیـرو  وزارت مـأمورین  اطالع یا و متقاضیان درخواست حسب نشود حاصل توافق آبی منابع از

 .شد خواهد عمل نیرو وزارت کارشناسان نظر طبق انشعاب طرز و مسیر مورد در و رسیدگی

 کارشناسـی  هـاي  هزینـه  و بـوده  االجرا الزم کنندگان استفاده براي و قطعی نیرو وزارت نظر -تبصره
 .شد خواهد دریافت متقاضیان از مرتبط

 124 ماده

 هـاي  دسـتگاه  بـه  را قـانون  این در مندرج تکالیف و اختیارات از برخی یا تمام تواند می نیرو وزارت
 .نماید واگذار تابعه

 125 ماده

اراضی، مسـتحدثات،   که مواردي در شود می داده اجازه آبی هاي طرح اجراي متولی هاي دستگاه به
 در یـا  تصرف و گرفته قرار نیرو وزارت عمرانی هاي طرح مسیر در که اشخاص به متعلق امالك و اعیانی

 متـولی  هاي دستگاه هماهنگی با و مالک توافق شوند، با می استفاده غیرقابل ها طرح گونه این اجراي اثر
 :ایندنم عمل ذیل ترتیب اراضی، به واگذاري امور

 .شوند می استفاده قابل ها طرح گونه این اجراي اثر در که جایگزین هاي زمین واگذاري -

 .است واگذاري آماده که مواتی هاي زمین واگذاري -
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 .شبکه از اشتراك حق تهاتر -

 .اقساطی صورت به اشتراك حق و زمین بهاي از ناشی التفاوت مابه یا خسارت پرداخت -

 سـازي  آماده و احیاء قابل اراضی ماده این اجراي در مکلفند زمین واگذارکننده هاي دستگاه -تبصره
 حـق  صـاحبان  بـه  جایگزین عنوان به تا دهند قرار آبی هاي طرح اجراي متولی هاي دستگاه اختیار در را

 .نماید واگذار

 126 ماده

 هـاي  زیرساخت توسعه و احداث منظور به حقوقی و حقیقی اشخاص خیرخواهانه هاي کمک دریافت
 و بوده عمومی حقوق جمله از و متولی، مجاز هاي دستگاه توسط محروم مناطق اولویت با آبی هاي طرح

 .گردد می تلقی الذکر فوق اشخاص مالیاتی قبول قابل هاي هزینه عنوان به و نشده محسوب درامد

 127 ماده

 فاضالب و آب و آب هاي شرکت آبرسانی توسط هاي هزینه و ودیعه یا انشعاب حق بابت که وجوهی
 و گردیـده  مصرف اي سرمایه هاي هزینه تأمین جهت در و گردد می دریافت ودیعه عنوان به مشترکین از

 خواهنـد  متعهـد  مشـترکین  قبال در فاضالب و آب هاي شرکت و بوده عمومی حقوق جمله از گردد می
 یـا  ایجـاد  مـذکور  هـاي  انشعاب حق محل از که ها شرکت مایملک و تأسیسات، ابنیه از قسمت. آن بود

 .باشد می فاضالب و آب شرکت دارائی جزء است شده خریداري

 و بوده خصوصی بخش به متعلق ماده این موضوع اموال و ابنیه و تأسیسات که درصورتی -1 تبصره
 گرفتـه  اختیـار  در را آنهـا  فاضالب و آب هاي شرکت تشکیل قانون اجراي در فاضالب و آب هاي شرکت
 وجـوهی  و هـا  انشـعاب  حق و متعلقه دیون کسر از پسآن  بهاي و ارزیابی روز عادله قیمت طبق باشند

 پرداخـت  ذیحـق  بـه  باشد شده تأمینآن  اعتبار عمومی بودجه محل از یا بوده دولت گذاري سرمایه که
 .شد خواهد

 به مربوط مقررات طبق باشد وقف ماده این موضوع اموال و تأسیسات، ابنیه که درصورتی -2 تبصره
 .شد خواهد عمل وقف
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 128 ماده 

 و آنها حریم و آهن راه و ها جاده و ها راه بستر زیر ها از کانال و آب، فاضالب، برق انتقال خطوط عبور
 موجـب  کـه  نحوي به مربوطه مسیر مجاز ارتفاع حداقل و ایمنی رعایت با آنها يالبا فضاي از همچنین

 .است مجاز وجهی هرگونه پرداخت بدون نگردد مرور و عبور براي خطر ایجاد و دید محدودیت

 نماینـدگان  از مرکـب  کمیسیونی توسط وارده خسارت راه بدنه به لطمه ورود صورت در -1 تبصره
 بـرآورد  و گـردد  مـی  بـرآورد  اسـتانداري  عمرانـی  معاونت نماینده و نیرو شهرسازي، وزارت و راه وزارت
 .است قطعی شده انجام

 بـه  و تهیـه  شهرسازي و راه وزارت همکاري با و نیرو وزارت توسط ماده اجرائی نامه آیین -2 تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب

 129 ماده

 مغایر، که اقدام صورت در و بوده ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون آنها حریم و آبی تأسیسات به ورود
 وزارت متوجـه  گردد، مسئولیتی گرفتگی برق و شدگی غرق قبیل از مالی و جانی خسارت بروز به منجر
 .بود نخواهد نیرو

 .باشد می الزامی نیرو وزارت توسط هشداردهنده عالئم نصب -تبصره

 130 ماده

 و تابعـه  هـاي  شـرکت  وآبفـا   و آب تخصصـی  مـادر  هـاي  شـرکت  نیـاز  مـورد  هاي ساختمان احداث
 و بود خواهد متعلقه هاي هزینه پرداخت و ذیصالح مراجع از ساختمانی پروانه اخذ مستلزم زیرمجموعه

 سـایر  یـا  و الـذکر  فـوق  هـاي  شـرکت  توسط مجوز بدون و قانون این تصویب از قبل که هایی ساختمان
 هـاي  جریمـه  یـا  عوارض پرداخت و تلقی گردیده، مجاز احداثو آبفا  آب امور متولی قبلی هاي دستگاه
 .است الزامی بنا احداث زمان معیارهاي بر اساس متعلقه

 نظیـر  فاضـالب  و آب و بـرق  و آب انتقـال  و تولیـد، توزیـع   مسـتحدثات  و تأسیسات ایجاد -تبصره
 بـا  و نداشته معمولی ساختمانی جنبه که مستحدثاتی سایر و ها خانه ها، تصفیه ها، نیروگاه ها، پست دکل

 و اسـت  خـارج  ماده این شمول از شود می یا ایجادشده تالآ یراق و خاص وسایل و تجهیزات از استفاده
 .رسد می مربوطه ذیصالح مرجع یا شهرداري اطالع به مراتب صرفاً و ندارد ساختمانی پروانه اخذ به نیاز
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 131 ماده

 یـا  تأسیسـات  جابجـایی  بـه  ها، نیـاز  دستگاه سایر عمرانی و اجرایی عملیات هرگونه اثر در چنانچه
 متولی هاي شرکت با هماهنگی مکلفند، ضمن مذکور هاي دستگاه باشد فاضالب و آب، برق مستحدثات

هـا،   هزینه پرداخت از استنکاف صورت در. نمایند پرداخت را مترتبه هاي هزینه فاضالب و آب، برق امور
 مذکور هاي هزینه وصول و اجرائیه صدور به نسبت مربوطه شرکت درخواست به بنا مکلفند ثبت ادارات
 .نمایند اقدام

 132 ماده 

قضائی  مراجع احکام فاضالب و آب و آب، برق تأسیسات از برداري بهره استمرار ضرورت به توجه با
 و مراکـز  تخریـب  یـا  تعطیـل  بـه  منجر که باشد اي گونه به نباید اجرائی و اداري هاي دستگاه اقدامات و

 .گردد فاضالب دفع و آب، برق انتقال و تولید، توزیع تأسیسات

 اشـخاص  حقـوق  احقاق یا خسارت جبران به حکم و متخلفین مجازات مانع ماده این حکم -تبصره
 .باشد نمی

 133 ماده

 ختـاري  از ماه شش مدت ظرف حداکثر را قانون این اجرائی هاي نامه آیین است موظف نیرو وزارت
 .نماید تقدیم وزیران هیئت به تصویب براي و تهیه قانون ابالغ

 134 ماده

 کـه  قسـمت آن  در قـانون  ایـن  تصویب تاریخ از باشد قانون این با مغایر که مقرراتی و قوانین کلیه
 .باشد می بالاثر است مغایر
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 : مستندسازي مذاکرات کمیته راهبري در رابطه با تدوین ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب4پیوست  

در این پیوست، مذاکرات صورت گرفته در راستاي اصالح هریـک از مـواد قـانون توزیـع عادالنـه آب و      
همچنین مواد جدید اضـافه شـده بـه ایـن قـانون جهـت تـدوین ویـرایش نخسـت الیحـه قـانون آب            

 است. شدهمستندسازي 

 آب عادالنه توزیع قانون مواد اصالح با مرتبط مذاکرات -1-4 پیوست

 1ماده 

 :شده ارائه نظرات

 در کـه  یحـال  در اسـت  آمـده  سـارها  چشمه فقط و است نشده اشاره ها چشمه به ماده نیا در •
 نیگزیجـا  »هـا  چشـمه « واژه شـود  یمـ  شـنهاد یپ. اسـت  شـده  اشاره ها  چشمه به یمدن قانون

 .شود »سارها چشمه«

 فیتعار در نیچن هم. ودش افزوده ماده نیا در اشاره مورد يها آب انواع به »نامتعارف يها آب« •
 .شود گنجانده زین

 .گردد اضافه زین »هاانبند آب« •

 نییتع دیتفاوت وجود دارد و با» متعلق به« ای »تیدر مالک« ای »اریاخت در« يها عبارت انیم •

 گنجانده شود. »اریاخت در«کلمه  شود یم شنهادیشوند و پ فیتکل

 ثـروت « از اسـت  بهتـر  »یعمـوم  ثـروت « ایـ  »انفال« ایـ  »مشترکات« يها عبارت انیم •

 .شود استفاده »یعموم

مصالح عامه  صیمرجع تشخ دیبا فیدر تعر نیهمچن شودمشخص  دیبا» عامه مصالح« فیتعر •
 .گردد نییتب

 عامـه،  مصـالح  بـر  عـالوه  آب، قـانون  يبـازنگر  در مـدنظر  یکلـ  راهبـرد  و استیس به توجه با •
 .است گرفته قرار دیتاک مورد ماده نیا در زین »داریپا توسعه« و »وستهیپ هم به تیریمد«
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 

 انهار و رودها در جاري هاي آب و دریاها هاي آب ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون 45 اصل اساس بر
 و ها سیالب نیز و زیرزمینی و سطحی از اعم دیگر طبیعی مسیر هر و ها آبراهه و ها دره و طبیعی
 و طبیعی هاي برکه و ها تاالب و ها مرداب و ها بندان آب و ها دریاچه و ها آب زه و ها پساب و ها فاضالب
 مشترکات از غیرمتعارف هاي آب و زیرزمینی هاي آب منابع و معدنی هاي آب و سارها چشمه و ها چشمه

 عامه مصالح راستاي در تا است ایران اسالمی جمهوري حکومت اختیار در عمومی ثروت عنوان به و بوده
. شود برداري بهره آنها از قانون این الزامات رعایت و پیوسته هم به مدیریت و پایدار توسعه رویکرد با و

 .شود می محول دولت به آنها از برداري بهره  بر نظارت و اجازه حفظ، مسئولیت

 

 2ماده 

 :شده ارائه نظرات

 ییاجرا نامه نیآئ در 1347 سال از شیپ به مربوط یآب منابع بستر در یخصوص تیمالک موارد •
 .گردد دیق

 .شود آورده قانون فیتعار بخش در »فعال بستر« فیتعر •

 .ردیگ قرار يشتریب یبررس مورد) دولت به اشخاص از(انتقال  تیمالک رییتغ موضوع •

 از حفاظـت  قـانون  بـه  موجـود  طیشـرا  در هـا  تـاالب  میحر فیتکل نییتع موضوع 1 تبصره در •
 .شود داده ارجاع) 1396(مصوب  ها تاالب

 ها تاالب از حفاظت قانون به ارجاع و آب عادالنه عیتوز قانون 44 و 43 مواد به 4 تبصره در •
 .شود داده ارجاع) 1396(

 برعهده و نیست نیرو وزارت برعهده شهري محدوده در ها رودخانه حریم که نکته این به توجه •
 . شود لحاظ ماده این در و گیرد قرار توجه مورد هاست شهرداري

 .گردد لحاظ باید نیز کیفی حریم ولی هستند درست فنی لحاظ از 2 و 1 تبصره •
 گیرد دربرمی را موارد مامیت درواقع پس است شده اشاره آب تاسیسات به چون 2 تبصره در •

 . گردد اضافه نیز فاضالب  تاسیسات که است الزم ولی

 .برسد وزیران هیئت تصویب به باید  مجوز صدور 3  تبصره در •
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 و شده داده اطالع اشخاص به قبل از مزاحم موارد که شود بیان اي گونه به باید 4 و 3 تبصره •
 این نامه آئین که است بهتر موضوع همین براي و شوند اجرا 4 و 3 تبصره تخطی صورت در

 . شود تهیه موارد

 هاي حوضه هاي کمیسیون همکاري با نیرو وزارت توسط است بهتر 2 و 1  تبصره نامه آئین •
 .برسد وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید از پس و شده تهیه آبریز

 به شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب از قبل بستر در که مواردي تمام باید 4 تبصره در •
 شود اشاره ،شوند داده تشخیص مزاحم نیرو وزارت تشخیص با و اند شده ساخته قانونی صورت

 .گردد پرداخت آنها به خسارت و شده قلع توانند می نیز موارد این و
 .گردد اضافه ماده این ذیل در تبصره یک عنوان به تواند می 37 ماده تبصره •

 
 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 داشته فصلی یا دائم آب اینکه از اعم ها رودخانه و عمومی هايکانال و طبیعی هاي آبراهه و انهار کلیه بستر
 و سطحی هاي آب طبیعی مجاري و منابع سایر و طبیعی هاي برکه و ها مرداب بستر و هامسیل و باشند

 اسالمی جمهوري حکومت مالکیت در باشند، آن از خارج یا شهر محدوده در داخل اینکه از اعم زیرزمینی
 مستحدثه اراضی و ساحلی اراضی است همچنین و نیست وقف یا فروش خصوصی، تملک قابل و است ایران

 در باشد آمده پدید ها باتالق و هامرداب شدن خشک یا و ها دریاچه  و دریاها آب سطح رفتنپایین اثر در که
 کالن، مدیریت. اسالمی جمهوري حکومت در اراضی احیاء نحوه قانون تصویب از قبل احیاء عدم صورت

 نافی ماده این مفاد. شود می محول نیرو وزارت به قانون این مفاد وفق منابع، این از حفاظت و راهبردي
 .نیست هادستگاه قانونی وظایف

 و ها مرداب ها، مسیل طبیعی، هاي آبراهه و انهار ها، رودخانه حریم و بستر پهناي تعیین و تشخیص -1 تبصره 
 با آنها طبیعی بستر در داغاب و انهار و ها رودخانه  هیدرولوژي آمار به توجه با محل، هر در طبیعی هاي برکه

 کیفی حریم تعیین. است نیرو وزارت با آبی تأسیسات ساختمان اثر رعایت بدون و طبیعی شرایط لحاظ
 زیست محیط حفاظت سازمان همکاري با نیرو وزارت توسط آنها در مجاز هاي کاربري و تبصره این موارد
 . شود می انجام

 آب، انتقال طوطخ همچنین و فاضالب تأسیسات آبی، تأسیسات و مخازن کیفی و کمی حریم -2 تبصره
 توسط زیرزمینی و سطحی از اعم زهکشی و آبیاري و آبرسانی عمومی هاي کانال و آبرسانی و فاضالب

 کیفی حریم مجاز هاي کاربري تعیین. کند می پیدا قطعیت وزیران هیئت تصویب از پس و تعیین نیرو وزارت
 .شود می انجام زیست محیط حفاظت سازمان همکاري با نیرو وزارت توسط تبصره این موارد
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 

 ،طبیعی هاي آبراهه و انهار ها، رودخانه بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی نوع هر ایجاد - 3 تبصره
 ها دریاچه و دریاها سواحل قانونی حریم در همچنین و طبیعی هاي برکه و مرداب ها،مسیل عمومی، هايکانال

 هايکانال و طبیعی هاي آبراهه و انهار و ها رودخانه کردن مسقف یا مسیر انحراف و مخزنی یا و طبیعی از اعم
 اشخاص نیرو، وزارت توسط مجوز صدور صورت در. نیرو وزارت اجازه با مگر است ممنوع هامسیل و عمومی
. باشند می نیرو وزارت ابالغی تعهدات و شروط مقررات، کلیه رعایت به مکلف مجوز دارنده حقوقی و حقیقی

 نیرو، وزارت درخواست برابر است موظف محل دادستان تبصره، این مقررات از تخلف هرگونه وقوع صورت در
 با. نماید صادر را سابق وضع به اعاده و تصرف رفع یا اعیانی تخریب یا کار توقف دستور مورد، حسب

 . شودمی رفتار قانون این 54 ماده وفق تبصره، این مفاد از متخلفان

 و مخازن کیفی و کمی حریم در آن نظایر و گاز و نفت کشی لوله و جوي یا کانال نهر، احداث -4 تبصره
 موافقت جلب با روستاها یا شهرها محدوده در و نیرو وزارت از اجازه تحصیل به موکول برق یا آب تأسیسات
 االجرا الزم نامه اجازه در مندرج فنی مشخصات. باشد می نیرو وزارت از اجازه کسب و دهیاري یا شهرداري

 .است

 وزارت نظر از ،ماده این در مذکور موارد حریم و بستر در موجود تأسیسات و اعیانی که صورتی در -5 تبصره 
 ربط،ذي ايمنطقه آب شرکت درخواست به بنا است مکلف محل دادستان شوند، داده تشخیص مزاحم نیرو

 اقدام اعیانی قلع و تجاوز رفع تخلیه، جهت نماینده معرفی و دستور صدور به نسبت معینی، مدت اعالم ضمن
 خواهد دریافت متصرف یا مرتکب از مورد حسب سابق، وضع به اعاده و اعیانی قلع تخلیه، هايهزینه. نماید

 شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب از قبل احداثی   اعیانی شود ثابت مثبته، اسناد ارائه با کهصورتی در. شد
 تصرف حال هر در و شده ساخته نیرو وزارت اجازه با مذکور تاریخ از پس یا ایجاد) 27/04/1347 مصوب( آن
 با شود، داده تشخیص مزاحم نیرو وزارت نظر از ولیکن باشد قانونی مبانی بر منطبق مالکیت تحصیل و

 .شود می پرداخت قانون این 53 و 45 مواد اساس بر اعیان خسارت و قلع ماده، این در مقرر ترتیبات رعایت

 تصویب از پس سال یک حداکثر مدت ظرف آن هاي تبصره و ماده این موضوع اجرایی  نامه آیین -6 تبصره
 تأیید از پس و شده تهیه آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون همکاري با نیرو وزارت توسط قانون، این

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي
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 3ماده 

 :شده ارائه نظرات

 »ینـ یرزمیز آب منـابع  از يبـردار  بهـره  هرگونـه « به »ینیرزمیز آب منابع از استفاده« عبارت •
 .بدای رییتغ

 .ردیگ قرار يشتریب یبررس و بحث مورد ها چشمه تیمالک موضوع •
 .گردد اضافه »يدروژئولوژیه اتیخصوص « عبارت از بعد »یآب تیظرف« براساس عبارت •
 .شود آورده قانون فیتعار بخش در منطقه یآب تیظرف و يدروژئولوژیه اتیخصوص تعربف •
 .گردد حذف 3 ماده از) پروانه به ازین بدون چاه(حفر  5 ماده ياستثنا •
 .شود حذف 3 ماده از) شده منسوخ قبال(که  3 ماده تبصره •
مـوارد   یماده آورده شوند و تمـام  کی) در ینیرزمیو ز ی(سطح يبردار بهره يها پروانه یتمام •

 . رندیقرار گ یها در آن ماده مورد بررس مربوط به پروانه
 .شود ارائه ینیرزمیز آب منابع به مربوط موارد یتمام ماده نیا در •
 نیـ ماده مشـخص گـردد. بهتـر اسـت ا     نیدر ا زین یشکن چاه و کف ییجابجا ،یروبیال فیتکل •

 که یطیشرا و يزیر برنامه قابل آب گرفتن درنظر با و خاص طیشرا در مگر شوندموارد ممنوع 
 .گردد صادر اجازه دینما نییتع زیآبر حوضه ونیسیکم

 برسد  رانیوز ئتیه بیبه تصو دیدارد که با نامه نیبه آئ ازیماده ن نیا •
 شود ممنوع قنات يجا به چاه ییجابجا •
شود که بهتر اسـت   دهید دیبا زین 1385محفوره قبل از سال  يها پروانه فیتکل نییتع موضوع •

 ها پرداخته شود.  موضوع در ماده مربوط به صدور پروانه نیبه ا

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 به توجه با نیرو وزارت ،20 ماده موضوع مقررات قالب در قنوات و ها چاه براي برداري بهره پروانه صدور منظور به
 پروانه صدور به نسبت قانون این در شده بینی پیش مقررات و منطقه هیدروژئولوژي و شناسی زمین خصوصیات

 .نماید می اقدام خدماتی، و صنعتی طرح اجراي  محدوده یا آبخور اراضی داخل در صرفاً قنات، یا چاه حفر

 موارد استثناي به برداري بهره پروانه داراي آب هاي چاه کلیه جابجایی یا الیروبی شکنی، کف هرگونه -1 تبصره
 .است ممنوع زیر

 .برداري بهره یا حفر حین در فنی نقص دچار هاي چاه) الف

 سند قالب در ربط ذي مطالعاتی هاي محدوده براي آبریز حوضه کمیسیون توسط شده تعیین ضوابط با مطابق) ب
 آبدهی فاحش کاهش با که هایی چاه براي صرفاً آبریز، حوضه در زیرزمینی ریزي برنامه قابل آب و آب تخصیص
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 

 .اند شده خشک یا مواجه

 .57 ماده موضوع هاي چاه) ج

 واحد هاي محدوده یا اولیه آبخور اراضی از خارج به برداري بهره پروانه داراي آب هاي چاه جابجایی صورت هر در
 .است ممنوع خدماتی، و صنعتی

 .است ممنوع آبی منابع سایر جاي به چاه یا قنات جاي به چاه برداري بهره و حفر پروانه هرگونه صدور -2 تبصره

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و شده تهیه نیرو وزارت توسط 20 ماده و ماده این اجرایی  نامه آیین -3 تبصره

 4ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .شود اضافه ماده نیا به »چشمه توسعه« •
 کـه  یمنـاطق  در« و »باشـد  مجاز حد از شیب ینیرزمیز يها آب منابع از يبردار بهره« عبارات •

 طیشـرا  منطقه، یآب تیظرف به آن يجا به و شده حذف ماده از »دینما جابیا یدولت يها طرح
 .شود اشاره محدوده، تیممنوع اعالم جهت شرب آب یفیک حفاظت جابیا و زیآبر حوضه

 در کـه  ستین يازین و بود خواهد خود به مقررات تابع يمرز يها آب به مربوط يها ياستراتژ •
 .دیایب ماده نیا

 . ردیمدنظر قرار گ یفیو ک یحتما هر دو بعد کم ،یآب تیظرف فیتعر در •

 .ردیگ قرار دیتاک مورد ماده نیا در ها دستگاه يهمکار ضرورت •
 .ردیگ قرار دیتاک و توجه مورد ینیرزمیز و یسطح آب منابع یوستگیپ هم به •
 .باشد يزیر برنامه قابل آب براساس ها دشت ای و یمطالعات يها محدوده تیممنوع •
کلمـه   يبـه جـا   لیـ دل نیو به هم میریرا در نظر بگ یمنابع آب سطح تیماده ممنوع نیا در •

 عنوان شود.  »یمحدوده مطالعات«کلمه » دشت« ای» منطقه«
 ماده موضوع شرب درنظر گرفته شود.  نیا در •

 .شود گرفته درنظر ماده نیا ياجرا بر زیآبر حوضه سازمان نظارت •
  .شود اشاره مورد نیا بهاست  ازین هیقوه قضائ تیماده حما نیا در •
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 دارد.  یعموم یرسان یبه آگاه ازیماده ن نیا •

 تعـادل  بـه  و پروانـه  فاقـد  يها چاه نمودن فیتکل نییتع در یاستان کارگروه نقش ماده نیا در •
 .شود دهید آب مصارف و منابع رساندن

 شـود  عنوان و. ردیگ صورت يزیر برنامه قابل آب براساس یمطالعات يها محدوده تیممنوع در •
 .شود اعالم ممنوعه محدوده آن باشد يزیر برنامه قابل آب از شیب مصارف که هرجا که

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 زیرزمینی یا سطحی آب منابع از برداري بهره ممنوعیت: 38 ماده

 از بیش زیرزمینی یا سطحی آب منابع از برداري بهره مقدار ،مطالعاتی هاي محدوده یا آبریز حوضه مناطق از هریک در هرگاه
 آب نیاز تأمین کیفی و کمی هاي ضرورت یا آب کیفی حفاظت یا آبریز حوضه شرایط یا باشد مربوطه ریزي برنامه قابل آب

 یاد مطالعاتی هاي محدوده یا مناطق ممنوعیت بر مبنی آبریز حوضه کمیسیون تصمیم و تشخیص به بنا نماید، ایجاب شرب
 در افزایش هرگونه مشخص، جغرافیایی حدود با است موظف نیرو وزارت آبریز، حوضه پایداري سند راستاي در و شده
 عمیق نیمه یا عمیق چاه حفر از اعم شده یاد مطالعاتی هاي محدوده یا مناطق زیرزمینی یا سطحی آب منابع  از برداري بهره

 مدت براي را زیرزمینی یا سطحی آب منابع از برداري بهره تأسیسات سایر یا سردهنه یا نهر یا چشمه توسعه یا قنات یا
. است نیرو وزارت با آبریز حوضه کمیسیون تصمیم و تشخیص به بنا ممنوعیت این رفع یا تمدید. سازد ممنوع معین
 .باشد می آبریز هاي حوضه هاي سازمان عهده بر آن رفع یا تمدید ممنوعیت، خصوص در عمومی رسانی اطالع

 دهی سامان جهت را خود عملیاتی برنامه ماده، این موضوع مصادیق با متناسب موظفند آب استانی هاي کارگروه -1 تبصره
 پایداري سند چارچوب در و آب تخصیص سند و زیرزمینی و سطحی ریزي برنامه قابل آب قالب در استان موجود مصارف
 در و تهیه شود، می تعیین آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون تشخیص با که معینی مدت ظرف مربوطه، آبریز هاي حوضه

 چارچوب در آبریز حوضه سطح در آبی هاي پیکره و ها رودخانه زیست محیط سهم رعایت. نمایند مصوب مذکور هاي کمیسیون
 دبیرخانه توسط تبصره این موضوع آب استانی هاي کارگروه ساالنه عملکرد گزارش. است الزامی آبریز حوضه تخصیص سند

 . گردد می ارائه مذکور کمیسیون به آبریز حوضه کمیسیون

 اعالم ممنوعه مطالعاتی، محدوده یا آبریز حوضه از اي منطقه ماده، این در مندرج شرایط به توجه با که درصورتی -2 تبصره
 با متناسب موظفند اي منطقه آب هاي شرکت ماده، همین 1 تبصره موضوع مصوب هاي برنامه نمودن اجرا منظور به شود،
 . نمایند اقدام آب بندي جیره یا برداريبهره هايپروانه در مندرج آب مقدار کاهش به نسبت شده، یاد هاي برنامه
 و همکاري به موظف ها بخش و ها شهرستان ها، استان تأمین شوراهاي و گانه سه قواي اجرایی هاي دستگاه کلیه -3 تبصره

 . هستند ماده این موضوع تصمیمات اجراي جهت الزم مساعدت

 وزارت اجازه و موافقت به منوط و شرب آب تأمین براي صرفاً سخت، سازند آب منابع از برداري بهره و استفاده -4 تبصره
 .است نیرو
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 5ماده  

 :شده ارائه نظرات

 ماده حذف شنهادیپ •
 .شوند فیتکل نییتع ییاجرا نامه نیآئ براساس ماده نیا موضوع يها چاه •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آن ذیل هايتبصره و - 1361 مصوب -آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده قانون، این تصویب تاریخ از -20ماده  5 تبصره
 مـی  لغو آن ذیل هايتبصره و -1389 مصوب -برداريبهره پروانه فاقد آب هايچاه تکلیف تعیین قانون واحده ماده و

 یاتیـ عمل برنامـه  قـانون،  نیـ ا بیتصـو  از پـس  سـال  کیـ  مدت ظرف حداکثر موظفند آب یاستان يها کارگروه. گردد
 آب منـابع  از رمجـاز یغ يهـا  يبـردار  بهـره  ریسا نیهمچن و فوق شده لغو قوانین موضوع موجود يها چاه فیتکل نییتع

 يهـا  ونیسـ یکم دییـ تأ بـه  و نمـوده  هیـ ته اسـتان  يزیـ ر برنامـه  قابـل  آب قالب در را رمتعارفیغ و ینیرزمیز ،یسطح
 یاتیـ عمل برنامه دییتأ از پس سال  دو مدت ظرف حداکثر موظفند يا منطقه آب يها  شرکت. برسانند زیآبر يها حوضه

 اقـدام  رمجـاز یغ يهـا  يبـردار  بهـره  ریسـا  و فوق يها چاه فیتکل نییتع به نسبت ،یرسم یآگه انتشار ضمن شده، ادی
 يا منطقـه  آب يهـا  شـرکت  بـه  مقرر مهلت در موظفند تبصره نیا موضوع برداران بهره ریسا و ها چاه دارندگان. ندینما

 تبصـره،  نیا به مربوط اختالف حل و اعتراضات به یدگیرس. دهند انجام فیتکل نییتع جهت را الزم اقدامات و مراجعه
 صـدور  امکان عدم صورت در. شود یم انجام قانون نیا 56 ماده در شده ینیب شیپ اختالف حل يها هیرو چارچوب در

 بـا  و دهیـ گرد یتلقـ  غیرمجاز مذکور يها يبردار بهره ریسا و ها چاه مقرر، مهلت در مراجعه عدم یا برداري¬بهره پروانه
 و پلمـب  دسـتور  نهایی، تکلیف تعیین تا است مکلف محل دادستان. گردد یم رفتار قانون نیا 54 ماده وفق نیمتخلف

 .نماید صادر را آب برداشت جلوگیري

 داراي یـا  شـدن  المنفعـه  مسلوب و پر یا سابق وضع به اعاده بر مبنی قضایی قطعی آراي داراي که یآب هايچاه کلیه
 عـدالت  دیـوان  یـا  قضـایی  شـبه  یا اداري مراجع سایر از برداريبهره پروانه صدور با موافقت عدم بر مبنی قطعی آراي

 .گردند المنفعه مسلوب و پر باید و بوده خارج تبصره این شمول از هستند اداري

 6ماده 

 :شده ارائه نظرات

تبصـره اضـافه    کیـ بـه عنـوان    زین 6 مادهماده ارائه گردند و  کیآب در  یموارد آلودگ یتمام •
 گردد.
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 ،مکلفند آنان ،برداران باشد بهره ایکنندگان  آب، خارج از قدرت مصرف یآلودگ رفع ای يریجلوگ چنانچه -39 ماده 2 تبصره
 موضـوع اطـالع دهنـد.    یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ای ستیزطیمراتب را به سازمان حفاظت مح مورد، حسب

 يهـا  ونیسـ یکم بـه  لـزوم  صـورت  در و آب یاسـتان  يهـا  کـارگروه  بـه  ،یآلـودگ  رفع راهکار دییتأ و یبررس جهت تواند یم
 .شود داده ارجاع زیآبر يها حوضه

 7ماده 

 :شده ارائه نظرات

 ییهـا  چه حالت نکهیو ا رمتعادلیغ يها متعادل و دشت يها دشت يبرا نهیمصرف به موضوع •
صورت منفـرد،   چاه به کی يمازاد نه برا یده . آبردیقرار گ يشتریب یمورد بررس دیآ یم دیپد

 . ردیقرار گ یابیکل دشت مورد ارز تیدر بستر وضع دیبلکه با
 .کرد استفاده آب بازار براي ماده این ظرفیت از توان می •
 گردد واگذار آبریز حوضه کمیسیون تشخیص  به آب بازار موضوع •
 پروانـه  قالـب  در بایـد  بـرداري  بهـره  پروانه از درصدي صورت به آب بازار و بانک در آب تبادل •

 شود گرفته درنظر
 اگـر  همچنـین . اسـت  متفـاوت  آب بـازار  از آن مفهوم زیرا ؛شود اشاره نیز آب بانک است بهتر •

 .گیرد می صورت تر راحت نیز نظارت بحث شود گرفته درنظر آب بانک موضوع
 بـردار  بهـره  مراجعـه  بـه  منجر تا شود آورده معتبر کلمه پروانه کلمه از بعد ماده این اصالح در •

 . شود پروانه تمدید براي
 . شود گرفته درنظر ماده این در نظارت و عوارض مسائل باید •
 . دارد ییاجرا نامه نظام یک به نیاز ماده این •

 
 

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آب بازار یا بانک: 24 ماده

 در مندرج آب مقادیر از درصدي قالب در تواند می نیرو وزارت آبریز، حوضه کمیسیون تصمیم صورت در
 از منطقه هر در آن بر نظارت و آب بازار یا بانک تشکیل به نسبت معتبر، صادره برداري بهره هاي پروانه
 . نماید اقدام آب، مبادله دولتی تعرفه لحاظ با آبریز، حوضه

 هر براي الزم اجرایی دستورالعمل تدوین بر تأکید با را ماده این اجرایی نامه نظام است موظف نیرو وزارت -تبصره
  .برساند آب عالی شوراي تصویب به و نموده تهیه آبریز حوضه کمیسیون توسط آبریز حوضه



  
 
 

568 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

  8ماده  

 :شده ارائه نظرات

 قـرار  توجـه  مـورد  هم یسطح آب منابع یکارشناس نهیهز اخذ موضوع ،یسطح آب بخش در •
 .ردیگ

 .شود آورده ماده نیا در دارد یکارشناس نظرات به ازین که يموارد هیکل •
 ردیبگ قرار ها پروانه لیذ دیبا یفن خدمات ارائه •

 بـه  را یفنـ  خـدمات  ارائـه  انجـام  توانـد  یمـ  روین وزارت« که شود اضافه عبارت کی: شنهادیپ •
 »دینما محول آب یمهندس نظام کارشناسان

 .شود استفاده یردولتیغ بخش از یفن مشارکت جهت: شنهادیپ •
 صـدور  بـه  مربوط مواد ریز در ماده نیا که است بهتر یسینو قانون نحوه تیرعا يبرا: شنهادیپ •

 .شود ذکر يبردار بهره پروانه
 شود. منتقلماده  نیا به تواند یم زین 17ماده  تبصره •

 

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 فنی خدمات ارائه: 25 ماده

 حفر آب، مجاري و منابع حریم و بستر حد تعیین بر مبنی متقاضی درخواست به بنا است موظف نیرو وزارت 
 را مربوطه درخواست زیرزمینی، و سطحی آب منابع از برداريبهره خدمات هرگونه یا چشمه توسعه قنات، یا چاه

 متقاضی عهده بر نیرو وزارت تعرفه طبق کارشناسی هزینه. دهد قرار بررسی مورد اقتصادي  و فنی لحاظ از
 .کنند راهنمایی را متقاضی تا نماید می اعزام محل به را خود کارشناسان لزوم، صورت در نیرو وزارت. باشد می

 غیردولتی بخش صالحیت صاحب کارشناسان مشارکت از فنی خدمات ارائه جهت تواند می نیرو وزارت -1 تبصره
 .باشد می نیرو وزارت عهده بر مذکور کارشناسان صالحیت تشخیص. نماید استفاده

 موارد در و است نیرو وزارت کارشناسان با آبی، مجاري و منابع کلیه حریم تشخیص صورت، هر در -2 تبصره
 موضوع به مذکور، کارشناسان از نظر کسب از پس صالحه، مراجع و محاکم یا 56 ماده موضوع داوري مراکز نزاع،

 .کرد خواهند رسیدگی
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 9ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .شود دهید 46 ماده در ماده نیا مربوطه يها مجازات •
 .ردیگ قرار يشتریب یبررس مورد مربوطه فصل در یآلودگ به مربوط مباحث ریسا همراه به •

 
 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 شیرین آب منابع شدن آلوده یا شور: 41 ماده

 تواند می دهد، تشخیص الزم نیرو وزارت چنانچه شود مخلوط شیرین آب با آلوده آب یا شور آب که مواردي در
 از کار این که صورتی در و کند مسدود را آلوده یا شور آب مجراي کنندگان، استفاده  و صاحبان به اطالع از پس

 چنانچه. سازد منهدم یا مسدود عنداالقتضاء  خسارت، پرداخت بدون را مجرا یا چاه نباشد پذیر امکان فنی لحاظ
 خسارت  است، نموده رعایت را برداري بهره و حفر پروانه در مندرج مشخصات و شرایط چاه صاحب شود مسلم
 .کند می جبران نیرو وزارت را چاه صاحب به وارده

  11و  10 مواد

 :11 و 10 مواد بر شده ارائه نظرات

 بمانند تغییر بدون 11 و 10 مواد •
 دارند ادغام قابلیت مواد این •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آرتزین نیمه و آرتزین هاي چاه حفاظت: 43 ماده

 زیرزمینی آب از برداري بهره به احتیاج که سال از فصولی در خصوصاً زیرزمینی آب اتالف از جلوگیري براي
 از دریچه و شیر نصب طریق از موظفند باشد، فشار تحت آنها منابع که قنواتی یا آرتزین  هايچاه صاحبان نباشد،
 چاه پروانه دارندگان آرتزین، نیمه و آرتزین هاي چاه در همچنین. کنند جلوگیري زیرزمینی آب دائم تخلیه

 از نیرو وزارت تشخیص به دیگري مناسب طرز یا جداري پوشش وسیله به بداند الزم نیرو وزارت چنانچه مکلفند
 .کنند جلوگیري دیگر قشرهاي در فشار تحت مخزن آب نفوذ
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 12ماده  
 :شده ارائه نظرات

 .ردیگ قرار توجه مورد هم پساب ریمقاد يریگ اندازه •
 گـزارش  ،يریـ گ اندازه ادوات و کنتور يدستکار رینظ يموارد يبرا تخلفات، و میجرا بخش در •

 .شود گرفته نظر در متناسب يها مجازات... و استنکاف و واقع خالف
 .ردیگ قرار توجه مورد ينهاد باتیترت بخش در يبردار بهره مشارکت •
 .ردیگ قرار مدنظر یسطح يها آب بخش در ها چشمه آب يریگ اندازه •
هرنقطه «به »  چاه هر«است پس بهتر است که کلمه  زین یسطح يها آب يماده چون برا نیا •

 . ابدی رییتغ» برداشت از آب
 آن نوع و کنتور نام بردن نام به ازین و کند یم تیکفا ماده نیا در »يریگاندازه وسائل« عبارت •

 ستین »یآبده زانیم« عبارت به ازین .ستین
 .میریبگ نظر در زین را یفیک يریگ اندازه ،یکم يریگاندازه بر عالوه ماده نیا در •
 نیگزیجـا  را »آب برداشت نقاط هیکل« و گردد حذف »قنات و چشمه فقط« عبارت تبصره در •

 .شود
 .شود گرفته نظر در »یبرگشت آب تیفیک« يریگ اندازه ماده نیا در •
 .شود آورده یآبده زانیم اطالع عدم پروانه، تخلف موارد در •

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 گیري اندازه تجهیزات نصب: 26 ماده

 کیفی و کمی گیري اندازه وسایل به مجهز باید نیرو وزارت تشخیص به ضرورت صورت در آب برداشت نقطه هر
 کنتور نصب و تهیه به نسبت خود هزینه با مکلفند برداري بهره پروانه دارندگان یا دارنده صورت این در. باشد آب
 برداري بهره پروانه دارندگان یا دارنده حال هر در. نمایند  اقدام نیرو وزارت تأیید با گیري اندازه وسایل سایر یا

 و درخواست طبق را برگشتی آب کیفیت و کمیت ضرورت، صورت در و شده مصرف آب مقدار گزارش مکلفند
 برداري بهره پروانه دارندگان یا دارنده با واقع، خالف گزارش احراز صورت در. دهند ارائه نیرو وزارت دستورالعمل

 .گردد می برخورد قانون این 54 ماده وفق

 گیري اندازه وسایل ،آب برداشت نقاط کلیه در آب گیري اندازه براي الزم موارد در است مجاز نیرو وزارت -تبصره
 با آب برداشت نقاط آبدهی گیري اندازه و مذکور  وسایل نگهداري و حفظ. نماید تعبیه خود هزینه به را

 .بود خواهد برداشت نقاط آن برداران بهره
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 13ماده 

 :شده ارائه نظرات

 در چـاه  حفـر  تیصالح و يحفار تیصالح پروانه از تخلف به مربوط يها مجازات و مالحظات •
 . ردیقرار گ نظر مد 45 ماده

 .گردد حذف »تکرار صورت در« عبارت •
 و آن بـه  مربـوط  تخلفـات  و يحفـار  يها دستگاه تردد کارت داشتن لزوم مورد در تبصره کی •

 .شود اضافه ماده نیا به مربوطه يها مجازات
 .گردد اضافه تبصره کی در يا منطقه آب يها شرکت با یانتظام يروین يهمکار لزوم •

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 حفاري صالحیت پروانه: 27 ماده

 باید کنند می قنات یا چاه حفر به اقدام موتوري وسایل با و است حفاري آنها حرفه که حقوقی و حقیقی اشخاص
 وسایل با حفاري به مجاز مذکور پروانه داشتن بدون و کنند تحصیل نیرو وزارت از  حفاري صالحیت پروانه

 یا حفر پروانه و حفاري صالحیت پروانه در مندرج شروط کلیه موظفند الذکر فوق اشخاص. بود نخواهند موتوري
 از هرکدام بدون اگر و شد خواهد  لغو آنها صالحیت پروانه تخلف، صورت در و کنند رعایت را قنات یا چاه الیروبی

 در و دستگاه مالکین حقیقی اشخاص مورد در کنند قنات یا چاه حفر به اقدام مذکور هاينامهاجازه یا ها پروانه
 این 54 ماده در مقرر مجازات به حفاري مؤسسات و ها سازمان  یا و ها شرکت عامل مدیران حقوقی اشخاص مورد
 را متخلف اشخاص یا شخص حفاري دستگاه  رأساً توانندمی اي منطقه آب هاي شرکت. شد خواهند محکوم قانون

 .نمایند توقیف

 از پس موظفند صالحیت پروانه داراي حفاري هايدستگاه مالک حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه -1 تبصره
 و حمل به سپس و دریافت تردد کارت قانونی، اقامتگاه محل استان ايمنطقهآب شرکت از قانون، این تصویب

 تردد کارت فاقد هايدستگاه تردد یا نقل و حمل از جلوگیري به موظف انتظامی نیروي. نمایند اقدام تردد و نقل
 فاقد حفاري هايدستگاه توقیف به نسبت انتظامی نیروي همکاري با اندموظف اي منطقه آب هاي شرکت. باشد می

 خواهد رفتار قانون این 54 ماده وفق مذکور حفاري دستگاه مالک با. نمایند اقدام آن مالک هزینه با تردد کارت
 مستقر را الزم پایش سامانه فوق، حفاري هاي دستگاه کلیه پایش براي است مکلف نیرو وزارت همچنین،. شد

 .نماید
 و توقیف و غیرمجاز حفاري هاي دستگاه تردد یا نقل و حمل از جلوگیري به موظف انتظامی نیروي -2 تبصره
 قانون این 54 ماده وفق غیرمجاز حفاري هاي دستگاه مالکین با. باشد می اي منطقه آب هاي شرکت به آن تحویل

 .شد خواهد رفتار
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 14ماده  

 :شده ارائه نظرات

 ماده حذف شنهادیپ •
 گردد حذف اهیمح ریغ یاراض •
 گردد حذف الف بند •
 گردد حذف د و ج بند •
 .گردد اصالح د،یجد اختالف هیرو ساختار براساس ماده نیا در اختالف حل يها هیرو •

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 مجاور هاي چاه آب نقصان: 57 ماده

 به شود، خشک یا و یابد نقصان مجاور منابع آب جدیداالحداث، قنات یا چاه از برداري بهره و حفر اثر در هرگاه
 :شود می عمل زیر طرق از یکی

 تشخیص به برداري بهره هزینه در مشارکت قبال در مجاور منابع آب یافته کاهش مقدار طرفین توافق با -الف 
  .شود تأمین باید جدید قنات یا چاه از اي منطقه آب شرکت

 برداري بهره پروانه کاهش به نسبت فنی، شرایط حسب اي منطقه آب شرکت طرفین، توافق عدم صورت در -ب
 قنات یا چاه جابجایی مجوز صدور یا مجاور منابع در سوء اثر رفتن بین از حد تا جدیداالحداث قنات یا چاه

 .نماید می اقدام جدیداالحداث

 شرکت کارشناسان توسط اقلیمی شرایط و قرائن و شواهد و آمار به توجه با مجاور منابع آب میزان -1 تبصره 
 .شود می تعیین اي منطقه آب

 .باشد می قانون این 56 ماده مطابق ماده، این اختالف حل هاي رویه -2 تبصره 

 اشتباه از ناشی ماده این موضوع خسارت که شود مسلم استان آب داوري مرکز تشخیص به هرگاه -3 تبصره
 اي منطقه آب شرکت توسط قانون این 53 ماده مطابق وارده خسارت بوده اي منطقه آب شرکت کارشناسان

 .گردد می جبران مربوطه
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 15ماده 

 :شده ارائه نظرات

 ماده این حذف پیشنهاد •
 حاضـر  حـال  زمـان  بـراي  و هسـتند  قـدیمی  تاسیسـات  کـه  هسـتند  این مصداق ها دنگ آب •

 اسـتفاده  تاسیسـات  تمام براي ماده این ظرفیت از است بهتر که دارند وجود دیگري تاسیسات
 . نمائیم

 .شوند گرفته درنظر ،هستند مجاز نیز ها آن رفتار که مجاز تاسیسات تمام باید ماده این در •
 .گیرند قرار توجه مورد باید هم هستند آب کیفیت مخل که تاسیساتی ماده این در •
 .باشد آبریز حوضه سند چارچوب در ،مخل تاسیسات خریداري که شود لحاظ ماده این در •

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 معارض تأسیسات خریداري: 31 ماده

 اختالل ایجاد موجب شوند می برداري بهره قانون این مفاد مطابق که مجازي آبی تأسیسات یا مجاز غیرآبی تأسیسات چنانچه
 آن نظایر و  سیالب مقابل در ایمنی کاهش یا آب تقسیم امر یا کیفیت در اخالل یا آب نقصان طریق از آب منابع مدیریت در

 را آنها قانون این 45 ماده در مقرر ترتیب با مطابق و آبریز حوضه پایداري سند چارچوب در تواند می نیرو وزارت گردند،
 .نماید خریداري

 16ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .گردد حذف چاه يایاح و شود گرفته نظر در قنات يایاح فقط ماده نیا در •
 .ندینما اقدام قنوات يایاح جهت در مالکان که شود داده یزمان مهلت سال پنج •
 چاه نمودن المنفعه مسلوب موضوع و گردد حذف روین وزارت توسط قنات ای چاه يایاح امکان •

 .شود گنجانده متروکه قنات ای

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 متروك یا بایر قنوات و ها چاه تکلیف تعیین: 42 ماده

 بایر خانه وزارت این کارشناسان نظر به که را قنواتی احیاي اجتماعی، ضرورت وجود تشخیص صورت در تواند می نیرو وزارت
 آن مالکین یا مالک به فنی، پذیري امکان صورت در باشد، المنفعه مسلوب  عمالً آب فاحش نقصان علت به یا مانده متروك یا



  
 
 

574 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده 
 حریم فاقد و متروکه مذکور قنات نیرو،   وزارت اعالم از پس  سال پنج تا مالکین یا مالک اقدام عدم صورت در. نماید تکلیف
 علت به یا مانده متروك یا بایر خانه وزارت این کارشناسان نظر به که را چاهی تواند می نیرو وزارت همچنین. گردد می اعالم

 .نماید لغو را آن پروانه و نموده المنفعه مسلوب و پر باشد، المنفعه مسلوب  عمالً آب فاحش نقصان

 17ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .بماند باقی تغییر بدون ماده: پیشنهاد •
 .یابد انتقال رودخانه بستر و حریم تعیین ماده به تواند می ماده این تبصره •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 یا قنات یا چاه مالکیت نظر از فقط مجرا یا قنات یا چاه تصرف باشد، غیر ملک در آبی مجراي یا قنات یا چاه مالک کسی اگر

 یا و مجرا یا قنات یا چاه اطراف در تواند می ملک صاحب و بود خواهد مجرا یا قنات یا چاه به مربوط عملیات براي و مجرا
 یا چاه صاحب ضرر موجب او تصرفات اینکه بر مشروط بکند بخواهد که تصرفی هر مجرا یا چاه حریم تا چاه دو بین اراضی
 . نشود مجرا یا قنات

 20و  19، 18 مواد

 :20 و 19 ،18 مواد بر شده ارائه نظرات

 .شود آورده ماده یک در ها حقابه به مربوط موارد تمام و شده ادغام 20 و 19 ،18 ماده •
 ظرفیـت  براسـاس  حقابـه  میزان که داشت نظر در را نکته این باید ها حقابه به مربوط ماده در •

 دسـتکاري  بـدون  آبـی  و اقلیمی شرایط تغییرات همچنین و آبی ظرفیت نه باشد آبریز حوضه
 بدون بگیریم نظر در را اقلیمی شرایط فقط. گیرد قرار بررسی مورد تاسیسات ساخت و انسانی
 .گرفت می صورت انسان دستکاري اینکه

 کـارگروه  ایـن  رئـیس  چـون  و شـود  گذاشـته  اسـتانی  کارگروه برعهده ها حقابه تکلیف تعیین •
 . گیرد می قرار بررسی مورد تر سریع موضوع است استاندار

 و اشـخاص  میان و اشخاص میان مسائل تا باشد داشته وجود باید اختالف حل کمیسیون یک •
 . نماید حل را دولت

 رسـیدگی  بـاهم  تـا  نماینـد  مراجعـه  بـاهم  باید دارند را بري حقابه سند ادعاي که افرادي تمام •
 .شوند
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 آب شـرکت  از فنـی  نفـر  یـک  حقـوقی،  نفـر  یـک  از متشـکل  کمیسـیون  یک تشکیل به نیاز •
 . است محلی معتمد نفر یک و کشاورزي جهاد اي، منطقه

 صـورت  بایـد  کمیسـیون  و نیـرو  وزرت میان برگشت و رفت یک با حقابه میزان تکلیف تعیین •
 . بگیرد

 .گردد مشخص باید کمیسیون دبیرخانه محل •
 شـرایط  هیـ کل شامل و شوند لیتبد بهینه مصرف پروانه به باید ماده این موضوع صادره پروانه •

 .باشند بهینه مصرف پروانه

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 ها حقابه تکلیف تعیین: 19 ماده

 به نسبت ها، حقابه تکلیف تعیین هاي کمیسیون تشکیل طریق از و سال سه مدت ظرف است مکلف آب استانی کارگروه
 اقلیمی شرایط بري، حقابه اسناد اساس بر است موظف مذکور کمیسیون. نماید اقدام برداري بهره پروانه به ها حقابه تبدیل
 میزان تعیین به نسبت استان، ریزي برنامه قابل آب قالب در عوامل، سایر و بهینه مصرف شرایط و آبریز هاي حوضه موجود

 صادر اي منطقه آب شرکت توسط مذکور کمیسیون صادره آراي براساس برداري بهره هاي پروانه. نماید اقدام نیاز مورد آب
 این در مندرج مقررات سایر مشمول صادره هاي پروانه و منتفی پیشین هاي حقابه رداري،ب بهره پروانه صدور از پس. شود می

 از پس روز 20 مدت ظرف حداکثر ها، حقابه تکلیف تعیین کمیسیون از صادره آراي. بود خواهد 20 ماده مفاد جمله از قانون
  .باشد می قانون این 56 ماده وفق اعتراض قابل ابالغ،

 .باشد می مستقر استان اي منطقه آب شرکت در ها، حقابه تکلیف تعیین کمیسیون دبیرخانه

 اي منطقه آب شرکت فنی کارشناس نفر یک و حقوقی کارشناس نفر یک از مرکب ها حقابه تکلیف تعیین کمیسیون -1 تبصره
 با مرتبط تخصص با کشاورزي جهاد سازمان فنی کارشناس نفر یک شرکت، آن مدیرعامل انتخاب به سابقه سال 5 حداقل با

 عنوان به( آب استانی کارگروه انتخاب به محلی مطلع و معتمد نفر یک و سازمان آن رئیس انتخاب به سابقه سال 5 حداقل
  .شود می صادر آب استانی کارگروه رئیس توسط مذکور کمیسیون اعضاي حکم. باشد می) رأي حق بدون ناظر

 منبع از غیر دیگري منبع هر یا چشمه قنات، چاه، برداري بهره پروانه حقابه، داراي زمین براي که شرایطی هر در -2 تبصره
 .گردد می کسر حقابه از مذکور برداري بهره پروانه در مندرج آب مقدار باشد، شده صادر حقابه آب تأمین اولیه

 و بري حقابه اسناد ارائه به نسبت آب، استانی کارگروه اعالم تاریخ از ماه شش مدت ظرف موظفند بران حقابه -3 تبصره
 بري حقابه اسناد موضوع آب منابع از برداري بهره مذکور، مهلت انقضاي از پس. نمایند اقدام برداري بهره پروانه درخواست

  .گردد می قانون این 54 ماده موضوع غیرمجاز برداري بهره مقررات مشمول و بوده ممنوع

 کمیسیون باشند، مشترك آبریز حوضه یک در استان چند یا دو بین آن بران حقابه و آب منبع که صورتی در -4 تبصره
 مربوطه وزراي انتخاب به مذکور کمیسیون دولتی اعضاي و شده تشکیل آبریز حوضه کمیسیون ذیل ها حقابه تکلیف تعیین
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 
 .گردد می صادر آبریز حوضه کمیسیون رئیس توسط آنها حکم و بوده

 به آبریز حوضه کمیسیون دبیرخانه توسط مربوطه گزارش آبریز، حوضه سطح در ها حقابه کلیه تکلیف تعیین از پس -5 تبصره
 .گردد می ارائه نهایی تأیید جهت مذکور کمیسیون

 وزارت همکاري با نیرو وزارت توسط قانون این تصویب از پس ماه شش حداکثر ظرف ماده این اجرایی  نامه آیین -6 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید از پس و شده تهیه کشاورزي جهاد

 21ده ما

 :شده ارائه نظرات

 .شود داده ارتباط حوضه پایداري سند به باید ماده این •
 شود تاکید حوضه پایدار شرایط به توجه بر باید ماده این در •
 .ردیگ قرار بازبینی مورد شده اصالح نهادي ساختار به باتوجه دیبا ماده این •
 .شود مشخص باید استان هر و حوضه هر در کالن تخصیص •
 .یابد تغییر »مصرف هاي بخش« به »مختلف هاي بخش« عبارت •
 دخیل آب تخصیص در نیرو وزارت جز به هم دیگر نهادهاي که یابد تغییر اي گونه به ماده این •

 انجـام  را فنـی  کارهاي نیرو وزارت. مینیبب سطحی چند قالب در را مورد این توانیم می .باشند
 .شود محول آب عالی شوراي به گیري تصمیم و دهد

 .شود آورده نیز آن تعریف و شود دیده نیز بازتخصیص ماده این در •
 .شود واگذار خود مخصوص نهاد/ دستگاه هر به باید آب توزیع و تقسیم بحث •
 آب عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  و تهیه نیرو وزارت توسط آبریز حوضه تخصیص سند: پیشنهاد •

 .برسد

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آب منابع از برداري بهره اجازه و تخصیص: 16 ماده

 سایر و صنعت کشاورزي، زیست، محیط شرب، مصارف براي مختلف طرق به آب منابع کلیه از برداري بهره اجازه و تخصیص
 ماده موضوع آبریز هاي حوضه پایدارسازي شرایط به توجه با و مختلف مصارف براي قبول قابل اطمینان حدود لحاظ با موارد،

 هاي بخش آب توزیع و تقسیم و کشاورزي جهاد وزارت با کشاورزي بخش آب توزیع و تقسیم. است نیرو وزارت با منحصراً ،4
 .باشد می ربط ذي صنعتی بخش با صنعتی، هاي شهرك و ها محدوده داخل در صنعتی
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 تهیه نیرو وزارت توسط قانون این تصویب از پس سال پنج مدت ظرف حداکثر آبریز هاي حوضه آب تخصیص سند -1 تبصره

 .رسد می آب عالی شوراي تصویب به آبریز، هاي  حوضه هاي کمیسیون تأیید از پس و شده

 سطحی، از اعم آب منابع کلیه ریزي برنامه قابل آب آبریز، حوضه تخصیص سند براساس است موظف نیرو وزارت -2 تبصره
 .نماید بازنگري ساله پنج هاي دوره در و ابالغ تعیین، ربط ذي هاي استان براي و آبریز حوضه هر در را غیرمتعارف و زیرزمینی

 مختلف، مصارف براي و ها استان براي شده تعیین غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، ریزي برنامه قابل آب قالب در -3 تبصره
 با زیر موارد براي آبریز، حوضه تخصیص سند و آبریز حوضه پایداري سند چارچوب در توانند می اي منطقه آب هاي شرکت
 :نمایند صادر متقاضیان براي برداري بهره پروانه آب، جدید تخصیص عنوان

 احداث طریق از یا مستقیم برداشت قالب در موجود مصارف بر مازاد زیرزمینی یا سطحی ریزي برنامه قابل آب منابع – الف
  اینها مانند و سدسازي و زهکشی و آبیاري تأسیسات

 شور لب و شور دریاها، ها، پساب ها، فاضالب از حاصل هاي آب از اعم غیرمتعارف ریزي برنامه قابل آب منابع  – ب
  اینها مانند و سرزمینی درون

 ریزي برنامه قابل آب چارچوب در باشد، شده باطل یا لغو قانونی علل به آن برداري بهره پروانه که هایی آب – ج 

 آب قالب در تکلیف تعیین از پس شود، می ظاهر اي منطقه در طبیعی عوامل سایر یا زلزله اثر بر که هایی آب – د
 .ریزي برنامه قابل

 23و  22 مواد

 :23 و 22 ماده بر شده ارائه نظرات

 مـاده  یـک  در باید زیرزمینی و سطحی از اعم برداري بهره پروانه صدور به مربوط موارد تمامی •
 شوند ادغام

 چـون  ؛گـردد  حـذف  بایـد  آن از استفاده تاریخ و آب اختصاصی تأسیسات اتمام و شروع تاریخ •
 .دربربگیرد نیز را زیرزمینی آب پروانه که باشد اي گونه به دیبا پروانه مشخصات

 .گردند صادر ریزي برنامه قابل آب براساس ها پروانه •
 مصـرف  پروانه د،یجد دهندگان درخواست يبرا پس .کرد یکی را مصارف تمام پروانه توان نمی •

 ..بهینه مصرف پروانه شوند، یم لیتعد و اصالح که ییها پروانه يبرا و داریم
در نظـر   دیـ با نیـز  را دریاهـا  آب .شود برداري بهره پروانه داشتن به منوط آب منابع از برداشت •

 .میکن ذکر هم را دریاها آب غیرمتعارف بآ تعریف در اینکه یا و میریبگ
 .نمائیم ذکر ماده این در نیز را برگشتی آب و برداشتی آب وکیفی کمی مشخصات •
 .شود گرفته درنظر زمانی اعتبار یک باید پروانه تمدید مورد در •
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 .شود گنجانده ماده این در ها پروانه به مربوط موارد تمامی • 
 .شود آورده ماده این در پروانه از تخلف مصادیق به مربوط موارد •
 در پروانـه  فاقد هاي چاه تکلیف تعیین و آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده هاي چاه تکلیف تعیین •

 و منـابع  رسـاندن  تعـادل  بـه  جهـت  در استانی کارگروه که شود عنوان و شود آورده ماده این
 .دهند ارائه عملیاتی برنامه مورد دو این نمودن تکلیف تعیین و مصارف

 آورده مـاده  این در مختلف مصارف براي آب اتالف عدم و بهینه مصرف الگوي تعیین نامه آیین •
 تجـارت  و معـدن  صـنعت،  و کشاورزي جهاد وزارتین همکاري با و نیرو وزارت توسط که شود
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و شده تهیه

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 برداري بهره پروانه صدور: 20 ماده

. شود انجام نیرو وزارت موافقت و اجازه با باید کشور از منطقه هر در 3 ماده در مندرج آب منابع از برداري بهره هرگونه
 مصرف الگوي آبریز، هاي حوضه هیدروژئولوژي و هیدرولوژي خصوصیات اقلیمی، شرایط به توجه با اي منطقه آب هاي شرکت
 سطحی، ریزي برنامه قابل آب و آبریز حوضه تخصیص سند آبریز، حوضه پایداري سند قالب در عوامل سایر و آب بهینه

 از پیش صادره پروانه هرگونه در بازنگري و جدید متقاضیان براي برداري بهره پروانه صدور به نسبت غیرمتعارف، و زیرزمینی
 پروانه. نمایند می اقدام استان هر در غیرمجاز، برداران بهره تکلیف تعیین و برداري بهره پروانه قالب در قانون این تصویب

 و مشخصات پروانه، دارندگان یا دارنده کامل مشخصات و الزم تعهدات و شروط  مقررات، کلیه حاوي باید برداري بهره
 الگوي مصرف، مجاز میزان و نوع برگشتی، و برداشتی آب کیفی و کمی مشخصات آب، برداشت محل و منبع مختصات

 . باشد الزم موارد سایر و پروانه اعتبار مدت برداري، بهره تجهیزات و منصوبات مشخصات کارکرد، ساعت بهینه، مصرف

 آب به توجه با و پروانه مفاد از تخلف نبود به مشروط و شده صادر سال سه اعتبار مدت با برداري بهره پروانه -1 تبصره
 . است تعدیل و تمدید قابل بار یک سال سه هر هوایی، و آب شرایط و ریزي برنامه قابل

 به را مراتب تخلف، وجود صورت در برداري بهره پروانه داراي آب منابع کلیه بر نظارت ضمن اي منطقه آب شرکت -2 تبصره
 در تخلف رفع عدم صورت در. نمایند اقدام آن رفع به نسبت روز 45 مدت ظرف حداکثر تا کند می اعالم پروانه دارندگان

 به نسبت آب، برداشت از جلوگیري و برداري بهره پروانه اعتبار لغو ضمن اي منطقه آب شرکت تخلف، تکرار یا مقرر زمان
 ابطال از پس. نمایدمی اقدام صالحه دادگاه طریق از برداري بهره پروانه ابطال درخواست و قانون این 54 ماده وفق جرم اعالم
 .شد خواهد اعاده سابق وضع به آب برداشت محل یا شده المنفعه مسلوب و پر نظر مورد چاه برداري، بهره پروانه

 :از عبارتند شودمی درج برداريبهره پروانه در که تخلف مصادیق

 مجاز غیر برداري بهره تجهیزات و منصوبات نصب.  1

 پروانه مفاد از برداشت اضافه.  2
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
  گیري اندازه تجهیزات دستکاري یا حذف یا نصب عدم.  3

 شرکت مجوز بدون الیروبی و جابجایی شکنی،کف.  4

 زیرکشت سطح افزایش یا آبی منبع اولیه آبخور غیر اراضی به آب انتقال.  5

  پروانه در مندرج موارد از غیر محلی در آب مصرف.  6

  مصرف کاربري نوع تغییر. 7

 بهینه مصرف الگوي رعایت عدم و آب اتالف. 8

  برگشتی آب کیفی و کمی مشخصات رعایت عدم یا آب ساختن آلوده. 9

  26 ماده مفاد رعایت عدم. 10

 28 ماده مفاد رعایت عدم. 11

 . 49 ماده موضوع هاي تعرفه پرداخت عدم. 12

 آگهی انتشار از پس سال  سه مدت ظرف حداکثر مکلفند قانون این تصویب از پیش صادره هاي پروانه دارندگان -3 تبصره
 . نمایند اخذ برداري بهره پروانه و مراجعه اي منطقه آب هاي شرکت به رسمی،

 .باشد می ممنوع آن، اولیه آبخور اراضی به نسبت برداري بهره پروانه در مندرج زیرکشت سطح افزایش حال، هر در -4 تبصره

 واحده ماده و آن ذیل هايتبصره و - 1361 مصوب -آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده قانون، این تصویب تاریخ از -5 تبصره
 هاي کارگروه. گردد می لغو آن ذیل هايتبصره و -1389 مصوب -برداريبهره پروانه فاقد آب هايچاه تکلیف تعیین قانون

 موجود هاي چاه تکلیف تعیین عملیاتی برنامه قانون، این تصویب از پس سال یک مدت ظرف حداکثر موظفند آب استانی
 در را غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از غیرمجاز هاي برداري بهره سایر همچنین و فوق شده لغو قوانین موضوع

 اي منطقه آب هاي  شرکت. برسانند آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون تأیید به و نموده تهیه استان ریزي برنامه قابل آب قالب
 تکلیف تعیین به نسبت رسمی، آگهی انتشار ضمن شده، یاد عملیاتی برنامه تأیید از پس سال  دو مدت ظرف حداکثر موظفند

 موظفند تبصره این موضوع برداران بهره سایر و ها چاه دارندگان. نمایند اقدام غیرمجاز هاي برداري بهره سایر و فوق هاي چاه
 و اعتراضات به رسیدگی. دهند انجام تکلیف تعیین جهت را الزم اقدامات و مراجعه اي منطقه آب هاي شرکت به مقرر مهلت در

. شود می انجام قانون این 56 ماده در شده بینی پیش اختالف حل هاي رویه چارچوب در تبصره، این به مربوط اختالف حل
 غیرمجاز مذکور هاي برداري بهره سایر و ها چاه مقرر، مهلت در مراجعه عدم یا برداريبهره پروانه صدور امکان عدم صورت در

 دستور نهایی، تکلیف تعیین تا است مکلف محل دادستان. گردد می رفتار قانون این 54 ماده وفق متخلفین با و گردیده تلقی
 .نماید صادر را آب برداشت جلوگیري و پلمب



  
 
 

580 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 
 آراي داراي یا شدن المنفعه مسلوب و پر یا سابق وضع به اعاده بر مبنی قضایی قطعی آراي داراي که آبی هايچاه کلیه

 از هستند اداري عدالت دیوان یا قضایی شبه یا اداري مراجع سایر از برداريبهره پروانه صدور با موافقت عدم بر مبنی قطعی
 .گردند المنفعه مسلوب و پر باید و بوده خارج تبصره این شمول

 همکاري با و نیرو وزارت توسط مختلف، مصارف براي آب اتالف عدم و بهینه مصرف الگوي تعیین نامه آیین -6 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و شده تهیه تجارت و معدن صنعت، و کشاورزي جهاد وزارتین

 24ماده 

 :شده ارائه نظرات

 آورده اسـت  هـا  صیتخصـ  بـا  ارتبـاط  در که يا ماده در تبصره کی قالب در روین وزارت وظایف •
 .شود

 25ماده 
 :شده ارائه نظرات

 .است مبهم »اتالف« لفظ •
 استفاده شود.  »دیمف«از  »نهیبه«کلمه   يجا به •
 .شود مشخص دیبا مصرف بودن ياقتصاد مرجع •
 مالك است.  ستیزطیمح جمله از يادیز موارد. ستین مالك بودن ياقتصاد فقط •
یدرحـال  است مطرح گرانید حق شدن عیضا 45 ماده در. ندارد یارتباط 45 ماده با ماده نیا •

 . کندیم تلف را خود آب سهم فرد ،ماده نیا در که
 .ردیگ قرار هامجازات و جرائم بخش لیذ در روین وزارت توسط پروانه ابطال •
 دیـ با موضوع نیا يبرا. دارد وجود يادیز مناقشات يکشاورز بخش در آب مصرف خصوص در •

 .ندارد یخاص اثر نامه،نییآ بدون ماده وجود. شود ینیبشیپ قانون متن در يانامهنییآ
یمـ  کمـک  آب منـابع  از حفاظت در روین وزارت به ماده نیا. است ادیز 25 ماده شمول دامنه •

. رنـد یبگ را هیـ ثانو پمپـاژ  يجلو توانندیم 25 ماده به استناد با يامنطقه آب يهاشرکت. کند
 .گرفت خواهد يجا ییاجرا نامهنییآ در اتیجزئ

 دیـ با 25 مـاده . دارد يکشـاورز  آب مصرف اصالح نهیزم در را یارض اصالحات حکم ماده نیا •
 .کرد برخورد قانون يمبنا بر کشاورز با بتوان تا باشد داشته نامهنییآ
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 آب رجوع کرد.  یبه سند مل توانیم معقول مصرف نییتب در •
 .است شده تکرار معقول کلمه بار سه •
 م؟یدار هم معقول اتالف مگر. شود حذف دیبا اتالف »رمعقولیغ اتالف« عبارت در •
 خـود؛  هـدف  بـه  مـاده  نکـات  نیا رفع با. است آورده نییپا را ماده شان »یاختصاص يمجار« •

 دایـ پ اختصـاص  يورهبهر بحث به ياماده عادالنه عیتوز قانون در. شود کینزد يوربهره یعنی
 .است نکرده

 بـه  مـاده  نیـ ا که میشویم متوجه ماده اقیس به توجه با. شود یسیبازنو مجددا دیبا ماده نیا •
 بـه . سـت ین اسـتفاده  قابـل  ینیرزمیز يهاآب يبرا عمال ماده نیا. گرددیبرم یسطح يها آب
 ماده نیا اعمال از یحاک زین »یاختصاص يمجار« عبارت. شود یرسان روز به دیبا لیدل نیهم
 .است یسطح يها آب بر

 بهتـر . باشـند  کوشـا  آن از درست استفاده در دیبا هم مردم رو نیا از. است یعموم ثروت آب •
 .کند دیتاک یهمگان فهیوظ نیا بر صراحتا که باشد قانون در یعام بند است

 شود داده اریاخت روین وزارت به ماده نیا در. است مصرف تیریمد يبرا یمناسب اهرم ماده نیا •
 .کند لیتبد معقول مصرف به را پروانه یزمان بازه کی طول در که

 ماده اضافه کرد.  نیبه ا توانیم که است یموضوع دو برانآب تشکل و آب یحجم لیتحو •
 .گرفت درنظر يبردار بهره پروانه از تخلف قیمصاد از یکی عنوان به را ماده نیا توان یم •

 26ماده 

 :شده ارائه نظرات

 ذیـل  در مـاده  این شود، تدوین نامهآیین 25 ماده براي اگر. است مرتبط قبل ماده با ماده این •
 . گنجدمی آن

. داریم آب ملی سند ما که حالی در کنیم؛ ایجاد نیرو وزارت براي را تکلیفی چنین باید ما چرا •
 ملـی  سـند  زمـان  آن در. اسـت  شده اشاره ماده این در موجود موارد کلیه به آب ملی سند در

 مـاده  ایـن  وجـود  آب، ملـی  سند وجود با. است داشته ضرورت قانون متن در آن ذکر و نبوده
 .شود تلفیق 25 ماده با تواندمی و ندارد موضوعیت

 منسوخ آینده سال چند در است ممکن آب ملی سند. شودنمی نوشته فردا و امروز براي قانون •
 ذکـر  براي مواد بهترین از یکی. کنیم اشاره آن مبانی به سند نام جاي به است بهتر پس. شود

 .است ماده همین... و آبیاري نوین سیستم کشت، الگوي اصالح
 کشـاورزي  جهاد وزارت شده ساقط تکلیف. شودمی بهتر کنیم، جاجابه را دوم و اول بخش اگر •
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 .گردد مشخص وظایف داراي هم نیرو وزارت آن، تبع به و شده تصریح مجددا 
 . شود صحبت باید هم کشت الگوي از •
 مقدار اول، مجهول. است مصرف میزان معلوم،. برسند معلوم یک به باید که داریم مجهول سه •

 جهـاد  وزارت را آن میـزان  کـه  اسـت  ناحیـه  هـر  در کشـاورزي  محصـوالت  بـراي  آب مصرف
. است اراضی میزان سوم، مجهول. است محصول نوع دوم، مجهول. کندمی مشخص کشاورزي

  کند؟می مشخص کسی چه را سوم و دوم مجهول
 کمیسـیون  تصـویب  به را آن و کند تهیه را کشت الگوي کشاورزي جهاد وزارت که گفت باید •

 .برساند آبریز حوضه
 بـه  مکلـف  را کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي، وريبهره افزایش قانون متن مانند توانیممی ما •

 .کنیم کشت الگوي تعیین
 . شود تعیین هم مصرف مقدار باید شده صادر هايپروانه کلیه در •
 . .شود یم درج پروانه در هم آن کیفیت و اراضی برگشتی آب حتی کشورها از بسیاري در •
 کـه  اسـت  گفتـه  کشـت  الگوي اگر. مزارع تک تک براي نه است منطقه هر براي کشت الگوي •

. کند اقدام گندم کاشت به فقط کشاورز یک است ممکن باشد، گندم منطقه درصد بیست باید
 توجـه  امـر  ایـن  بـه  باید هم کشاورزي جهاد. گیرد قرار مدنظر قانون متن در باید جزئیات این

 . باشد داشته
 ملـی  طـرح  اجرایـی  هـاي سیاسـت  جمهوري ریاست نهاد به اينامه در کشاورزي جهاد وزارت •

 :است شده استناد زیر مواد به نامه این در. است کرده مشخص را کشت الگوي
o کشاورزي بخش وريبهره افزایش قانون 32 و31 -26 -6 مواد 
o ششم برنامه قانون 35 ماده  
o و فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزي اراضی شدن خرد از جلوگیري قانون 1 ماده 

  اقتصادي
 میـزان  اصـلی،  مشـکل . شـد  نخواهـد  حـل  آب مشکل هم باز شود، مشخص کشت الگوي اگر •

 . است مصرف
 کشـت  الگـوي  ارائـه  جهت کشاورزي جهاد به فقط براینکه عالوه که باشد اي گونه به ماده این •

 مصـرف  الگـوي  ارائـه  جهـت  نیـز  صنعت مانند ها بخش و ها دستگاه سایر به شود محول بهینه
 شود محول بهینه

 بـه  ملـزم  کشـاورزي  جهاد وزارت تا برسد آب عالی شوراي تصویب به بهینه کشت الگوي ارائه •
 شود آن انجام

 سـاالنه  گـزارش  ارائه دلیل همین به و شود گرفته نظر در باید ماده این در نیز نظارت موضوع •
 .گردد منظور کمیسیون به آبریز حوضه کمیسیون دبیرخانه توسط بهینه کشت الگوي اجراي
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 بهینه کشت الگوي تعیین: 21 ماده

 غذایی -آبی امنیت راهبردي سند با مطابق و کشاورزي بخش در آب بهینه مصرف الگوي تعیین منظور به
 تصویب از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف کشاورزي جهاد وزارت قانون، این 4 ماده تبصره موضوع

 افزوده، ارزش نسبی، هاي مزیت اساس بر آبریز، هاي حوضه از منطقه هر در را بهینه کشت الگوي قانون، این
 جهت آبریز، هاي حوضه هاي کمیسیون تایید از پس و نموده تعیین هوایی و آب شرایط و اقتصادي شرایط
 عهده بر منطقه هر در آن بر نظارت و بهینه کشت الگوي استقرار. نماید اعالم آب عالی شوراي به تصویب
 به سوخت و ها نهاده یارانه، کشاورزي، تسهیالت هرگونه ارائه و باشد می مربوطه کشاورزي جهاد هاي سازمان

 . شود می برخورد قانون این 54 ماده وفق متخلفین با. است ممنوع بهینه کشت الگوي از تبعیت از متخلفین

 ارائه مذکور کمیسیون به آبریز حوضه کمیسیون دبیرخانه توسط بهینه کشت الگوي اجراي ساالنه گزارش
 .گردد می

 28و  27 مواد

 :شده ارائه نظرات

 28 ماده در »یکس چیه« يجا به »یشخص چیه« ینیگزیجا •
 نیـ (ا برسـد  رانیـ وز اتیه بیتصو و آب یعال يشورا دییتا ز،یآبر حوضه کارگروه شنهادیپ به •

 )بماند یباق دولت همان ماده متن در و برود ییاجرا نامه نیآئ به قسمت
 به هرجا مواد تمام(در  شود اضافه موارد نیا ينهاد باتیترت در بعدا و بماند دولت 27 ماده در •

 چگونـه  بیتصـو  و دییـ تا شـنهاد، یپ روال کـه  شود عنوان ينهاد باتیترت در شده اشاره دولت
 )بود خواهد

 وزارت -ت(بند  ییاجرا يدستگاه ها اراتیاخت يدر خصوص واگذار رانیوز اتیهنامه  بیتصو •
 .ردیبگ قرار نظر مد) روین

 .دولت يجا به آب یعال يشورا ینیگزیجا •
قانون اصالح قانون حفـظ   10موضوع ماده  رمجازیغ يرکاربرییتغ قیمصاد نییدستورالعمل تع •

 .شود یبررس یاراض يکاربر
 .شود یبررس آب عادالنه عیتوز قانون 28 و 27 مواد یاصالح دستورالعمل •
 کی حد(در  یسال درون و موقت. 1: شرط دو با صنعت به يکشاورز آب فروش امکان: شنهادیپ •

 .ردیبگ صورت هرساله تیقابل عدم. 2) ماه چند ای
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 آن در نظر گرفته شود.  يبرا ییضمانت اجرا کهنیا بدون شده جادیا یتیممنوع • 
 کیـ  يمسـاو  ایـ  کمتـر  یزمان اسیمق در و است مبادله بودن یموقت آب، بازار فرض: شنهادیپ •

 .گردد لحاظ ماده نیدرا یآب سال
 .آب بازار يجا به آب بانک ینیگزیجا •
 .شود مشخص نیزم از آب تیتبع فیتکل  •
 .گردد مشخص دشت کل ای همجوار يها نیزم يبرا آب مبادله ابعاد نییتع •
 .شود یبررس معقول مصرف پروانه به مبادله کردن وابسته و سمیمکان •
 .از منابع آ انتیباشد با هدف ص یو انقباض یآب حداقل بازار •
 بود؟ خواهد چگونه آب بازار در یفیک مسائل •
 .شود گرفته درنظر یسنت يکشاورز از آن کیتفک و یصنعت يکشاورز بحث •
 .آب یمحل بازار در ها تعرفه يدستور نییتع عدم •
 قـانون  در یحـداقل  رییـ تغ کـرد یرو به توجه با آن رییتغ عدم و موجود مواد تیظرف از استفاده •

 .کشور آب منابع یفیک و یکم طیشرا و آب عادالنه عیتوز
 .به صنعت يآب کشاورز لیبازار آب به تبد تیمحدود عدم •
 آب مصـرف  يهـا  پروانـه  لیتبـد  صـورت  در ییغـذا  تیـ امن نیتـام  عدم و يکاربر رییتغ خطر •

 صنعت به يکشاورز
 .آن اصالح لزوم صورت در و آب عادالنه عیتوز قانون 7 ماده تیظرف از استفاده •
 ...) و آب شدن(آلوده  صنعت به يکشاورز از آب انتقال یجانب اثرات به توجه ضرورت •
 رمجازیغ يها چاه لیقب از آب بازار يانداز راه موانع. است »آب مبادله« آب بازار الزامات از یکی •

 . ...و رساختیز فقدان و
 .گردد نییتع يبعد يوکارها ساز سپس و شود لغو ابتدا در دیبا نیزم به پروانه یوابستگ •
 .(مبهم) است افتهی اختصاص موارد. 2 نیزم. 1: به پروانه •
 .کند ینم مخدوش را مالکانه حقوق و است مصرف اجازه فقط پروانه •
 صـرفا  دولـت  نقـش  و ردیـ گ صـورت  تقاضـا  و عرضـه  براسـاس  بازار خود توسط متیق کنترل •

 .باشد يگر میتنظ
 .دولت مالکانه حقوق حفظ ضرورت •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آب برداري بهره پروانه اختصاص: 28 ماده

 توسط دیگري تصمیم آنکه مگر است شده صادر آن براي که است مواردي و زمین به مختص آب برداري بهره پروانه
 در مگر است ممنوع دیگري به برداري بهره پروانه از بخشی یا کل انتقال همچنین. شود  اتخاذ مربوطه آبریز حوضه کمیسیون
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 :ذیل موارد

 .نیرو وزارت اطالع با صرفاً مصرف همان براي و زمین تبع به) الف

 .آبریز حوضه کمیسیون تصمیم قالب در و نیرو وزارت اجازه با صرفاً دیگر مصارف یا و دیگر زمین براي) ب

 مصادیق جزو آبریز، حوضه کمیسیون تصمیم قالب در آن، مصرف نوع تغییر یا دیگري به برداريبهره پروانه انتقال: تبصره
 .گرددنمی محسوب هاباغ و زراعی اراضی تغییرکاربري

 29ماده 

 :شده ارائه نظرات

 یـا  اسـت  کشـاورزي  جهاد وزارت وظایف جزو( شود بررسی 4 و 3 آبیاري هاي شبکه نگهداري •
 .)ها؟ تشکل

 .شود گرفته نظر در ماده این در آب بازچرخانی •
 توسـط  شـرب  حد در مصارف براي غیرمتعارف منابع از آب تامین درباره جدید تبصره افزودن •

 . ...و غیردولتی بخش گذاري سرمایه طریق از موارد مابقی و نیرو وزارت
 .شود آورده سیالب کردن مهار جاي به کنترل •
 .)رودخانه بخش در( ها شهرداري و نیرو وزارت بین اختالف ایجاد و) الف( بند از برداشت سوء •
 . ...و شور هاي آب سازي شیرین سیالب، مهار در زیستی محیط مالحظات رعایت •
 .شود گرفته نظر در ماده این در باید است شده اصالح که نهادي ترتیبات •
 .نامتعارف آب منابع از سرزمینی درون و متعارف آب منابع تفکیک •
  .... نیرو وزارت وظیفه اصلی عبارت در پیوسته هم به مدیریت و پایداري الزامات درج •
 .یابد تغییر زدایی نمک به کردن شیرین •
 شود درج تامین براي شرب آب اولویت •
 .)خودش مربوطه ماده به منتقل نیاز صورت در( شود درج وظایف در مصارف آماربرداري بحث •
 .شود درج ژرف آب •
 .شود درج آب تصفیه •
 هستند؟ امر این به مجاز بقیه یا دارد نیرو وزارت انحصار به تصریح ماده آیا •
 شود حذف ح بند از »اي منطقه آب« عبارت •
 .شوند ادغام هم با توانندیم 24 ماده و 29 ماده •
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 

 آب تأمین در نیرو وزارت وظایف: 17 ماده

 تخصیص سند و آبریز حوضه پایداري سند چارچوب در و کشور نیاز مورد آب تأمین منظور به است موظف نیرو وزارت
 :آورد عمل به مقتضی اقدام زیر طرق از آبریز، حوضه

 زیرزمینی یا سطحی مخازن در ها رودخانه آب نمودن ذخیره و هاسیالب کردن مهار - الف 

 2 و 1 آبیاري شبکه و آبرسانی خطوط و هاکانال و آبی تأسیسات ایجاد یا آب انتقال و تنظیم - ب

 کشور هايآب منابع کلیه مطالعه و بررسی - ج

 معدنی و زیرزمینی هايآب از استفاده و استخراج - د 

 الزم مناطق در دریا و سرزمینی درون شور لب و شور هاي آب زدایی نمک  – ه

 الزم مناطق در شیرین هايآب شدن شور از جلوگیري - و 

 آن بندي جیره لزوم صورت در و آب مصارف میزان و چگونگی بر نظارت و کنترل - ز 

 موردنیاز هاي کمیته و هاهیأت تشکیل و مؤسسات و اي منطقهآب هايسازمان و هاشرکت تأسیس - ح

 .باشد مؤثر آب تأمین در که اموري سایر انجام - ط

 جهاد وزارت با مصرف هاي محل تا آنها از آب انتقال و تنظیم و 4 و 3 آبیاري هاي شبکه نگهداري و ایجاد - تبصره 
 .است کشاورزي

 30اده م

 :شده ارائه نظرات

 چون حقوق عامه است. ؛بدهد نهاد مردم يها سازمان و مردم به را تیشکا اجازه دیبا ماده نیا •
 .شود اضافه ماده در مذکور موارد به نیز »زیست محیط حفاظت سازمان کارکنان گزارش« •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 دادگستري ضابطین: 51 ماده

 جهاد وزیر معرفی به بنا( کشاورزي جهاد وزارت کارکنان و آن تابعه هايشرکت و مؤسسات و نیرو وزارت کارکنان
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 ابالغ موجب به که) زیست محیط حفاظت سازمان رئیس معرفی به بنا( زیست محیط حفاظت سازمان و) کشاورزي

 و محسوب دادگستري  ضابطین ردیف در شوند می قانون این در مذکور جرایم تعقیب و کشف مأمور نیرو، وزارت
 .باشند می کیفري دادرسی آیین قانون 29 ماده) ب( بند مقررات مشمول

 31ماده 

 :شده ارائه نظرات

 مـورد   مـوارد،  اغلـب  در متأسـفانه  آب عادالنه توزیع قانون 31 و 30 مواد در مندرج اختیارات •
 دولت حقوق تضییع باعث امر همین و گیرد نمی قرار انتظامی و قضایی مقامات التفات و توجه

 هـاي  گـزارش   گـذار،  قـانون  تکلیف حسب قضایی مراجع چنانچه لذا. گردد می دادرسی اطاله و
 تکلیـف  بـه  نیـز  انتظـامی  مراجع و نمایند تلقی دادگستري ضابطین گزارش حکم در را مزبور
 تجـاوزات  و تخلفـات  از بسـیاري  بـا  مسـلماً  نماینـد،  عمـل  الـذکر  فوق قانون 31 ماده در مقرر

 .بود نخواهد بعدي هاي پیگیري به نیازي و شده برخورد ابتدایی مراحل همان در  اشخاص،
 قـوه  اجرایـی  ضابط و احکام اجراي مامور باید ناجا مامورین ها،سازمان و هاخانهوزارت جاي به •

 .باشند قضائیه

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 قانون اجراي مرجع: 52 ماده

 وزارت آن، تابعه هايشرکت و ها سازمان مؤسسات، و نیرو وزارت دستورهاي مورد، حسب موظفند انتظامی نیروي مأمورین
 . گذارند اجرا مورد به قانون این اجراي در را زیست محیط حفاظت سازمان و کشاورزي جهاد

 از انفصال سال یک تا ماه سه به محکومیت موجب انتظامی، نیروي مأمورین توسط ماده این مقررات از تخلف -تبصره
 .شود می خدمت

 32ماده 

 :شده ارائه نظرات

 فیـ آن بـا حفاظـت از منـابع آب در تنـاقض اسـت. تکل      ییشـرکت بـودن و درآمـدزا    تیماه •
محل  تواند یآنها هم م رعاملیو مد رهیمد اتینحوه انتخاب ه شود؟ یچه م ده انیز يها شرکت

 سوال باشد. 
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در  رانیا آب منابع تیریمد یتخصص مادر شرکت اساسنامه 4 مادهروشن شدن موضوع،  يبرا • 
 آمده است: لیذ
 

 اداره) خـاص ( سـهامی  شـرکت  صـورت  بـه  و بـوده  مستقل و حقوقی شخصیت داراي شرکت •
 طبـق  و باشـند  مـی  مـالی  استقالل داراي زیرمجموعه هاي شرکت کلیه و شرکت این. شود می

 .شوند می اداره خود معامالتی مالی، استخدامی، هاي نامه آیین و بازرگانی اصول اساسنامه،

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 اي منطقه آب هاي شرکت و هاسازمان تشکیل: 11 ماده

 با یا رأساً بازرگانی، هاي شرکت صورت به قانون این اجراي براي را اي منطقهآب هاي شرکت و ها سازمان تواند می نیرو وزارت
 و ها سازمان این اساسنامه. کند ایجاد اند، شده تشکیل دولت سرمایه با که هایی شرکت  یا دولتی دیگر هاي سازمان مشارکت

 از موجود و مذکور  اي منطقه آب هاي شرکت و ها سازمان. رسد می وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به ها شرکت
 وضع تغییر براي اختیارات این از تواند می نیرو وزارت. بود خواهند معاف دادرسی هزینه و تمبر و الثبت حق هرگونه پرداخت
 را اي منطقهآب هاي شرکت و ها سازمان عمل حوزه نیرو وزارت. کند استفاده خود موجود مؤسسات و ها سازمان و ها شرکت
 . نماید می تعیین

 33ماده 

 :شده ارائه نظرات

 قـانون  21مـاده   1مغـایرت تبصـره   «مغایرت وجـود دارد   33و ماده  21ماده  1تبصره  مابین •
بهـا و عـوارض   همان قانون پیرامون مرجع و مسـئول وصـول آب   33آب با ماده  توزیع عادالنه

 1تبصـره   از »النظـاره  حق و بها آب وصول«گردد که عبارت  پیشنهاد می لذا.» النظاره است حق
 قانون توزیع عادالنه آب حذف گردد.  21ماده 

 .است دریافت قابل ،برساند سود نفع ذي به که خدماتی و نظارت •
 تبصـره  ایـن  در بایـد  مصـرف  میـزان  به توجه با آب قیمت کردن پلکانی و گذاري قیمت بحث •

 .شود گنجانده
 .شود قید ماده این در آب اقتصادي ارزش •
 .زیست محیط منابع ذاتی گذاري ارزش و سرزمین آمایش مالحظات به توجه لزوم •
 .شود حذف) ب( و) الف( بندهاي •
 .شود بررسی دولت مالی مقررات تنظیم قانون 57 ماده •
 ارزش چـه  شـود  می استفاده که محصولی نوع براي) زیرزمینی یا سطحی( آب که شود بررسی •
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 .کرد خواهد ایجاد اقتصادي
 .است برانگیز چالش »دولت« لفظ •
 شود؟ جایگزین وزیران هیات یا بماند اقتصاد شوراي •
 واحـده  ماده لذا. شود می استفاده زراعی بهاي آب تثبیت قانون مکانیسم از کشاورزي بخش در •

 گردد تلفیق فعلی ماده با قانون این
 .بگیرد صورت نیز نیرو وزارت توسط ها تعرفه وصول اصالحی 33 ماده در •
 دفع و آوريجمع کارمزد و آب بخش هاي تعرفه است موظف نیرو وزارت :ماده اصالح پیشنهاد •

 استحصـال،  نحـوه   منبـع،  نوع به توجه با آبریز هاي حوضه در مختلف مصارف براي را فاضالب
 آب عـالی  شـوراي  تصـویب  از پـس  و تهیـه  اقتصادي، ارزش و شده تمام هزینه مصرف، میزان
 .نماید وصول

 ولـی  اسـت  حجمـی  تحویـل   زیرساخت و مالی ترتیبات نیازمند آب اقتصادي ارزش 33 ماده •
 .نیست مشخص هم مورد این در نیرو وزارت وظایف

 . شود اصالح نهادي ساختار با مطابق باید ماده این •
 بـه  و تهیـه  نیـرو  وزارت تعرفـه  و کـرد  هزینه تعیین جهت نامه آئین یک ماده این در: پیشنهاد •

 .برسد حوضه کمیسیون تصویب
 و منـابع  مـدیریت  جهـت  هـا  تشکل به باید تعرفه از بخشی که شود ذکر ماده این در: پیشنهاد •

 .شود داده ها دشت بخشی تعادل و مصارف
 عـدم  صورت در و شود رسیده اقتصاد شوراي تصویب به که شود نوشته ماده این در: پیشنهاد •

 .یابد تغییر اقتصاد شوراي تائید به موافقت
 یـک  نامـه  نظـام  واقـع  در و دارد نامـه  نظـام  تهیه به نیاز و نیست نامه آئین حد در تعرفه تعیین •

 .است تعرفه تعیین نحوه براي شناسی روش
 عالی شوراي تصویب به و تهیه استانی کارگروه توسط نامه نظام براساس تعرفه تعیین: پیشنهاد •

 .برسد آب
 تـوان  نمـی  را بخـش  ایـن  و اسـت  نیرو وزارت برعهده ها تعرفه آوري جمع مسئول و کرد هزینه •

 .داد تغییر

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 تعرفه: 49 ماده 

 برداشت و مختلف مصارف براي پساب و آب به مربوط هاي تعرفه تعیین نامه نظام تدوین به نسبت است موظف نیرو وزارت
. برساند آب عالی شوراي تصویب به را مذکور نامه نظام و نموده اقدام قانون این موضوع موارد سایر و ماسه و شن

 آب اقتصادي ارزش اساس بر و شده یاد نامه نظام با مطابق را استان هر هاي تعرفه موظفند آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون
 ارزش و آب به دسترسی و استحصال نحوه آبریز، حوضه از منطقه هر اجتماعی و اقتصادي اقلیمی، طبیعی، شرایط با متناسب
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 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده 
 و تعیین آب، استانی هاي کارگروه پیشنهاد به مختلف مصارف براي آب بازیافت و توزیع انتقال، تأمین، هاي گذاري سرمایه

 .باشد می نیرو وزارت عهده بر ماده این موضوع هاي تعرفه وصول. نمایند ابالغ آب، عالی شوراي تصویب از پس

 حوضه هر در آب استانی هاي کارگروه همکاري با را آب اقتصادي ارزش موظفند آبریز هاي حوضه هاي سازمان -1 تبصره
 .برسانند عموم اطالع به آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون تصویب از پس و تعیین مختلف مناطق براي آبریز،
 یا تخفیف هرگونه بابت اي منطقهآب هاي شرکت و ها سازمان به کمک اعتبارات ساله  همه است مکلف دولت -2 تبصره

 در قانونی وظایف انجام و جاري بودجه تأمین منظور به و کرده بینی پیش ساالنه  بودجه در را آب هاي تعرفه در معافیت
 .دهد قرار ها شرکت و ها سازمان آن اختیار

 یا و خشکسالی از ناشی خسارات جبران براي مالی منابع تأمین قانون 3 ماده قانون، این تصویب تاریخ از -3 تبصره
 -1384 مصوب -دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادي الحاق قانون 58 ماده و -1383 مصوب -سرمازدگی

 .گردد می لغو

 34ماده 

 :شده ارائه نظرات

 ایـن  و نیسـت  بـدهکار  از مطالبات وصول و اجرائیه صدور براي مناسبی محل محل، ثبت اداره •
 .شود اصالح باید ماده

 مراجـع  احکـام  فاضالب و آب و برق آب، تاسیسات از برداري بهره استمرار ضرورت به توجه با •
 یـا  تعطیـل  بـه  منجر که باشد اي گونه به نباید اجرایی و اداري هاي دستگاه اقدامات و قضائی
 .گردد فاضالب دفع و برق آب، انتقال و توزیع تولید، تأسیسات و مراکز تخریب

 .ستین شفاف »معقول مهلت« بیترک •
 از اعـم  آب، کنندگان مصرف( عبارت توان می و گردند احصاء ماده این در آب کنندگان مصرف •

 .گنجاند را) غیره و صنعتی کشاورزي، خانگی،
 نه؟ یا گیرد می صورت تجهیزات پلمپ آیا ،پرداخت عدم صورت در 34 ماده در •
 .گردد اضافه باید ثبتی اجراییه موضوع •
 اشـخاص  حقـوق  احقـاق  یـا  خسارت جبران به حکم و متخلفین مجازات مانع ماده این حکم •

 .ستین
 .بیاید پروانه تخلفات مصداق در بها آب پرداخت عدم •
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 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 بها آب پرداخت لزوم: 50 ماده

 که صورتی در. باشند می قانون این اساس بر صادره صورتحساب پرداخت به موظف آب برداران بهره یا کنندگان مصرف 
 یا کننده مصرف چنانچه. شود می رفتار وي با 20 ماده 2 تبصره وفق نگردد، پرداخت به حاضر بردار بهره یا کننده مصرف

 را بردار بهره یا کننده مصرف بدهی صورت اي منطقه آب شرکت نماید استنکاف خود معوقه هاي بدهی پرداخت از بردار بهره
 رسمی اسناد اجراي مقررات طبق بر است مکلف ثبت اداره و نماید می ارسال محل ثبت اداره به اجرائیه  صدور جهت
 .کند اقدام بدهکار از مطالبات وصول  و اجرائیه ورقه صدور به نسبت االجرا الزم

 36و  35 مواد

 :36 و 35 ماده بر شده ارائه نظرات

 .کندنمی ایجاد مشکلی آن به اشاره عدم و نداشته ضرورتی ماده این وجود •
 :گردد اضافه 36 ماده از بعد ذیل موضوع شرح هب اي تبصره گردد می پیشنهاد •

 تـا  را سـردهنه  از منشـعب  انهـار  مسـیر  اطالعاتی بانک بایستی کشاورزي جهاد وزارت: تبصره
 شـهرداري،  و نیرو وزارت اختیار در آنها حقوق از حفاظت منظور به و نماید تهیه مصرف محل

 .دهد قرار مربوطه هاي ارگان سایر و
 دارند ماادغ قابلیت 36 ماده و 35 ماده •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 مشارکتی آب منبع از نگهداري: 47 ماده

 و حفاظت مسئول خود سهم به مشترك، آبی تأسیسات و مجاري منابع، سایر و قنات چشمه، چاه، برداران بهره و شرکا کلیه
 انشعاب و آب مجراي و مقطع تغییر و احداث  حق نیرو، وزارت اجازه بدون شخصی هیچ همچنین. باشند می آنها از نگهداري

 .آید می  وارد دستی پایین به او غیرمتعارف عمل از که است خساراتی مسئول باالدستی هر و ندارد را جدید

 37ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .ندارد آب قانون به یارتباط برق، ساتیتاس میحر ماده نیا تبصره در •
 و تاسیسـات  دارنـده  بزرگترین عنوان به نیرو وزارت خود مسئولیت از فعلی قانون 37 ماده در •

 حیـات  غرق و نابودي از متعددي موارد حالیکه در. است نیامده میان به ذکري آبی هايکانال
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 .است شده گزارش تاسیسات و هاکانال همین وسطه به انقراض شرف در وحش 
 عادالنـه  توزیـع  قـانون  2 ماده( رودخانه بستر و حریم تعیین ماده به ماده این تبصره: پیشنهاد •

 .یابد انتقال) آب

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 عمومی اماکن حریم حفظ: 46 ماده

 به آنها حریم و باستانی و متبرکه اماکن و عمومی هاي جاده و اماکن در نباید چاهی و قنات و جوي و کانال و نهر هیچ
 این غیر در. نماید مذکور تأسیسات و اماکن و نقلیه وسایل و عابرین و ساکنین براي مزاحمت و  خطر ایجاد که باشد صورتی
 مزاحمت یا و خطر رفع براي الزم اقدامات مربوطه، اجرایی هايدستگاه فنی مشخصات طبق موظفند مالکین یا مالک صورت

 شهرداري و ربط ذي اجرایی هايدستگاه و وزارتخانه کتبی اخطار اجراي از مالکین یا مالک که صورتی در. آورند عمل به را
 دستگاه نکنند، اقدام خطر رفع در مذکور، مشخصات طبق ماه یک مدت به حداکثر) روستاها در( دهیاري و) شهرها در (

 در و نموده دریافت  مالکین یا مالک از را آن هزینه و اقدام رأساً خطر رفع براي مربوطه دهیاري یا شهرداري اجرایی،
 .نماید می مسدود را آن نباشد رفع قابل خطر که صورتی

 38ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .نیست قانون این در آن ذکر به نیازي و آمده عمومی قوانین در موضوع این •
 .یابد تغییر »برداران بهره« به »کنندگان استفاده« کلمه •
 شود اضافه ماده این مصادیق به نیز کانال •
 .شود اضافه نیز نگهداري و تعمیر هزینه •
 .شود اصالح جدید اختالف حل ساختار با مطابق و شود حذف 54 ماده به ارجاع •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آب منابع هاي هزینه تأمین: 58 ماده

 یا تعمیر برداري،بهره هاي هزینه تأمین به حاضر آن امثال و قنات یا چاه یا جوي یا کانال یا نهر مشترك بردارانبهره هرگاه
 .نمایند عمل قانون این 56 ماده مطابق توانند می شرکا از هریک نشوند، آن نگهداري
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 39ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .شود حذف تواندمی و نیست اهمیتی با مشکل  موضوع، این •
 ثبـوت  آنهـا  شناسایی امکان عدم بعضا و غیرطبیعی انهار در حقان ذي تعداد کثرت به توجه با •

 .است مواجه معضل با قضایی محاکم در اعراض
 .یابد تغییر »غیرطبیعی نهر« به »نهري هر« کلمه ماده این در •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 حق ذي اعراض ثبوت: 59 ماده

 بین از مجرا حق قضایی، محاکم در حق ذي اعراض ثبوت صورت در داشته جریان دیگري زمین در که غیرطبیعی نهر هر
 .رفت خواهد

 40ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .یابد تغییر »اي منطقه آب شرکت« به »نیرو وزارت« ماده این در •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 جایگزین مجراي یا کانال احداث: 44 ماده

 صاحب گردد، زمین صاحب برداري بهره یا عمرانی عملیات از مانع اشخاص استفاده مورد انهار یا ها کانال که مواردي در
 در اشکال موجب یا آب اتالف سبب که صورتی به اي، منطقه آب شرکت تأیید با دیگري مجراي آنها جاي به تواند می زمین

 .رود می بین از قبلی مجراي حق جدید، مجراي احداث از پس. کند احداث خود هزینه به نگردد، آبیاري یا آبرسانی امر

 41ماده 

 :شده ارائه نظرات

 تغییـر  »بـران آب درخواسـت  حسـب « به »کشاورزي وزارت و نیرو وزارت مورد حسب« عبارت •
 .یابد

 .شود محول اي منطقه آب شرکت به بران آب درخواست به رسیدگی •
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 .شود تکلیف تعیین ماده این در کارشناسی هزینه • 

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 انشعاب طرز یا مسیر تعیین: 60 ماده

 حسب نمایند، توافق یکدیگر با اصلی کانال یا طبیعی مجراي از آب انشعاب طرز یا مسیر مورد در نتوانند بران آب هرگاه
 تعیین را انشعاب یا مسیر نرسد، اي لطمه دیگري حق به اینکه به توجه با تواند می اي منطقه آب شرکت بران،آب درخواست

 متقاضیان از قانون این 25 ماده مطابق کارشناسی هاي هزینه و بوده االجرا الزم بران آب براي اي منطقه آب شرکت نظر. کند
 .گردد می دریافت

 42ماده 

 :شده ارائه نظرات

 شورا؟؟ کدام دقیقاً: محلی شوراهاي •
 اضافه »سپس و محل اخالف حل شوراي« عبارت »به اختالف ادامه صورت در« عبارت از بعد •

 .گردد
 اخـتالف  حـل  رونـد  در و نـدارد  لزومی ماده این وجود ،اختالف حل ساختار اصالح به توجه با •

 .)نخست ویرایش-آب قانون 56 ماده( گیرد می قرار

 43ماده 

 :شده ارائه نظرات

 آن تعیـین  مرجـع  و آیـد  مـی  دسـت  بـه  چگونه عادالنه قیمت که نیست مشخص ماده این در •
 .شود حذف است بهتر و است جزئی موارد آن هاي تبصره همچنین، کجاست؟

 .یابد تغییر »قانونی مالک«به »شرعی مالک« کلمه •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 آبی هاي طرح مسیر و حریم در واقع امالك: 45 ماده

 واقع آبرسانی خطوط و آبیاري شبکه مسیر در که اشخاص به متعلق امالك و اعیانی مستحدثات، اراضی، ضرورت، موارد در
 قانونی مالکین به وارده خسارت به توجه با عادله قیمت و گیرند می قرار دولت اختیار در نیاز مورد حریم رعایت  با باشند

 اقساط شکل به مالک توافق با تواند می نیست نقدي صورت به پرداخت به قادر دولت که مواردي در. شود می پرداخت
 .نماید پرداخت
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 44ماده 

 :شده ارائه نظرات

 قیمـت  اسـت  بهتر و شود جبران آب تخصیص با نباید خسارت آبی، منابع وضعیت به توجه با •
 . شود پرداخت ریالی صورت به آن

 جبرانی؟ اقدامات کارایی و خسارت تشخیص سازوکار •

 دسـتگاه  یا وزارتخانه گردد، خسارت پرداخت به موظف نیرو وزارت اینکه جاي هب »ج« بند در •
 .گردد خسارت پرداخت به مکلف توسعه و طرح متولی شخص یا

 .کنند پرداخت خسارت باید شود، شناخته مقصر پیمانکار که صورتی در ،»ز« بند در •
 آنهـا  نـام  بـردن  که قانون این در شده قید هاي شرکت ها، سازمان نهادها، اجرایی، هاي دستگاه •

 مـدت  ظرف حداکثر را قانون این اجرائی هاي نامه آیین موظفند هست نام ذکر تصریح مستلزم
 بـه  شـده  قیـد  تبصره یا ماده در تصریح حسب و ابالغ تهیه، قانون این ابالغ تاریخ از ماه شش
 .برسانند قانون این تبصره یا ماده در شده قید مرجع تصویب و تایید

 .ندارد ماده این با سنخیتی »و« بند •
 آب منـابع  توسـعه  هاي طرح مجریان توسط شده ارائه اقتصادي و فنی توجیهات بررسی مرجع •

. اسـت  نگردیـده  مشـخص  اسـت،  شـده  تأکید ها طرح اجراي از قبل آن ارائه به بند این در که
 سـایر  نظـرات  از بایـد  و بوده موارد این تأیید و رسیدگی مرجع تواند نمی تنهایی به نیرو وزارت

 .شود استفاده آب مدیریت با مرتبط نهادهاي
 دادگاه به خسارت موضوع ارجاع جاي به شود می پیشنهاد نیز ماده این »د« و »ج« بندهاي در •

 شود می پیشنهاد همچنین. گردد ارجاع آب، بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به موضوع صالحه،
 .شود توجه نیز »محیطی زیست توجیه« به است »اقتصادي و فنی توجیه« کنار در

 اقـدامات  قبـال  در نفعـان ذي بـراي  الوصـول سـهل  و موقـع  به دادرسی نظام حق 44 ماده در •
 بعضـا  و متعدد هاي پروژه انجام متولی عنوان به نیرو وزارت مشخص بطور دولتی هاي دستگاه

 .کالن
 رفـتن  دست از گیاهی، پوشش کاهش سرزمین، افت. نیست آب نقصان به منجر فقط اقدامات •

 .جمعی خاطره فرهنگی، هویتی، هاي داشته عنوان به همنظر هايارزش
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 

 آبی هاي طرح اجراي نتیجه در خسارت: 53 ماده

 نتیجه در یا مربوطه تأسیسات و سدسازي و کشاورزي توسعه و صنعتی و عمرانی هاي طرح اجراي اثر در که صورتی در
 از برداري بهره تأسیسات نوع هر یا و ها چاه و قنوات اي، منطقه یا ناحیه در زیرزمینی و سطحی هاي آب  منابع از استفاده

 و ها چاه و قنوات آب مذکور، هاي طرح اجراي اثر در یا و شود وارد آن  بر خسارتی یا و تملک اشخاص، به متعلق آب منابع
 جبران براي زیر ترتیب به شوند، خشک یا و یافته نقصان مجاز، بردار بهره یا کننده مصرف داراي هاي چشمه و ها رودخانه
 .گردد می عمل خسارت

 خسارت، پرداخت بدون باشد، پذیر امکان آب کسري جبران و بوده آب نقصان از ناشی وارده خسارت که مواردي در -الف 
 .باشد می آب  کمبود جبران به موظف دولت

 صورت در وارده خسارت نباشد پذیر امکان آب کسري جبران و بوده آب نقصان از ناشی وارده خسارت که مواردي در -ب
 .گردد می پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق مالکین  یا مالک با توافق عدم

 آب تأمین و بوده ها چشمه و ها چاه و قنوات شدن المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -ج
 به یا و خود آب عادله قیمت توانند می مذکور تأسیسات مالکین یا مالک باشد، پذیر امکان دیگر طرق از  الذکر فوق تأسیسات

 المنفعه مسلوب یا شدن خشک از ناشی خسارت پرداخت به موظف نیرو وزارت صورت هر در. نمایند دریافت آب آن، میزان
 .باشد می مذکور  تأسیسات شدن

 .گردد می عمل صالحه دادگاه رأي طبق آید پیش اختالفی چنانچه فوق موارد کلیه در 

 مالکین آب تأمین و بوده ها چشمه و ها چاه و قنوات آب شدن خشک یا و تملک از ناشی وارده خسارت که مواردي در -د 
 دادگاه رأي طبق مالکین یا مالک با توافق عدم صورت در مذکور خسارت نباشد پذیر امکان دیگر  طرق از تأسیسات این

 .گردد می پرداخت صالحه

 شود داده تشخیص غیرمجاز مقررات طبق که آب منابع از برداري بهره تأسیسات سایر و قنوات و ها چاه به نسبت -هـ
 .شود نمی پرداخت خسارتی

 این طبق آنها خسارات و شود می آبیاري طرح محدوده خارج یا و داخل در ملی هاي طرح آب منابع از که اراضی مورد در -و 
 از آب برداران بهره و کنندگان مصرف سایر مانند نیرو وزارت معیارهاي و مقررات طبق آب بهاي است شده پرداخت قانون
 .شود پرداخت باید بردار بهره یا کننده مصرف طریق

 عدم صورت در وارده خسارات آید وارد اشخاص به خرید و تصرف لزوم بدون خسارتی طرح اجراي اثر در که صورتی در -ز 
 .گردد می پرداخت صالحه دادگاه رأي طبق توافق
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 45ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .شود تصریح و تفکیک باید خاص و عام حقوق •
 را اي ماهه 3 تا روزه 15 حبس باشد، می صادق نیز غیرمجاز هاي چاه با ارتباط در که 45 ماده •

 3 از کمتـر  شده تعیین مجازات مدت که امر این به توجه با. است نموده الزام خصوص این در
 بـراي  را زنـدان  مجازات جاي به نقدي جریمه قضایی دستگاه معمول طور به لذا باشد، می ماه
 در عمـالً  و نبـوده  تـوجهی  قابـل  چنـدان  رقم ریالی نظر از که  گیرد، می نظر در جرایم گونه این

 .باشد نمی تأثیرگذار چندان جرم بروز از ممانعت خصوص
 مسـتمر  جـرایم  اوصـاف  داراي) ه تـا  الف بندهاي( 45 ماده در مندرج جرایم اینکه به توجه با •

 امـور ( انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه  دادرسـی  آیـین  قانون 173 ماده شمول از لذا باشد؛ می
 عنـوان  بـه  تبصـره  یـک  اسـت  بهتـر  لذا گردد، نمی آن شامل زمان مرور و بوده خارج) کیفري
 االشـاره  فـوق  جـرایم  -2 تبصـره « عبـارت  با و آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده ذیل 2 تبصره

 .شود درج »گردد نمی زمان مرور مشمول
 بـرداري  بهـره  یا قنات یا چاه حفر جرایم خصوص در صرفاً که گردد می استنباط قانونی ماده از •

 45 مـاده ) ه( بنـد  شـود  مـی  پیشنهاد که باشد، می قانون آن مقررات رعایت بدون آب منابع از
 بـه  قانون این مقررات رعایت بدون کس هر«: شود اصالح ذیل نحو به آب عادالنه توزیع قانون
 توسعه و قنات برداري پینه و پیشکار ادامه و حفر و چاه محل تغییر و الیروبی شکنی، کف حفر،

 و نموده برداري بهره به مبادرت مجاز حد از بیش و غیرمجاز منصوبات با یا و چشمه بهسازي و
 ».نماید فروشی آب به مبادرت با یا

 و داد تـري  دقیـق  توضـیح  را »وارده خسـارت  جبـران  و سـابق  وضـع  اعـاده « عبـارت  توان می •
 هیأتی رأي به را آنها مجازات توان می همچنین. گرفت نظر در نیز را تري متناسب هاي مجازات

 .نمود موکول نفري پنج
 مـاده  نیـ ا به مواد در که را يموارد یتمام و دینما اصالح را ماده نیا روین وزارت یحقوق دفتر •

 .شود دهید ،است شده داده ارجاع

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 خسارت جبران و ها مجازات جرایم،: 54 ماده

 جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه ارتکابی، جرم نوع و میزان به توجه با مرتکبان. شود می محسوب جرم زیر رفتارهاي
 :شوندمی محکوم صالحه دادگاه نظر طبق ذیل مجازات به وارده، خسارت
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 
 :پنج درجه نقدي جزاي و حبس -الف

 .حفر پروانه بدون قنات یا چاه حفر -10

 .برداريبهره پروانه بدون قنات یا چاه از برداري بهره  -11

 .مجوز اخذ بدون چشمه دستکاري و توسعه یا قنات پیشکار ادامه چاه، الیروبی یا شکنی کف ،جابجایی -12

 .برداريبهره پروانه بدون غیرمتعارف آب منابع و سطحی آب منابع از برداري بهره -13

 و صنعتی طرح اجراي محدوده از خارج به یا اولیه آبخور اراضی از خارج به آب انتقال یا آب مصرف نوع تغییر -14
 نیرو وزارت کتبی اجازه بدون برداري بهره پروانه در مندرج موارد از غیر به محلی در آب مصرف یا خدماتی

 آیین و قانون این 39 ماده در مندرج مقررات طبق آب کردن آلوده جهت در اقدام هرگونه یا آب ساختن آلوده -15
 .آن هايتبصره و 37 ماده مقررات رعایت عدم نیز و آن با مرتبط هايدستورالعمل و هانامه

 عمومی، هايکانال طبیعی، هاي آبراهه و انهار ها، رودخانه بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی نوع هر ایجاد -16
 یا و طبیعی از اعم ها دریاچه و دریاها سواحل قانونی حریم در همچنین و طبیعی هاي برکه و مرداب ها،مسیل
 هامسیل و عمومی هايکانال و طبیعی هاي آبراهه و انهار و ها رودخانه کردن مسقف یا مسیر انحراف و مخزنی

 نیرو وزارت اجازه بدون

 و ها مسیل و انهار ها، رودخانه حریم و بستر منابع سایر یا رس خاك و ماسه و شن از غیرمجاز برداشت هرگونه  -17
 مرتکبان،. نیرو وزارت از معتبر برداريبهره پروانه اخذ بدون ها دریاچه و دریاها سواحل  قانونی حریم و ها آبراهه
 شده برداشت منابع کارشناسی ارزش برابر 4 تا 2 میزان به جریمه پرداخت به بند، این در مقرر مجازات بر عالوه

 .شد خواهند محکوم روز قیمت به

 هاي دستگاه دارندگان و نمایند غیرمجاز حفاري هرگونه به اقدام که غیرمجاز حفاري هاي دستگاه دارندگان -18
 پروانه در مقرر شرایط و ضوابط از خارج یا غیرمجاز حفاري هرگونه به اقدام که صالحیت پروانه داراي حفاري

 .کنند حفاري هاي دستگاه تردد و نقل و حمل به اقدام تردد، کارت بدون یا نمایند حفاري پروانه یا صالحیت

 توقیف به اول بار براي فوق مجازات بر عالوه بند این موضوع صالحیت پروانه داراي حفاري هاي دستگاه دارندگان -تبصره
 تکرار صورت در و سال دو مدت به دوم بار براي  دستگاه، مالک هزینه با پارکینگ به انتقال و ماه 6 مدت به حفاري دستگاه

 بر عالوه بند این موضوع غیرمجاز حفاري هاي دستگاه دارندگان. شد خواهند محکوم دولت نفع به حفاري دستگاه ضبط به
 .شد خواهند محکوم اول بار همان در دولت نفع به حفاري دستگاه ضبط به فوق، مجازات

 شش درجه نقدي جزاي و حبس -ب
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 .برداري بهره پروانه داراي غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از برداري بهره غیرمجاز افزایش -4

 عدم یا قانون این 19 ماده وفق برداريبهره پروانه اخذ بدون بري حقابه اسناد موضوع آب منابع از برداري بهره  -5
 .ماده همان 3 تبصره وفق اقدام

 قانون این در مندرج جرایم وقوع از که مرتبط مسئولین سایر و قانون این 51 ماده موضوع دادگستري ضابطین  -6
 .ننمایند اعالم دار صالحیت مراجع به را مراتب و گردیده مطلع

 7 درجه نقدي جزاي و حبس -ج

 جرم. نحو هر به آن از استفاده در ممانعت یا مزاحمت ایجاد یا دیگري حق آب دادن هدر به یا عدوانی تصرف -8
 .باشد می گذشت قابل بند این موضوع

 و مخازن کیفی و کمی حریم یا آنها تأسیسات و قانون این 3 ماده در مندرج آبی منابع حریم رعایت عدم -9
 آبرسانی عمومی هاي کانال و آبرسانی و فاضالب آب، انتقال خطوط همچنین و فاضالب تأسیسات آبی، تأسیسات

 .زیرزمینی و سطحی از اعم زهکشی و آبیاري و

 و تقسیم در  اخالل هرگونه یا عمومی و دولتی آبی تأسیسات در تصرف و دخل یا اختالل دخالت، هرگونه  -10
 .آب توزیع

 .قانون این 26 ماده مقررات طبق برگشتی آب کیفیت و کمیت یا شده مصرف آب مقدار واقع خالف گزارش  -11

 در مندرج مصادیق یا برداري بهره پروانه تمدید بدون غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از برداري بهره -12
 آن براي معینی مجازات ماده، این بندهاي سایر در خاص طور به که صورتی در قانون این 20 ماده 2 تبصره
 .باشد نشده گرفته درنظر

 .آب کیفی و کمی گیري اندازه ابزارهاي کنترل یا قرائت نصب، از ممانعت هرگونه  -13

 پرداخت به بند، این در مقرر مجازات بر عالوه مرتکبان،. بهینه کشت الگوي و خشکسالی مقررات رعایت عدم -14
 .شد خواهند محکوم روز قیمت به برداشت قابل محصول کارشناسی ارزش برابر 4 تا 2 میزان به جریمه

 خصوص در ها مجازات باشد، گرفته صورت حقوقی اشخاص نفع به ماده این موضوع تخلفات و جرایم هرگاه -1 تبصره
 در که بوده دیگري شخص دستوردهنده که نماید اثبات مرتکب آنکه مگر شود می اعمال حقوقی شخص رئیس یا مدیرعامل

 .گردد می اجرا دستوردهنده خصوص در مجازات صورت این

 برداري بهره هرگونه یا غیرمجاز چاه حفر به مبادرت آن از پیش که اشخاصی  قانون، این شدن االجرا الزم تاریخ از -2 تبصره
 قانون این 20 ماده 5 تبصره در شده تعیین مدت طی باید  اند، نموده غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از غیرمجاز
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 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده 
 مقرر مجازات و کیفري تعقیب از مدت این در و نمایند اقدام تکلیف تعیین و اي منطقه آب هاي شرکت به مراجعه به نسبت

 غیر در. بود خواهند معاف غیرمتعارف و زیرزمینی سطحی، آب منابع از مجاز غیر برداري بهره و غیرمجاز چاه حفر خاطر به
 و مجلسصورت طی را تبصره این در مذکور مراتب است مکلف نیرو وزارت .شوند می قانون این مقررات مشمول صورتاین
 از جلوگیري دستور نهایی، تکلیف تعیین تا است مکلف محل دادستان صورت هر در. نماید ابالغ مرتکبان به کتبی طور به

 این شمول از مرتکب آب، برداشت به اقدام و بردار بهره تخطی صورت در. نماید صادر را فوق موارد از آب برداشت هرگونه
 .شد خواهد برخورد وي با ماده این 1 بند مطابق و شده خارج تبصره

 وضع به اعاده غیرمجاز، مستحدثات قلع به مورد حسب مقرر، مجازات بر عالوه  قانون، این موضوع جرایم مرتکبان -3 تبصره
 غیرمجاز چاه حفر از ناشی خسارت میزان. شوند می محکوم دادخواست تقدیم به نیاز بدون نیز وارده خسارات جبران و سابق

 تعیین منطقه هر در آب اقتصادي ارزش براساس غیرمتعارف، و زیرزمینی سطحی، آب منابع از غیرمجاز برداري بهره یا
 .شود می

  بود، نخواهد ماه سه از بیش که رأي در شده تعیین مهلت ظرف است مکلف سابق حالت به وضع اعاده به محکوم -4 تبصره
 و اقدام امور این به نسبت نیرو وزارت  صورت،این غیر در و کند جبران را وارده خسارات همچنین و اقدام خصوص این در

 اموال از مربوطه قوانین مطابق و تعیین دادگستري رسمی کارشناس نظر اخذ با و احکام اجراي قاضی توسط مربوطه هزینه
 .گرددمی وصول علیه محکوم

 حسب باشد، ربط ذي اجرایی هاي دستگاه بازنشسته یا شاغل مستخدمین از فوق تخلفات و جرایم مرتکب هرگاه - 5 تبصره
 .گردد می محکوم مربوطه جریمه یا مجازات اشد به مورد

 و حقیقی اشخاص سایر یا نهاد مردم هاي تشکل خدمات از تخلفات و جرایم کشف جهت تواند می نیرو وزارت - 6 تبصره
 تصویب به وزارت آن پیشنهاد به بنا مختلف موارد خصوص در که میزانی به را مربوطه الکشف حق و نموده استفاده حقوقی
 .نماید پرداخت رسد، می آب عالی شوراي

 46ماده 

 :شده ارائه نظرات

 کـارایی  عدم سبب مساله این در ابهام. گردند مشخص ربط ذي مقامات است بهتر ماده این در •
 .شود می قانونی ماده

 .گردد اضافه نهادي ترتیبات در ماده این در مربوطه مراجع به هم بهداشت وزارت •
 شود دیده 45 ماده در ماده این هاي مجازات و جرایم تخلفات، به مربوط اصالحات •
 .شود تعریف شفاف طور به آلودگی •
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 .شود مشخص مصارف براساس آلودگی استاندارد معیارهاي •
 .)پیشگیري( آب ساختن آلوده نه شود، گرفته نظر در آب کیفیت علیه اقدام •
 .گردد مشخص آلودگی تشخیص مرجع •
 .شود مشخص جرم اعالم مرجع •
 .شوند گرفته درنظر بایکدیگر ماده این با عادالنه توزیع قانون 9 و 6 مواد •
 .شود گرفته نظر در شهري هاي رواناب از ناشی آلودگی •
 شود گرفته نظر در فاضالب از استفاده با زراعی محصوالت کشت از ناشی آلودگی •
 .شود گرفته نظر در ها صنعت و کشت و کشاورزي صنایع در اي غیرنقطه هاي آالینده •
 حوضـه  سطح در برد ظرفیت تعیین و آلودگی بار تخصیص آب، منابع کیفی و کمی تخصیص •

 .شود گرفته نظر در) نیرو وزارت تخصیص ماده با ارتباط( آبریز
 ذکـر  شـفاف  طـور  به اجرایی نامه آئین در نظارت و پایش مجوز، صدور در نهادي وظایف تعیین •

 .شود
 .کیفی و کمی پیوستگی منظر از آب منابع پیوسته هم به مدیریت به توجه لزوم •
 .شود بینی پیش آبریز حوضه چارچوب قالب در نهادي ترتیبات در اجرا و پایش بحث •
 .تخلفات با برخورد جهت کارآمد و موثر ابزار و مکانیسم تعیین لزوم •
 .آب ساختن آلوده کنترل براي آب برداشت مجوز بین ارتباطی مکانیسم ایجاد •
  .شود بینی پیش قانون در حقیقی و حقوقی اشخاص و دولتی متخلفین جریمه •
 .شود مشخص قانون در آب منابع پایش جایگاه •
 .باشد ممنوع کامال آلودگی تخلیه مجوز صدور •
 .است نشده دیده قانون در اصال ها دستگاه وظایف از بخشی •
 .شود منتقل ستیز طیمح سازمان عهده به شیپا فهیوظ •
 :يشنهادیموجود: به همان صورت بماند + تبصره پ 46ماده  •

 بـه  نسـبت  بایسـت  می ، آب منابع به تخلیه  هرگونه مجوز صدور براي زیست محیط حفاظت سازمان
 همچنـین . نمایـد  اقـدام  آبـی  منـابع  کیفیـت  ارتقاي و حفظ هدف با آب منابع کیفیت ارزیابی و پایش
 آب منبـع  محل محدوده در تواندمی متقاضی، به الزم و مناسب کیفیت با آب ارایه هدف با نیرو وزارت
 .نماید اقدام ارزیابی و آزمون هرگونه انجام به نسبت

 و نیـرو  وزارت مشـترك  مسـئولیت  و وظـایف  شـرح  و ممنـوع  آب آلـودگی  به اقدام و آلودگی •
 آب کمیـت  تغییـر  بـه  منجر ايسازه اقدامات به توجه با(خصوص این در زیستمحیط سازمان
 )آلودگی ظرفیت افزایش و نیرو وزارت توسط

 و آلـودگی  ممنوعیـت  در انتظامی و نظامی مراکز چون ؛قدرت صاحب کننده آلوده منابع ذکر •



  
 
 

602 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 آنها مورد در جرایم اعمال و قانونی اقدامات شمولیت 
 :آب عادالنه توزیع قانون 46 ماده حاصال خصوص در پیشنهاد •

o گردد تعریف آلودگی مبحث چارچوب در کاربرد یا مصرف نوع اساس بر هاآب انواع. 
o گردد مشخص آلودگی تعقیب و جلوگیري اقدام بحث در کدام هر متولی. 
o شود مشخص قانون در ارجاع طریق از متقن استانداردهاي. 
o مجازات نوع به و گردد مشخص هاآلودگی حداقل حد مصارف، از کدام هر براي 

 .شود ارجاع اسالمی مجازات قانون در مندرج
 :مثال عنوان به

 و فیزیکـی  خـواص  دیگـر  و حـرارت  درجـه  تغییـر  یـا  معلـق  یـا  محلول مواد تغییر آب، آلودگی: 1ماده
 غیرمفیـد  یـا  مضـرر  است مقرر آن براي که مصرفی براي را آن که حدي در آب بیولوژیکی و شیمیایی

  .سازد

 حفاظـت  سـازمان  توسـط  قانون، این در مندرج مصارف براي آب آلودگی حداقل ملی استاندارد: تبصره
 پزشـکی،  آمـوزش  و درمان بهداشت، هاي وزارتخانه همکاري با ایران استاندارد مؤسسه و زیست محیط
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه نیرو و تجارت و معدن صنعت، کشاورزي، جهاد

 :شود می تقسیم زیر انواع به زیرزمینی و سطحی از اعم ها آب آلودگی: 2ماده

 انسان بهداشت و شرب آب آلودگی) الف
 پرورشی آبزیان و طیور و دام شرب آب آلودگی) ب
 کشاورزي آب آلودگی) د
 خدمات و صنعت آب آلودگی) ه
  زیستمحیط نیاز مورد آب آلودگی) و
 آب عمومی آلودگی حداقل) ز

: مسئولیت پیشگیري، تشخیص و اعالم جرم آلوده کردن آب در آلـودگی آب شـرب و بهداشـت    3ماده 
انسان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در سایر مصارف بر عهـده سـازمان حفاظـت    

 .باشدمی زیستمحیط

مـی  زیست محیط حفاظت سازمان که است آب آلودگی از میزانی آب، عمومی آلودگی حداقل: تبصره
 .نماید شروع را رسیدگی جهت الزم اقدامات آن، تشخیص با رأساً تواند
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 خـدمات  و صـنعت  مصـارف  بـراي  آلـودگی  وقـوع  صورت در زیست، محیط حفاظت سازمان:  1تبصره
 آبزیـان  و طیور و دام شرب کشاورزي، آب مصارف براي و تجارت و معدن صنعت، وزارت اعالم براساس
 نیاز مورد آب آلودگی در. نمود خواهد رسیدگی به شروع کشاورزي جهاد وزارت اعالم براساس پرورشی

 .نماید می شروع را الزم اقدامات رأساً زیست، محیط حفاظت سازمان زیست، محیط

 وزارت بـه  خـود  اقـدامات  گزارش به ملزم مسئول، اجرایی هاي دستگاه فوق، موارد تمامی در:  2تبصره
 مـذکور  هـاي  دسـتگاه  آلودگی، احتمال بر مبنی نیرو وزارت اعالم صورت در همچنین. باشند می نیرو

 .نمود خواهند قانون این مقررات طبق رسیدگی جهت الزم اقدامات به مکلف

 خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه ارتکابی، جرم نوع و میزان به توجه با ذیل اشخاص: 4 ماده
 :شوند می محکوم ذیل هاي مجازات به وارده،

 5 درجه مجازات به انسان بهداشت و شرب آب کنندگان آلوده) الف

 7 درجه مجازات به خدمات و صنعت آب کنندگان آلوده) ب

 6 درجه مجازات به آب کنندگان آلوده سایر) و

 .باشد می جاري فوق، اشخاص درباره اسالمی مجازات قانون مقررات کلیه: تبصره

 شود گرفته درنظر ماده این براي تبصره عنوان به و نمود ادغام ماده این با را 6 ماده توان می •
 کننـدگان  مصـرف  که شوند داده ربط یکدیگر به باید و هستند گسیخته هم از 46 و 6 ماده دو •

 دیده ماده این در نیز الزام مکانیزم و نکنند آلوده را آب و کنند عمل استانداردها براساس باید
 . شود

 بینی پیش برایش سازوکاري چه ندهد اطالع را منبع نمودن آلوده کننده مصرف که صورتی در •
 شود؟ می

براسـاس آن اصـالح شـوند و اسـتانداردها      یـز ن 46و  6ماده  یداصالح شده با يتوجه به ساختار نهاد با
 یـران وز یـات ه یببه تصو یتبرسد و در نها یعال يشورا یدو به تائ یهته یزحوضه آبر یسیونتوسط کم

 برسد. 

 کـه  اجرایـی  هـاي  دسـتگاه  و است شده پرداخته شوند می آلودگی موجب که اشخاصی فقط 6 ماده در
 .اند نشده تکلیف و تعیین شوند می آلودگی موجب
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 توسـط  پـایش  سـازوکار  عـام  مسائل در و بسپاریم زیست محیط به را پایش مسئولیت خاص جایی در 
 .برسد آب عالی شوراي تصویب به و تهیه آبریز حوضه کمیسیون

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 آب منابع کیفی حفاظت: 39 ماده

 اعالم و جلوگیري ممانعت، پیشگیري، مسئولیت. است ممنوع آب کردن آلوده جهت در اقدام هرگونه یا آب ساختن آلوده
 همکاري با است موظف زیست محیط حفاظت سازمان. شود می محول زیست محیط حفاظت سازمان به آب کردنآلوده جرم

 ضوابط، تدوین به نسبت نیرو و تجارت و معدن صنعت، کشاورزي، جهاد پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، هايخانهوزارت
 منابع آلودگی رفع و پایش جلوگیري، راهکارهاي مصادیق، تشخیص به مربوط اجرایی هاي نامه آیین و استانداردها مقررات،

 موظفند آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون. برساند وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید از پس و نموده اقدام آب
 برنامه آبریز، حوضه سطح در مختلف مناطق قبول قابل آلودگی بار سهم تعیین و آبریز حوضه کیفی شرایط بررسی ضمن

 به اخیرالذکر مصوبات با مطابق آبریز حوضه پایداري سند چارچوب در را مطلوب کیفی شرایط به رسیدن جهت عملیاتی
 مسئول استانی هاي کارگروه. برسانند آب عالی شوراي تصویب به و نموده تدوین آبریز، حوضه کیفی پایش برنامه همراه
 دبیرخانه طریق از را ماده این موضوع ساالنه عملکرد گزارش و بوده استان هر در مذکور عملیاتی هاي برنامه اجراي

 . نمایند می ارائه مذکور کمیسیون به آبریز حوضه کمیسیون

 اند، شده آب آلودگی موجب اشخاصی یا شخص که گردد مشخص شده، یاد عملیاتی هاي برنامه اجراي در هرگاه -1 تبصره
 اعالم وي به الزم اقدام جهت مهلت، تعیین و فنی دستورهاي ارائه علل، ذکر با را مراتب زیست محیط حفاظت سازمان

 . گردد می رفتار قانون این 54 ماده وفق متخلفین یا متخلف با. نماید می

 حسب مکلفند، آنان باشد، برداران بهره یا کنندگان مصرف قدرت از خارج آب، آلودگی رفع یا جلوگیري چنانچه -2 تبصره
 تواند می موضوع. دهند اطالع پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت یا زیستمحیط حفاظت سازمان به را مراتب مورد،
 آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون به لزوم صورت در و آب استانی هاي کارگروه به آلودگی، رفع راهکار تأیید و بررسی جهت
 .شود داده ارجاع

 47ماده 

 :شده ارائه نظرات

 کـارایی  عدم سبب مساله این در ابهام. گردند مشخص ربط ذي مقامات است بهتر ماده این در •
 .شود می قانونی ماده

 .آبی هاي پیکره سایر و زیرزمینی و سطحی آب منابع به فاضالب تخلیه •
 .شود اضافه »استانداردها و ضوابط طبق« عبارت •
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 .گردد اضافه هم ها زندان و نظامی صنایع نظامی، واحدهاي •
 .شود آورده فاضالب دفع جاي به فاضالب تصفیه •
 .شود اضافه) پروري آبزي( کشاورزي مصارف •
 .شود گرفته نظر در صنعتی هاي شهرك توسط آب سازي آلوده بحث •
 عـایق  .شـود  محـدود  و گرفتـه  نظـر  در هاآبخوان بر منطقه یک از پساب انتقال منفی تاثیرات •

 انتقـال  در فاضـالب  شبکه منفی نقش و آبخوان تغذیه در جذبی هايچاه نقش و شهرها شدن
 .تغذیه منبع

 .شود گذاشته درمان و بهداشت وزارت برعهده شرب آب یگلودآ از جلوگیري مسئولیت •
 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 فاضالب و آب تصفیه هاي طرح انجام لزوم: 40 ماده

 تصویب  با را آب تصفیه طرح موظفند کنند، می تأمین را بهداشت و شرب مصارف براي آبرسانی خدمات که مؤسساتی
 آب کردن آلوده مصداق پذیرنده، هاي محیط به آب زه یا فاضالب نوع هر تخلیه. نمایند اجرا و تهیه ربط ذي مسئول مقامات

 . قانون این 39 ماده مطابق شده تدوین استانداردهاي رعایت با مگر باشد، می

 48ماده 

 :شده ارائه نظرات

 .است ضروري ماده این در محیطی زیست مالحظات رعایت الزام •
 رس خـاك  و ماسـه  و شـن  از غیرمجـاز  بـرداري  بهره خصوص در اجرا ضمانت عدم به توجه با •

 مجـازات  بـه  متخلفـین ... « عبارت شود می پیشنهاد ها، مسیل و انهار ها، رودخانه حریم و بستر
 .شود اضافه ».شد خواهند محکوم) تعزیرات( اسالمی مجازات قانون 690 ماده در مقرر

 زیسـتی،  محـیط  ضـوابط  رعایـت  بـا ( آبریـز  حوضـه  کارگروه تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد به •
 ....)و پایداري

 .شود محدود مجوزها صدور •
 .شود دیده مربوطه مواد در ها تاالب از حفاظت قانون •
 در صـرفا  و اسـت  مجوز صدور مرجع صمت وزارت االن( صمت وزارت و نیرو وزارت نامه تفاهم •

 .شود گرفته درنظر) نیرو وزارت از استعالم حد
 .شود دیده آب منابع از ید برداشت و ها رودخانه امالح برداشت موضوع •
 د.شو گرفته نظر در بحران مدیریت قانون 14 ماده) پ( بند •
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 .شود بررسی معادن قانون اصالح 8 و 4 ماده • 
 مسـائل  پـس  شـود  ضـوابط  ارائـه  بـه  موظف زیستمحیط سازمان ماده این در که صورتی در •

محیط سازمان به مسئولیت نمودن محول به نیاز  صورت  این غیر در شود آورده زیستیمحیط
 .نیست زیست

 از برخـی  در و نیسـت  مضـر  ماسـه  و شن برداشت همیشه که شود گرفته نظر در موضوع این •
 .کند می کمک الیروبی به مناطق

(با توجه بـه مـواد    ستیزطیبرداشت شن وماسه با مجوز و مشروط به نظر سازمان محهر نوع  •
 تیـ در جهت حفظ شاکله و هو -ستیزطیمح يقانون حفاظت و بهساز 6چون ماده  یمختلف

 زیـ و ن یملـ  یاراضـ  ی(بـه عنـوان متـول    يزداریـ هـا و مراتـع و آبخ  رودخانه) و سازمان جنگل
ارزشمند و بعضا در  يگونه ها نیکنار رودخانه و حفظ ا یاهیگو پوشش  يرودکران يجنگلها

 معرض انقراض) باشد.
 .(برداشت شن و ماسه) چک شود 48اصالح معادن در مورد ماده  8ماده  •
 .شود درج هم ستیزطیمح سازمان نظارت 48 ماده در •
 .شود لحاظ يا ماسه و شن معادن از يبردار بهره یستیز طیمح ضوابط •
 :ماده اصالح پیشنهاد •

هـا،   رودخانـه  یماز شن و ماسه و خاك رس بستر و حـر  يبردار بهره يواگذار یا يبردار بهره صدور اجازه
 موافقـت منوط به کسـب   طبیعی هاي برکه و ها یاچهو در یاهاسواحل در  یقانون یمو حر ها یلانهار و مس

 است. یرووزارت ن یقبل از اجازه

مورد نظر خـود را جهـت درج    یماده مشخصات فن یندر موقع موافقت با موضوع ا یرووزارت ن -تبصره
 یـن ا یـت پروانه اعالم خواهـد کـرد و حـق نظـارت بـر رعا      به دستگاه صادرکننده  يبردار در پروانه بهره

 مشخصات را خواهد داشت.
 

 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده

 حریم و بستر منابع از برداري بهره: 33 ماده 

 و انهار ها، رودخانه حریم و بستر منابع سایر یا رس خاك و ماسه و شن از برداري بهره هرگونه قانون این تصویب تاریخ از
 هرگاه. است نیرو وزارت از برداري بهره پروانه کسب به منوط ها دریاچه و دریاها سواحل  قانونی حریم و ها آبراهه و ها مسیل

 اي منطقه آب شرکت گردد، سیالب مقابل در ایمنی کاهش به منجر ماده، این موضوع حریم و بستر منابع از برداشت هرگونه
 عموم اطالع به را امر این و نموده اعالم ممنوعه معین مدت براي و مشخص جغرافیایی حدود با را محدوده باید ربط ذي
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 دریافتی نظرات براساس شده اصالح ماده
 تعیین زیستی، محیط ضوابط بر تأکید با ماده این موضوع حریم و بستر منابع از برداري بهره مالحظات و برنامه. برساند
 و شده تهیه آبریز هاي  حوضه هاي سازمان توسط سیالب، مقابل در ایمنی کاهش به مربوط مباحث لحاظ و ممنوعه مناطق

 .رسد می مربوطه آبریز  هاي حوضه هاي کمیسیون تأیید به

 سایر همچنین و برداري بهره پروانه مندرجات کلیه رعایت به موظف ماده این موضوع برداريبهره پروانه دارندگان -1 تبصره
 .شود می برخورد ماده این 2 تبصره براساس متخلفین، با. باشند می نیرو وزارت ابالغی تعهدات و شروط مقررات،

 توقیف و غیرمجاز بردارانبهره تعقیب دستور صدور به نسبت نیرو، وزارت درخواست به است مکلف محل دادستان -2 تبصره
 رفتار قانون این 54 ماده وفق متخلفان با. نماید اقدام پرونده، نهایی تکلیف تعیین تا مربوطه ادوات و آالتماشین وسایل،

  .شود می

 49ماده 

 :شده ارائه نظرات

 فنی صالحیت تشخیص پیرامون استعالم عدم از ناشی اجراي ضمانت ذکر عدم به توجه با •
 یا و ماده این در است الزم نیرو، وزارت از آبرسانی و آب امور به مربوط فنون کارشناسان

 وزارت از استعالم بدون پروانه صدور صورت در... « عبارت درج به قانون، این اجرایی نامه آیین
 کانون مدیره هیئت نگردد، تایید مزبور کارشناسان فنی صالحیت که مواردي در یا نیرو

 محکوم) تعزیرات( اسالمی مجازات قانون 534 ماده وفق مرتکبین و بوده مسئول کارشناسان
 .شود ورزیده اهتمام.» شد خواهند

 .گردد اضافه »قضائیه قوه و« عبارت »دادگستري رسمی کارشناسی« از بعد •

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 کارشناسان فنی صالحیت تشخیص: 29 ماده

 کارشناسی پروانه اخذ مورد در رسانی آب و آب امور به مربوط فنون مختلف هاي رشته کارشناسان فنی صالحیت تشخیص 
 .باشد می نیرو وزارت از استعالم با قضائیه قوه و دادگستري رسمی

 50ماده 
 :شده ارائه نظرات

مـاده واحـده در    ینبر وجود ا یمبن یاست و ضرورت حقوقی قوانینماده در  ینمناسب ا محل •
 قانون وجود ندارد. ینا

 در آب، عادالنـه  توزیـع  قـانون  50 مـاده  در مقـرر  تکلیـف  بـه  قضـایی  مراجع الزم توجه عدم •
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 افـراد  تجـري  قبیـل  از مشـکالتی  کـه  مطروحـه،  هـاي  پرونده به رسیدگی در تسریع خصوص 
 موقـوفی  قـرار  صدور موجب زمان، گذشت بعضاً یا گردیده موجب را مقررات به نسبت متخلف
) کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 173 ماده استناد به( تعقیب
 را موجود مشکالت از بسیاري آن به توجه که است مسائلی دیگر از نیز  شود، می محاکم توسط

 .نماید می برطرف

آن از نـوع   یکه مجازات قـانون  یدر جرائم -انقالب و عمومی هاي دادگاه دادرسی آیین قانون 173ماده 
 لیـ ذ مشروحه مواعد يانقضا تا جرم وقوع خیتار از و باشد یتیترب و ینیتأم اقدامات ایمجازات بازدارنده 

حکـم   صـدور  بـه  مـذکوره  مواعـد  انقضاء تا یبیتعق اقدام نیاول خیتار از ای و باشد نشده بیتعق يتقاضا
 . شد خواهد موقوف بینشده باشد تعق یمنته

با  الیر ونیلیم کی از شیب ينقد يجزا ای حبس سال سه از شیمجازات مقرر بحداکثر  -الف 
 انقضاء مدت ده سال.

مدت  انقضاء با الیر ونیلیم کی تا ينقد يجزا ایحداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس  -ب
 .پنج سال

 .سال سه مدت انقضاء با ينقد يجزا ای حبس از ریمجازات غ -ج
مدت  باشد سه هر ای شالق ای ينقد يجزا ایجرم حبس  یکه مجازات قانون يدر موارد -تبصره 

 حبس مالك احتساب خواهد بود.
 و فـوري  رسـیدگی  بـر  مبنـی  آب عادالنـه  توزیع قانون 50 ماده در مندرج تکلیف به توجه با •

 دادخواسـت ( فوري رسیدگی درخواست اجابت به ضرورتی -صالحه هاي دادگاه نوبت از خارج
 امـور ( انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه  دادرسی آیین قانون 310 ماده موضوع) موقت دستور
 توجه با... « عبارت درج پس. باشد نمی محاکم از صادره آراي اجرایی عملیات توقف یا) مدنی

 عملیـات  توقف دستور یا موقت دستور صدور به مجاز صالحه هاي دادگاه الذکر، فوق تکلیف به
 انتهـاي  در »باشـد  مـی  اعتبـار  فاقد خصوص این در متخذه تصمیمات و بود نخواهند اجرایی

 .شود می پیشنهاد مذکور ماده

 فیـ تکل نیـی که تع يدرامور -هاي عمومی و انقالب (امور مدنی) قانون آیین دادرسی دادگاه 310ماده  
 .دینما یم صادر موقت دستور ریبرابر مواد ز نفع يدرخواست ذ دادگاه به دارد، تیفور آن

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 تخلفات به نوبت از خارج رسیدگی: 61 ماده

 ناشی شکایات و دعاوي به رسیدگی منظور به عمومی محاکم و دادسراها در آب تخصصی شعب یا شعبه قضایی، حوزه هر در
 .شود می تشکیل قانون این از



 
 

609 

 : مستندسازي مذاکرات کمیته راهبري در رابطه با تدوین ویرایش نخست الیحه پیشنهادي قانون آب4پیوست  

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده
 خارج و فوریت به مکلفند باشند رسیدگی به صالح قانون، این مقررات اجراي در ها دادگاه و دادسراها که مورد هر در -تبصره

 .نمایند اقدام قضایی حکم  یا دستور صدور مورد حسب و رسیدگی به نسبت نوبت، از

 51ماده 

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 اجرایی هاي  نامه آیین وضع: 62 ماده

 تصویب از پس و تهیه ربط ذي اجرایی هاي دستگاه توسط مورد حسب قانون، این نیاز مورد اجرایی هاي  نامه آیین سایر
 .باشد می اجرا قابل وزیران هیئت

 52ماده 

 یافتیدر نظرات براساس شده اصالح ماده

 مغایر مقررات و قوانین نسخ: 63 ماده

 .گردد می بالاثر است مغایر که قسمت آن در قانون این تصویب تاریخ از باشد، قانون این با مغایر که مقرراتی و قوانین کلیه
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 شده مواد جدید اضافه بامذاکرات مرتبط  -2-4پیوست  

 : هدف قانون1ماده 

 ملـی،  منـافع  رعایـت  بـا  آن از بهینـه  استفاده و آب به عموم دسترسی حق تضمین قانون، این از هدف
 تأمین و اقتصادي و اجتماعی زیستی، محیط پایداري ارتقاي نیز و آینده هاي نسل حقوق و عامه مصالح
 .است جامعه آحاد مشارکت از استفاده با کشور غذایی و آبی امنیت توامان

 :شده ارائه نظرات

 .دهد توضیح شفاف صورت به را قانون رویکرد که شود اضافه قانون ابتداي در بندي است بهتر •
 اسـتفاده  »پایـدار  توسعه« و »آّبریز حوضه طبیعی واحدهاي« الفاظ از توانمی 1 ماده متن در •

 .داد ارجاع قانون هدف عنوان به ماده این به مواد سایر در و کرد
 جـاي  به توان می. کند پیدا تغییر »آب به عموم دسترسی تضمین« به »آب به دسترسی حق« •

  .کرد اشاره پایدار توسعه به آینده هاي نسل حقوق و پایداري ارتقاي
 عمومی امانت زیرا شود استفاده »عمومی امانت« عبارت از هدف ماده در که شود می پیشنهاد •

 بـاقی  مـاده  در آتـی  هـاي  نسل حقوق است بهتر. است ارتباط در هم آینده هاي نسل حقوق با
 آینده هاي نسل حقوق در آن معنوي جنبه هم باز عمومی، امانت واژه حذف صورت در تا بماند

  .شود متبلور
 ممکـن  آب بـه  عادالنـه  دسترسی حق تضمین. است المللی بین حق یک آب به دسترسی حق •

 .کند القا را عادالنه توزیع قانون نام است

 آبریز هاي حوضه : پایدارسازي 4ماده 

 و کمـی  پیوسـتگی  هم به رعایت با آبریز هاي حوضه در پایدار شرایط ایجاد منظور به است موظف دولت
 پایـداري  و زیرزمینـی  و سـطحی  آب منابع پیوستگی هم به و تجدیدشوندگی ظرفیت آب، منابع کیفی
 بـه  نسـبت    کـالن،  هـاي  برنامـه  و هـا  سیاسـت  تـدوین  بـا  اقلـیم،  تغییر شرایط لحاظ با و زیستی محیط

 جبـران  و منفی بیالن توقف ها، تاالب و ها رودخانه احیاي و حفاظت آب، مصارف و منابع نمودن متعادل
 هـدف  بـا  آبریـز  هاي حوضه در مصرف نوع تغییر گیري جهت لزوم صورت در و ها آبخوان مخزن کسري
  .نماید اقدام اساسی، نیازهاي تأمین

 غـذایی  -آبـی  امنیـت  راهبـردي  سـند  قـانون،  این اهداف تحقق راستاي در است موظف دولت -تبصره
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 از پـس  سـال  یک مدت ظرف حداکثر مذکور سند. نماید تهیه زیستی محیط پایداري رعایت با را کشور
 به و شده تهیه زیست محیط حفاظت سازمان و جهادکشاورزي و نیرو وزارتین توسط قانون این تصویب
 .رسد می وزیران هیئت تصویب

 :شده ارائه نظرات

 و منـابع  سازي متعادل جهت در که اي گونه به شود محول حوضه پایداري سند تهیه دولت  به •
 .باشد زیرزمینی و سطحی آب منابع پیوستگی هم به و مصارف

 نماید اجرا و تهیه کمیسیون را سند اینکه و شود منظور کالن سیست تدوین باید ماده این در •
 .شود داده ربط پایداري سند تدوین به را داده ملی مرکز باید •
 آن کارکردهـاي  از یکـی  و کند عمل چطور باید پایداري سند که شود عنوان باید ماده این در •

 است نهادي ساختار تجدید
 همچنین و چیست حوضه پایداري سند تهیه در دولت وظایف که شود عنوان باید ماده این در •

  شود مشخص حوضه پایداري سند تهیه در نیست آبریز حوضه کمیسیون وظایف
 آبریز حوضه کمیسیون آن کننده اجرا و باشد دولت حوضه پایداري سند کننده تهیه: پیشنهاد •

 . باشد
 است آب منابع از حفاظت فصل در تواند می حوضه پایداري سند ماده جایگاه •
  است نهادي ساختار از بعد ماده این جایگاه •
 خانـه  وزارت ایـن . است غذایی امنیت سر بر کشاورزي جهاد وزارت با اصلی هاي چالش از یکی •

 بـاور  ایـن  بـر  نیرو وزارت ولی کند تامین را خود غذایی امنیت) قیمتی هر به( تا است درصدد
  .باشد همراه آبی امنیت با باید غذایی امنیت که است

  .شود تعریف آبی امنیت و غذایی امنیت •
 توامـان  تـامین : «شـود  نوشـته  گونـه  این قانون متن در پس مقوله دو این ذکر لزوم به توجه با •

 »کشور غذایی و آبی امنیت

 سازي نهادي : ظرفیت5ماده 

 کـل  در پیوسـته  هـم  بـه  مدیریت کردن عملیاتی و قانون این اهداف تحقق منظور به است موظف دولت
 نهادهــاي تقویــت بــا را کشــور آب مــدیریت ســاختار آبریــز، حوضــه طبیعــی واحــدهاي و آب چرخــه

 محلـی،  و اسـتانی  آبریـز،  حوضـه  ملـی،  سـطوح  قالب در مردمی مشارکت و فرابخشی و کننده هماهنگ
 .نماید سازمان تجدید
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 :شده ارائه نظرات 

 محلی و استانی اي،حوضه ملی، مدیریت؛ شدن سطحی سه •
 .شود ذکر متن در باید »پایدار توسعه« و »آبریز حوضه طبیعی واحدهاي« الفاظ •
 .....» اجراي منظور به است موظف دولت« یعنی ماده؛ در هدف ذکر •
 .شود اضافه ماده این به تواندمی هم شفافیت اصل •
 »سـاختار  یـک « ،»اسـتانی  و آبریـز  حوضه ملی، سطحی سه ساختار یک قالب در «عبارت در •

 .کند تغییر »سطوح« به »سطحی« و شده حذف
 مـاده  ابتـداي  در زیرا نیست؛ درست نظر به ماده این در » سازمان تجدید « عبارت از استفاده •

 اهـداف  بـه  توجـه  بـا  اسـت  موظف دولت است این مقصود: پاسخ .است شده اشاره ساختار به
  .ندارد اشکال مورد این و نماید مدیریت الذکر فوق سطوح با را کشور ساختار مذکور

 .شد خواهد نسخ هم کشور دائمی احکام 27 ماده الف بند که باشید داشته درنظر

 : ارکان ساختار مدیریت آب 6ماده 

 :از اند عبارت آب مدیریت ساختار ارکان

 حفاظـت  سـازمان  و کشـاورزي  جهـاد  نیـرو،  هـاي  خانـه  وزارت و آب عـالی  شـوراي : ملـی  سـطح ) الف
 .کشور آب مدیریت اصلی ارکان عنوان به زیست محیط

 عنـوان  بـه  آبریز حوضه هاي سازمان و) فرعی و اصلی( آبریز حوضه هاي کمیسیون: آبریز حوضه سطح) ب
 .آبریز حوضه هاي کمیسیون دبیرخانه

 سـهامی  شرکت و) استان( اي منطقه آب سهامی هاي شرکت آب، استانی هاي کارگروه: استانی سطح) ج
 .نهاد مردم هاي تشکل و استان فاضالب و آب هاي شرکت و خوزستان برق و آب سازمان

 و همکـاري  بـه  موظـف  بخـش  و شهرستان استان، تأمین شوراهاي و اجرایی هاي دستگاه کلیه -تبصره
 هـاي  کـارگروه  و آبریـز  هاي حوضه هاي کمیسیون آب، عالی شوراي مصوبات اجراي جهت الزم مساعدت

 .باشند می آب استانی

 :شده ارائه نظرات

 )»استانی( ايمنطقه« جاي به »محلی« لفظ از استفاده •
 نیـاز  و هسـتند  آب عـالی  شـوراي  و آبریـز  حوضه کمیسیون عضو مردمی نهادهاي و ها تشکل •
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 .نیستند دولتی مراکز اینها اینکه ضمن شوند ذکر اصلی ارکان عنوان به که نیست
. اسـت  شـده  سپرده آنها به وظایفی قانون در که هستند هایی سازمان الف، بند مندرج مورد 4 •

 .است مستقل آب عالی شوراي وظایف از سازمان این وظایف
 بایـد  پس شود می برده نام زیست محیط حفاظت سازمان و کشاورزي جهاد نیرو، وزارت از اگر •

 شـرب  آب آلـودگی  پـایش  چون. شود آورده هم پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نام
  .است وزارتخانه این برعهده

 خـاص  اختیـارات  و وظایف با هاي وزارتخانه و آب عالی شوراي: «شود نوشته باید هدف، این با •
 »قانون این در مندرج

 وجـود  با ها وزارتخانه سایر شود، اضافه  »ها خانه وزارت سایر« عبارت الف بند در که صورتی در •
 آب مـدیریت  وظیفه ها خانه وزارت و ها سازمان این. آیند نمی شمار به ملی رکن محوله، وظایف
 هـم  را تر کوچک هاي سازمان مجبوریم سطوح سایر در شوند ذکر ها وزارتخانه سایر اگر. ندارند

 جهـاد  نیـرو،  هـاي  خانـه  وزارت همـان  نـام  ذکر با به الف بند که است این پیشنهاد. کنیم ذکر
 .بماند باقی شکل همین به زیست محیط حفاظت سازمان و کشاورزي

 کـارگروه  یـا  آبریـز  حوضـه  اسـتانی  کارگروه شود؛ انتخاب نامی باید استانی هاي کارگروه براي •
 آب استانی

  .شود اضافه ج بند در باید هم خوزستان برق و آب شرکت •
 حضـور  امـا  شـود  حذف تصویب روند در است ممکن. است مفید هم ج بند در ها تشکل وجود •

   .دهد می خبر ما مردمی رویکرد از ابتدایی، متن در آنها
. کـرد  واگـذار  دولـت  از غیر به را حکومتی مسائل ابتدا از توان نمی. هستند غیردولتی ها تشکل •

  .است تناقض در اساسی قانون با امر این
  .باشند داشته حضور آب استانی هاي کارگروه عضو عنوان به باید مردمی هاي تشکل •
 هـاي  تشـکل  نـام  مـاده  ایـن  در است بهتر پس دهیم مسئولیت ها تشکل این به خواهیم می ما •

  .باشد داشته وجود مردمی
 ایـراد  بـا  قطعـا  بنـد  این در ها تشکل ذکر با. بسپاریم ها تشکل به را مسئولیت توانیم نمی اینجا •

 واگذار ها تشکل این به خود درست جاي در باید مسئولیت. شد خواهیم مواجه نگهبان شوراي
  د.شو

 و همکـاري  بـه  موظـف  نیـز  اجرایـی  هـاي  دسـتگاه  کلیه«شود اضافه نهادي ترتیبات بخش در •
 کـارگروه  و آبریـز  حوضه هاي کمیسیون آب، عالی شوراي مصوبات اجراي جهت الزم مساعدت

 . »هستند استانی
 ایـن  تـامین  شـوراي  اگـر  حتـی  نمـاییم  مصوبات اجراي به موظف نیز را تامین شوراهاي باید •

 .نپذیرند را موضوع
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 : شوراي عالی آب7ماده  

 پیوسـته  هم به مدیریت کردن عملیاتی و پایدار توسعه رویکرد تحقق گذاري، سیاست هماهنگی منظور به
 کشـور،  ،)شـورا  دبیـر ( نیـرو  وزراي از متشـکل  آب عـالی  شـوراي  آبریـز،  هـاي   حوضـه  و ملی سطح در

 و کشـور  بودجـه  و برنامـه  سـازمان  رؤسـاي  و شهرسازي و راه تجارت، و معدن صنعت، کشاورزي، جهاد
 هـاي  کمیسـیون  رؤسـاي  از نفـر  دو نـاظر،  عنوان به کشور کل دادستان زیست، محیط حفاظت سازمان
 نظـران  صـاحب  از نفـر  دو نـاظر،  عنوان به مجلس رئیسه هیئت انتخاب با اسالمی شوراي مجلس مرتبط
 بـه  بـرداران  بهـره  هـاي  تشکل نماینده نفر یک جمهور، رئیس حکم با و نیرو وزیر پیشنهاد به آب مسائل

 به مرتبط نهاد مردم هاي تشکل نماینده نفر یک و جمهور رئیس حکم با و کشاورزي جهاد وزیر پیشنهاد
 ایـن  ریاسـت . گـردد  مـی   تشکیل جمهور رئیس حکم با و زیست محیط حفاظت سازمان رئیس پیشنهاد

 هیئـت  تصـویب  بـا  شـورا  این تصمیمات. بود خواهد جمهور رئیس اول معاون یا جمهور رئیس با شورا
 هـاي  دستگاه کلیه براي اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد اصل در مذکور  کمیسیون یا وزیران
 سـند  تـدوین  نامـه  نظـام  و 12 و 10 ،8 مـواد  و ماده این اجرایی  نامه آیین. باشد می االجرا الزم اجرایی

 آب عـالی  شـوراي  توسـط  قانون، این تصویب از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر آبریز، حوضه پایداري
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و شده تهیه

 رئـیس  اول معاون یا جمهور رئیس تصویب و) دبیر( نیرو وزیر تشخیص برحسب لزوم موارد در -تبصره
 بـه  دعـوت  آب عالی شوراي جلسات در حضور براي اجرایی هاي دستگاه رؤساي یا وزرا سایر از جمهور،

 گیـري  تصـمیم  در شـوند،  مـی  دعوت جلسات بدین که اجرایی هاي دستگاه رؤساي و وزرا. آید می عمل
 .داشت خواهند رأي حق شورا

 :شده ارائه نظرات

 .گردند لحاظ باید ساختار ارکان ماده در که است شده اشاره مقاماتی به ماده این در •
 رسـیدن  تصـویب  بـه  از و شود 138 به منوط فقط آب عالی شوراي مصوبات بودن االجرا الزم •

 شود نظر صرفه وزیران هیئت
 نباشد جهادکشاورزي تشکیل قانون با مغایر کارگروه تایید با ها بخش توزیع تقسیم •
 گرفت درنظر 138  به منوط توان نمی را آب عالی شوراي مصوبات صرفا •
 :ماده اصالح پیشنهاد •

 مدیریت کردن عملیاتی و پایدار توسعه رویکرد تحقق گذاري، سیاست هماهنگی منظور به
 ،)شورا دبیر( نیرو وزراي از متشکل آب عالی شوراي آبریز، هاي  حوضه و ملی سطح در پیوسته هم به
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 کشور، بودجه و برنامه سازمان رؤساي ،خارجه امور تجارت، و معدن صنعت، کشاورزي، جهاد کشور،
 معاون کشور، بحران مدیریت سازمان ،کشور هواشناسی سازمان زیست، محیط حفاظت سازمان

 مجلس مرتبط هاي کمیسیون رؤساي از نفر دو ناظر، عنوان به کشور کل دادستان یا قضائیه قوه اول
 مسائل متخصصان خبرگان از نفر دو ناظر، عنوان به مجلس رئیسه هیئت انتخاب با اسالمی شوراي

 پیشنهاد به بران آب هاي تشکل نماینده نفر یک جمهور، رئیس حکم با و نیرو وزیر پیشنهاد به آب
 هاي سازمان نماینده نفر یک و) ناظر عنوان به( جمهور رئیس حکم با و کشاورزي جهاد وزیر

  تشکیل جمهور رئیس حکم با و زیست محیط حفاظت سازمان رئیس پیشنهاد به مرتبط نهاد مردم
 با شورا این عالیه ریاست )شود اضافه حوضه کارگروه اعضاي به و شود حذف اینجا در.(گردد می

 وزیران هیئت تصویب با شورا این تصمیمات. بود خواهد جمهور رئیس اول معاون یا جمهور رئیس
 يها دستگاه یک براي اساسی قانون) 138( هشتم و سی و یکصد اصل در مذکور  کمیسیون یا

 شش مدت ظرف شورا این اجرایی فرآیندهاي و وظایف شرح. باشد می االجرا الزم ربط ذي اجرایی
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه نیرو وزارت توسط قانون این تصویب ابالغ از پس ماه

 :پیشنهادي تبصره •
 رئیس اول معاون یا جمهور رئیس تصویب و) دبیر( نیرو وزیر تشخیص برحسب لزوم موارد در

 آب عالی شوراي جلسات در حضور براي اجرایی هاي دستگاه روساي یا وزراء سایر از جمهور
 شوند، می دعوت جلسات بدین که اجرایی هاي دستگاه روساي و وزراء. آید می عمل به دعوت

 .داشت خواهند راي حق شورا گیري تصمیم در
 مـردم  انجمـن  همان منظور آیا. است شده استفاده نهاد مردم تشکل واژه از باال در: نهاد مردم •

 است؟ نهاد
 در ملـی  اراضـی  و طبیعـی  منـابع  متولی عنوان به آبخیزداري و مراتع هاجنگل سازمان حضور •

 در هـا کـوه  و هـا جنگل و طبیعی منابع نقش به توجه با( فرودست نهادهاي و آب عالی شوراي
 وزارت بـه  دسـتگاه  ایـن  سـازمانی  اتصال از فارغ  مهم این. رسد می نظر به ضروري) آب تولید
 حفاظـت  امر تخصص و رویکرد با حاکمیتی نهادي هاجنگل سازمان زیرا است کشاورزي جهاد
 .دارد آب مصرف رویکرد بیشتر جهاد وزارت که درحالی است آب مولد طبیعی هايپیکره

 و حفظ در مشارکتی اصول  و محلی تا ملی از نهادي سطوح همه در مدنی نهاد حضور تقویت •
 .شود گرفته نظر در منابع مدیریت

  آب مسـائل  خبرگـان  از موضوع حسب شودمی پیشنهاد آب مسائل بودن فرابخشی به توجه با •
 و شهري توسعه اجتماعی، علوم موضوعات از اي گسترده طیف مثال عنوان به.  گردد استفاده

 .هستند دخیل آب مسایل در...  و اقتصاد روستایی،
 .گیرد صورت حقوقی لغوي اصالحات •
 .شود نمی داده شورا این به قانونی و اجرایی وظیفه •
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 نامه آئین که نمود بیان گونه این توان می و است رب زمان بسیار وزیران هیئت فرآیند تصویب در • 
 . برسد دولت هیئت تصویب به سپس و باشد آب عالی شوراي پیشنهاد به

 .شود قانونی باید آن مصوبات و آب عالی شوراي جایگاه •
 حـق  که است معنی این به شوند می مشخص آب عالی شوراي عضو عنوان به که هایی دستگاه •

 .گردد مشخص باید آب عالی شوراي وظایف ماده این در و داشته راي
 .برسد تصویب آب عالی شوراي طرف از باید وظایف نامه آئین: پیشنهاد •
 مـورد  اگـر  تـا  شـود  توجـه  آب عـالی  شـوراي  تشـکیل  براي مجلس طرح به باید ماده این در •

 . شود اضافه مواد این به دارد وجود تري اضافه
 شوراي یک حیطه از خارج این از غیر باشد؛ آن معاونین و وزرا سطح در باید آب عالی شوراي •

 . است عالی
 یـا  جمهـور  رئـیس  تصـویب  و نیرو وزیر تشخیص برحسب و لزوم موارد در«: پیشنهادي تبصره •

 جلسـات  در حضـور  بـراي  اجرایـی  هاي دستگاه روساي یا وزرا سایر از جمهور رئیس اول معاون
 شـوند،  مـی  دعوت جلسات این به که اجرایی هاي دستگاه روساي و وزرا. آید می عمل به دعوت

 .  »دارند راي حق
 آن بایـد  ضـمن  در. کنـیم  حذف را بحران مدیریت سازمان رئیس و هواشناسی سازمان رییس •

 معرفـی  آب عـالی  شـوراي  عضـو  عنوان به را سازمان رئیس که بحران مدیریت قانون از بخش
 . کنیم نسخ کند، می

 بسـیاري  آب، عالی شوراي در. است تر ضروري یهئقضا قوه اول معاون حضور از دادستان حضور •
 . است بهتر ایشان حضور رو این از. دارند اجرایی جنبه امور از

 لفـظ  درج بـا  کـه  بودنـد  معتقـد  برخـی : پاسـخ . شـود  تبـدیل  متخصـص  به هم خبرگان لفظ •
 . شود توجه دانشگاهی مدرك به تنها است ممکن »متخصص«

 نماینـده  دو حضـور  بـه  صـرفا  و نداد ارجاع ها کمیسیون به توان می هم نمایندگان خصوص در •
 آب حـوزه  در کسانی چه که دهد می تشخیص خود مجلس. کرد اکتفا) آب متخصص( مجلس

 در الـزام  ایـن  اسـت  بهتر. است سخت مجلس براي تشخیصی چنین گاه: پاسخ. دارند تخصص
 . شود گذاشته مجلس براي قانون متن

 اشـاره  اجرایـی  هـاي  دسـتگاه  کلیه براي شورا مصوبات بودن االجرا الزم به باید ماده انتهاي در •
 . شود تدوین قانون این تصویب از پس ماه شش باید هم ماده این نامه آیین. شود

 توسط قانون تصویب از ماه شش مدت ظرف آب عالی شوراي اجرایی فرآیندهاي وظایف شرح •
 .برسد وزیران تئهی تصویب به و شده تهیه شورا خود
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 آبریز حوضه کمیسیون: 8 ماده

 بـه ) کمیسـیون  رئیس( نیرو وزیر یا جمهور رئیس اول معاون از متشکل آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون
 نماینـدگان  ربـط،  ذي اسـتانداران  ،)کمیسـیون  دبیـر ( آبریز حوضه سازمان رئیس جمهور، رئیس انتخاب
 حفاظــت هــاي ســازمان و کشــور تجــارت، و معــدن صــنعت، جهادکشــاورزي، نیــرو، هــاي خانــه وزارت
 حکـم  بـا  و نیـرو  وزیر پیشنهاد به آب مسائل نظران صاحب از نفر دو و کشور هواشناسی و زیست محیط
 حکـم  بـا  و کشـاورزي  جهـاد  وزیر پیشنهاد به برداران بهره هاي تشکل نماینده نفر دو کمیسیون، رئیس
 حفاظـت  سـازمان  پیشـنهاد  بـه  مـرتبط  نهـاد  مـردم  هـاي  تشـکل  نماینـده  نفـر  دو و کمیسـیون  رئیس
 :شود می تشکیل زیر وظایف با کمیسیون رئیس حکم با و زیست محیط

 آبریز حوضه پایداري سند اجراي بر نظارت و تدوین) الف

 آب منابع بر تأثیرگذار اي توسعه هاي برنامه تصویب و بندي اولویت بررسی) ب

 ها گذاري سرمایه و مالی منابع ساالنه، تحویل قابل آب خصوص در گیري تصمیم) ج

 گروداران کلیه توانمندسازي و تخصصی و عمومی هاي آگاهی افزایش) د

  آبریز حوضه در محلی و استانی بین اختالفات حل) ه

 آب عالی شوراي به ساالنه عملکرد گزارش ارائه) و

 .آب عالی شوراي محوله امور سایر) ز

  کمیسـیون  توسـط  قانون، این تصویب از پس سال دو طی حداکثر آبریز حوضه پایداري سند -1 تبصره
  .بود خواهد بازنگري قابل بار یک سال پنج هر و رسد می آب عالی شوراي تصویب به و تهیه آبریز  حوضه

 سطح در را فرعی هاي کمیسیون تناسب، به و لزوم صورت در تواند می آبریز حوضه کمیسیون -2 تبصره
 و فرعـی  کمیسـیون  رئـیس . دهـد  تشـکیل  هـا  دشت یا مطالعاتی هاي محدوده فرعی، آبریز هاي حوضه
 .شود می انتخاب آبریز حوضه کمیسیون تأیید با و آبریز حوضه سازمان پیشنهاد به آن اعضاي

 محولـه،  وظـایف  سـایر  و آبریـز  حوضه پایداري سند اجراي راستاي در آبریز حوضه کمیسیون -3 تبصره
 تصـویب  بـه  آب عـالی  شوراي تأیید از پس و تهیه را مالی و فنی پشتیبانی کارهاي و ساز است موظف
 .برساند وزیران هیئت
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 :شده ارائه نظرات 

 .گردد سازي شفاف آبریز حوضه سازمان رئیس تعیین نحوه مورد در •
 هـم  سـازمان  و کمیسـیون  ایـن  آیـا . نیسـت  مشخص جدید نهادي ساختار در وظایف تفکیک •

 دبیرخانـه  نقـش  صرفا و شود می محسوب کارگروه اقمار از یکی سازمان اینکه یا هستند عرض
  .است

 اسـت  آب عالی شوراي سمت به استانی کارگروه از که است نشده مشخص گیري تصمیم نحوه •
 کـردن  لحـاظ  بـا  دوطرفـه  گیري تصمیم پیشنهاد.  برگشت و رفت صورت به یا و برعکس  یا و

 .است محلی خرد مدیریت و کالن اهداف
 پایـداري  سـند  تـدوین  منظـور  بـه  و کشـور  آب مـدیریت  ساختار تجدید راستاي در « عبارت •

 .گردد حذف »آن اجراي بر نظارت و) قانون این جدید 11 ماده موضوع( آبریز حوضه
 هاي تشکل نماینده دونفر عبارت کارگروه رئیس انتخاب به دانشگاهی نظر صاحب نفر دو از بعد •

 .شود آورده نهاد مردم
 .باشد جمهور رئیس  معاون یا و جمهور رئیس سطح در باید کارگروه رئیس •
 باشد نباید پایداري سند تهیه فقط آبریز حوضه کمیسیون/ کارگروه  وظایف •
 که است بهتر و کند مشخص را وظایف آبریز حوضه کمیسیون براي تواند نمی آب عالی شوراي •

 .کند پیدا قانونی جایگاه و شود مشخص آبریز حوضه کمیسیون وظایف
 شود آورده کمیسیون وظایف شرح ماده همین زیر جدید ماده یک قالب در •
 بـه  نیـاز  کـه  اسـت  ممکـن  را وظایف از برخی و شود مشخص آبریز حوضه کمیسیون وظایف •

 .باشد داشته آب عالی شوراي تصویب
 آبریـز  حوضه کمیسیون دبیرخانه پیشنهاد به آن اعضاي و فرعی آبریز حوضه کمیسیون رئیس •

 . برسد تصویب به
 شود مشخص آن خود به مربوطه کمیسیون جا درهمین باید هم ها دشت براي •
 باشد نباید هم اینجا در پس نیست بازرگانی اتاق نماینده آب عالی شوراي در اگر •
 حوضه کمیسیون در اما بیایند نهاد مردم نمایندگان  استانی هاي کارگروه جلسات در: پیشنهاد •

  در و شـوند  تعیـین  کشـاورزي  جهاد و زیست محیط سازمان طرف از دونفر یا یک  فقط آبریز
 .باشند داشته حضور آبریز حوضه کمیسیون

 و شـود  پرداختـه  شـود  می ذکر آب عالی شوراي ماده در که اي نامه نظام یا نامه آئین در وظایف •
 . شود پرداخته  نامه نظام یا نامه آئین همان در وظایف جزئیات

 انتقـال  آب عالی شوراي به فقط آبریز حوضه کمیسیون مصوبات که شود مشخص ماده این در •
  کند؟ می صدق هم پائین به باال از روند این یا یابد؟ می

  بگیرد؟ صورت باید بازنگري این یکبار چندسال دارد؟ بازنگري به نیاز حوضه پایداري سند آیا •
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 مـدت  ظـرف  نامـه  آئـین  این که شود آورده نامه آئین یک در جزئیات سایر و وظایف:  پیشنهاد •
 .  شود تهیه ماه شش

 سـري  یـک  و اسـت  کمیسـیون  برعهـده  داخلـی  وظایف سري یک که شود توجه نکته این به •
 .کند می تعیین را وظایف آن آب عالی شوراي و است آب عالی شوراي برعهده وظایف

 کمیسـیون  در نهـاد  مردم هاي تشکل با آنها نسبت و اجرایی هاي دستگاه اعضاي تعداد به باید •
 درنظـر  هرمـی  صـورت  بـه  را سـطحوح  اگـر  که باشد هرم یک مانند و شود توجه آبریز حوضه
 هـا  ایـن  نسبت باید باشند داشته حضور نهاد مردم انجمن از نفر ودو تشکل از نفر دو و بگیریم

 .باشد داشته همخوانی اجرایی هاي دستگاه نسبت با
 نامـه  نظـام  حوضـه  هـر  تـا  شـود  اشاره باید حوضه هر براي نامه نظام تهیه به نیاز ماده این در •

 .  نماید تهیه را خود به مخصوص
 .باشد تواند نمی آبریز حوضه کمیسیون با پروانه صدور وظیفه •
 بـرایش  یوظـایف  آب عالی شوراي از مستقل کمیسیون یک که دهد نمی اجازه نگهبان شوراي •

 .شود تعریف
 فرعی سازمان یک باید این با متناسب چون باشیم داشته فرعی کمیسیون که دارد لزومی چه •

 .باشیم داشته هم
 نهـاد  مـردم  نماینده دیگر باشد کمیسیون رئیس با بران آب تشکل عضو انتخاب که صورتی در •

 . باشد نهاد مردم انجمن اعضاي انتخاب به باید و ندارد معنی
 

 بران آب تشکل جاي به را صنفی نظام آب، عالی شوراي براي کشارزي جهاد  تشکیل قانون در •
 نظـام  امـا  دارد اساسـنامه  و ساختار صنفی نظام که است این علتش یک و است داده پیشنهاد

 بـا  بـران  آب تشـکل  ماننـد  و کند می پیگیري را کشاورزان صنف حقوق فقط کشاورزان صنفی
 .  ندارند نزدیکی ارتباط کشاورزان

 نیست عام خیلی برداران بهره تشکل ولی است تر عام بران آب تشکل •

 آبریز : سازمان حوضه9ماده 

عنـوان دبیرخانـه    آبریـز بـه   آبریز نسبت به استقرار سازمان حوضـه  وزارت نیرو موظف است در هر حوضه
 اقدام نماید.  8آبریز موضوع ماده  کمیسیون حوضه

 :شده ارائه نظرات

 .شود بینی پیش باید ماده این در تشکیل نامه آئین •
 اسـت  بهتـر  است شده عنوان دبیرخانه عنوان به بعد و شده بیان آبریز حوضه سازمان ابتدا در •
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 .شوند بازبینی و بررسی موارد این 
 نداریم دفاتري چنین: آبریز هاي حوضه پیوسته هم به مدیریت دفاتر در •
 دهد؟ تشکیل را سازمان این آبریز حوضه هر در است موظف نیرو وزارت آیا •
  گرفت؟ خواهد قرار کجا در آبریز حوضه دبیرخانه •

 آب استانی کارگروه: 10 ماده

 شـرکت  مـدیرعامل  ،)کـارگروه  رئـیس ( اسـتاندار  از متشـکل  اسـتان  هـر  در آب اسـتانی  هـاي  کارگروه
 نیـروي  توزیـع  شـرکت  مـدیرعامل  ریزي، برنامه و مدیریت سازمان رئیس ،)کارگروه دبیر( اي منطقه آب

 حفاظـت  مـدیرکل  تجـارت،  و معـدن  صـنعت،  سـازمان  رئـیس  کشـاورزي،  جهـاد  سازمان رئیس برق،
 نیـروي  فرمانـده  اسـتان،  مرکـز  دادسـتان  دادگسـتري،  کـل  رئـیس  هواشناسی، مدیرکل زیست، محیط

 نفـر  یک و برداران بهره هاي تشکل نماینده نفر یک آب، مسائل نظران صاحب از نفر یک استان، انتظامی
  .گردد می تشکیل کارگروه، رئیس انتخاب به سه هر مرتبط، نهاد مردم هاي تشکل نماینده
 رؤسـاي  یا مدیران از کارگروه، دبیر پیشنهاد یا کارگروه رئیس تشخیص برحسب لزوم موارد در -تبصره
 جلسـات  در حضور براي آب مسائل نظران صاحب و متخصصین سایر یا استان اجرایی هاي دستگاه سایر

 .آید می عمل به دعوت رأي حق بدون مدعو عضو عنوان به کارگروه

 :شده ارائه نظرات

 . گردد مستقر اي منطقه آب شرکت در و شود مشخص باید کارگرو این اعضاي تمام •
. 2 زیرزمینـی  آب کمیسـیون . 1: شـود  مشـخص  اینهـا  وظـایف  و شـود  تعریـف  باید ماده سه •

  ها حقابه کمیسیون. 3 و آب امورمنابع کمیسیون
 آبـی  کم با سازگاري کارگروه و استان آب منابع حفاظت شوراي استانی، کارگروه تشکیل با آیا •

  شوند؟ می لغو
 نمائیم لغو نامه ائین همان ر د را ابی کم با سازگاري نامه تصویب •
 مـورد  این است بهتر که باشد داشته تداخل وتوسعه ریزي برنامه شوراي با که است ممکن این •

 شود بررسی
  شود ذکر نامه آئین در وظایف است بهتر •
 بنویسیم ماده این اخر در را شوند می لغو استانی موازي هاي کمیسیون تمام که را جمله این •
 .ندارد ضرورتی استان برق مدیر حضور •
 اسـتانی  کـارگروه  زیرنظر کمیسیون. شود خارج 8 ماده از پروانه صدور قضایی شبه کمیسیون •

 .باشد تواند نمی
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 :اصالح پیشنهاد •
 و آبریز هاي حوضه هاي کارگروه مصوب آبریز حوضه پایداري سند سازي پیاده منظور به

 متشکل استان هر در استانی هاي کارگروه ها، استان سطح در آب مصارف و منابع بخشی تعادل
 عامل کل مدیران استان، بودجه و برنامه سازمان رئیس ،)کارگروه رئیس( استاندار از

 رئیس کشاورزي، جهاد سازمان رئیس ،برق توزیع و اي منطقه برق و اي منطقه آب هاي شرکت
 دادگستري کل رئیس زیست، محیط حفاظت مدیرکل تجارت، و معدن صنعت، سازمان

 تشکیل مربوطه استان انتظامی نیروي وفرماندهی هواشناسی مدیرکل ،استان مرکز دادستان
 آب منابع از حفاظت شوراهاي هاي فعالیت کلیه قانون، این تصویب تاریخ از. گردد می

 امور به رسیدگی هاي کمیسیون. یابد می انتقال آبی کم با سازگاري ملی کارگروه به زیرزمینی
 تکلیف تعیین هاي کمیسیون و ها پروانه صدور به رسیدگی هاي کمیسیون زیرزمینی، هاي آب

 نظارت تحت و استانی هاي کارگروه مدیریت و هماهنگی با ها استان سطح در ها حقابه
 ماه شش مدت ظرف ها کارگروه این اجرایی نامه آئین .گردد می انجام آبریز حوضه هاي کارگروه

 وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید با و تهیه نیرو وزارت توسط قانون این ابالغ از
 .رسد می

 شود پررنگ..  و استانی کارگروه در صنفی هاي تشکل حضور •
 نماینـده  حضور ضمن شود؟در آب منابع حفاظت شوراي جایگزین کارگروه این نیست بهتر آیا •

 .آب عالی شوراي در تا است تر اولی آبریز حوضه کمیسیون و کارگروه این در هاتشکل
 ؟؟ برق توزیع و تولید شرکت: شود ذکر دقیقتر: اي منطقه برق •
 است نشده تعریف: ها پروانه صدور به رسیدگی هاي کمیسیون •
 مشـخص  آنهـا  اعضـاي  ترکیت و است نیامده تعاریف در: ها حقابه تکلیف تعیین هاي کمیسیون •

 معتمـد  نفـر  یـک  وجـود  اند،شده نفره سه هايهیئت جایگزین احتماال اینکه به باتوجه. نست
 .است نظر تبادل و بحث قابل کشاورزان نماینده یا محلی

 هـاي  کـارگروه  براي کاري سازو چه هستند، استان چند یا دو بین مشترك که هاییحوضه در •
 اگـر  نیانـدازد؟  سـایه  حوضـه  یکپارچه مدیریت بر ايمنطقه اهداف که شود می تعریف استانی

  گیرد؟ می قرار اولویت در یک کدام باشد داشته وجود حوضه و استانی سطح در منافع تضاد
 نفـره  پـنج  و نفـره  سـه   هـاي هیـات  جـایگزین  رسد می نظر به که شده مطرح هايکمیسیون •

 بـر  ذینفعـان  از ايمنصـفانه  ترکیـب  اسـت  الزم باشند، آب عادالنه توزیع قانون 20 و 19مواد
 باشد موضوع حسب
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 خصوصی بخش مشارکت و مشارکتی مدیریت: 12 ماده 

 سـند  اهـداف  تحقـق  راسـتاي  در و مردمـی  مشـارکت  تقویت منظور به تواند می آبریز حوضه کمیسیون
 هاي حوضه سطوح در و مذکور سند تدوین در گروداران مشارکت از استفاده ضمن آبریز، حوضه پایداري

 از حفاظـت  و بـرداري  بهـره  مـدیریت  واگذاري به نسبت ها، دشت یا مطالعاتی هاي محدوده فرعی، آبریز
 سـازمان  نظارت با آب، برداران بهره قانونی هاي تشکل به ها دشت یا مطالعاتی هاي محدوده در آب منابع

. نمایـد  اقـدام  قـانون  ایـن  49 مـاده  موضوع هاي تعرفه از حاصل درآمد از بخشی محل از و آبریز حوضه
 اجـراي  جهـت  گـذاري  سرمایه در غیردولتی بخش مشارکت از تواند می آبریز حوضه کمیسیون همچنین

 و تأسیسـات  از نگهداري و برداري  بهره یا آبریز حوضه پایداري سند در شده بینی پیش اقدامات یا ها طرح
 .نماید استفاده آبی هاي سازه

 :شده ارائه نظرات

 اقـدام  مصـارف  و منابع بخشی تعادل براي اجرایی هاي دستگاه با همراه بردارن بهره که زمانی تا •
  افتاد نخواهد اتفاق بهبودي هیچ نکنند

 . باشند داشته نقش حوضه پایداري سند تهیه در فقط ها تشکل که است بهتر •
 کـه  نیسـت  لزومـی  دیگـر  دارنـد  نقـش  حوضـه  پایداري سند تهیه در ها تشکل که صورتی در •

 . شود سپرده ها آن به آبخوان مدیریت
 کـوچکترین  مطالعـاتی  محدوده االن کنیم؟چون نمی دشت جایگزین را مطالعاتی محدوده چرا •

 . است مدیریتی واحد
 شود تبدیل »تواند می« کلمه به » است موظف« عبارت •
 هـا  تشـکل  بـه  دریـافتی  بهاي آب از بخشی که شود عنوان بها آب قسمت در مالی ترتیبات در •

 .شود واگذار آبخوان مدیریت جهت
 است؟ برداران بهره هاي تشکل منظور آیا محلی؟؟؟ سازمان کدام: محلی سازمان •
 :ماده اصالح پیشنهاد •

 در و  در برداران بهره  مشارکت تقویت  ضمن منظور به است موظف/  مکلف آبریز حوضه کارگروه
 مدیریت و محلی حکمرانی توسعه زمینه آبریز حوضه پایداري سند تدوین اهداف تحقق راستاي

 محلی سازمان انتخاب یا ایجاد به نسبت و.نماید فراهم را زیرزمینی و سطحی آب منابع در مشارکتی
 انتخاب یا ایجاد از پس. نماید اقدام دشت هر در آب منابع از حفاظت و برداري بهره مدیریت جهت

 . گیرد می قرار سازمان آن اختیار در مربوطه دشت در دریافتی بهاي آب از بخشی مذکور، سازمان

 وزارت و نیـرو  وزارت مشـترك  پیشـنهاد  بـه  مـاه  شش حداکثر ظرف ماده این اجرایی نامه آئین -تبصره
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 شود می تهیه ،برداران بهره مشارکت تحقق نهادي بسترهاي و الزامات تعیین بر تاکید با کشاورزي جهاد
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید با و

 مردمـی  مشـارکت  تقویـت  نقـش  که شده قید آبریز حوضه کمیسیون تشکیل ماده ابتداي در •
 کمیسیون این براي محلی سازمان انتخاب و ایجاد به اقدام ادامه در اما است ارزشمند که دارد

 و بگیـرد  شـکل  محلـی  جامعـه  درون از بایـد  مشارکت که حالی در. است شده گرفته نظر در
 .باشد تقویت جهت خالف در و زاآسیب تواند می باالدستی دخالت

 :ماده اصالح پیشنهاد •
 سند اهداف تحقق راستاي در و مردمی مشارکت تقویت منظور به است موظف آبریز حوضه کمیسیون

 و برداري بهره مدیریت  جهت محلی هايسازمان از انتخاب یا ایجاد به نسبت ،آبریز حوضه پایداري
 از بخشی مذکور، سازمان انتخاب یا ایجاد از پس. نماید استفاده اقدام دشت هر در آب منابع از حفاظت

 قبال در تواند می نیرو وزارت. گیرد می قرار سازمان آن اختیار در مربوطه دشت در دریافتی بهاي آب
 ده تا آب تعرفه وصول و استان آب منابع از حفاظت و برداري بهره مدیریت به مربوط خدمات خرید

هاي محلی  مابین به سازمان در چارچوب مفاد قرارداد فی را دریافتی تعرفه از%) 10( درصد
 طرف قرارداد پرداخت نماید.

 الملل آب حقوق بین : دیپلماسی و13ماده 

 اصـل  ارتقـاي  و ملی منافع و امنیت حاکمیت، حفظ منظور به و قوا سایر همکاري با است موظف دولت
 از بـرداري  بهـره  و حفاظـت  به مربوط معاهدات اجراي و انعقاد درباره را الزم اقدامات همجواري، حسن
 المللی بین هاي سازمان و ها دولت با غیرمتعارف، و زیرزمینی سطحی، از اعم مشترك، و مرزي آب منابع
 .نماید معمول دیگر

 شـوراي  تأییـد  از پس و شده تهیه نیرو و خارجه امور وزارتین توسط ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی

 :شده ارائه نظرات

 دیـده  مـاده  این در گانه سه قواي نقش باید و باشد داشته نقش نباید دولت فقط ماده این در •
 . شود
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 اطالعات به دسترسی: 14 ماده 

 و هـا  داده گـذاري  اشـتراك  بـه  و کارآمد نظام ایجاد آزاد، دسترسی تسهیل منظور  به است موظف دولت
 نیـاز  مـورد  اطالعات و آمار روز به و پایدار دقیق، انتشار و تأمین راستاي در و هواشناسی و آب اطالعات

 عالی شوراي ذیل را هواشناسی و آب اطالعات و داده ملی مرکز آب، زمینه در کشور مختلف هاي بخش
  .نماید ایجاد آب

 شـمول  از اشـخاص  خصوصی حریم به مربوط اطالعات و شده بندي طبقه اطالعات و ها داده -1 تبصره
 .است خارج ماده این

 سازمان و کشاورزي جهاد وزارت نیرو، وزارت مشترك پیشنهاد به ماده این اجرایی نامه آیین -2 تبصره
 شـوراي  تأییـد  از پـس  و شده تهیه قانون این تصویب از پس ماه شش حداکثر ظرف کشور هواشناسی

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی

 و آب اطالعـات  و داده ملی مرکز با همکاري به موظف ،6 ماده موضوع آب بخش ارکان کلیه -3 تبصره
 .باشند می ماده این 2 تبصره اجرایی نامه آیین چارچوب در هواشناسی

 :شده ارائه نظرات

 .دارد وجود نامه آئین تدوین در زیست محیط سازمان مشارکت لزوم •
  ؟یآب و هواشناس ایاست  یو هواشناس یماده آب شناس نیا در •
 .ابدی رییتغ »اطالعات به آزاد« به »یعموم معقول « عبارت •
 .شود اضافه »عمومی« کلمه »اطالعات و ها داده گذاري اشتراك « عبارت از بعد •
 بـه  مربـوط  اطالعـات  و) یدولتـ (اسـرار   شده يبند طبقه اطالعات و ها داده: يشنهادیپ تبصره •

 .است خارج ماده نیا مشمول از اشخاص یخصوص میحر
 شود ذکر آزاد یدسترس •
 .گردد اضافه اطالعات و ها داده گذاري اشتراك از بعد آمار کلمه •
 مصــوب((  اطالعــات بــه آزاد دسترسـی  و انتشــار قــانون مفــاد بنـابر  اطالعــات بــه دسترسـی  •

 تشـخیص  مجمـع  در 31/5/1388 تاریخ در شده تایید و اسالمی شوراي مجلس 6/11/1387
 .گردد حذف عمومی معقول دسترسی عبارت و شود قانون به اشاره. باشد)) نظام مصلحت

 عنـوان  به. گردد جلوگیري قانون از متنوع برداشت از تا گردد قید نامه آیین در مشمول موارد •
 زیسـتی  محـیط  ارزیابی نظیر شود می جامعه سالمت با مرتبط که اطالعات از بخش آن مثال
 .گیرد قرار دسترس در تواند می قانون این بنابر آبی هاي طرح
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 . است طرفه یک یعنی »آزاد«  میگوئیم وقتی •
 هست؟ چی ملی مرکز کارگرد •
 و آب منـابع  اطالعـات  و داده نظـام  ارتقـاء : کـرد  جانمـایی  بـاال  مـتن  در توان می را مورد این •

 انتشـار  و تـامین  راسـتاي  در توانمنـد  نظام یک سمت به  آنها گذاري اشتراك به و هواشناسی
   آب زمینه در کشور مختلف هاي بخش نیاز مورد اطالعات و آمار روز به و پایدار دقیق،

 .شود تبدیل توانمندسازي به توانمند نظام •
 برود باید ساختارنهادي فصل به داده گذاري اشتراك •
 گردد ایجاد باید آب عالی شوراي ذیل داده ملی مرکز •
 .دهیم تغییر همکاري به را مشترك پیشنهاد •

 عمومی هاي استفاده بندي اولویت: 15 ماده

 با قـانون،  ایـن  اهـداف  راسـتاي  در آبریـز،  هاي حوضه در مختلف رفمصا ايبر آب منابع از داريبر هبهر
 رعایـت  بـا  مصـارف  سـایر  اولویت. شود می انجام بهداشت، و شرب و زیست محیط یکسان اولویت ظلحا

 تعیـین  آبریـز  حوضـه  کمیسـیون  توسـط  آبریز، حوضه پایداري سند اساس بر و سرزمین آمایش الزامات
 .گردد می

 :شده ارائه نظرات

 .باشد اول اولویت شرب •
 شود تفکیک مصارف تعریف و بندي اولویت •
 شود آورده زیست محیط بعد بهداشت و شرب •
 .شود اشاره آن به و گردد لحاظ هم مصرف تقدم در اولویت •
 عـدم  صـورت  در و دارد تقـدم  زیسـت  محیط بر شرب یعنی شود می آورده اولویت کلمه وقتی •

 ایم برده سوال زیر را بشري حقوق مسئله درواقع مسئله این رعایت
 بـرآورده  هـم  کـم  مقـادیر  بـا  شرب زیرا شود داده قرار اول اولویت عنوان به زیست محیط اول •

  شود می
 یعنـی  شـود  مـی  تـامین  شرب سپس و شود می کسر را محیطی زیست اول تخصیص در وقتی •

 است اول اولویت زیست محیط
 کنیم می انتخاب را شرب اول ما انتخاب موقع یعنی گوئیم می اولویت وقتی •
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 اي  : انتقال آب بین حوضه18ماده  

 در و انسـان  بهداشـت  و شـرب  آب نیـاز  کمبـود  بـراي  صـرفاً  دو درجه آبریز هاي حوضه بین آب انتقال
 و مقصد حوضه در مصرف مدیریت راهکارهاي اجراي به مشروط آب، به دسترسی حق تضمین راستاي

 الزامـات  بـر  مبتنـی  آتـی  و موجـود  شرایط در مبدأ حوضه اساسی نیازهاي کلیه تأمین صورت در تنها
 شـوراي  تصـویب  از پـس  زیسـتی،  محیط و اجتماعی اقتصادي، فنی، توجیهات وجود و سرزمین آمایش
 واحــدهاي ســطح در اي حوضــه بــین آب انتقــال خصــوص در گیــري تصــمیم. اســت مجــاز آب، عــالی

 عهـده  بـر  آبریـز  حوضـه  تخصـیص  سـند  قالب در دو درجه آبریز هاي حوضه از تر کوچک هیدرولوژیکی
 .باشد می آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون

 زیسـت  محـیط  حفاظت سازمان و نیرو وزارت مشترك پیشنهاد به ماده این اجرایی نامه آیین -1 تبصره
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تأیید از پس و شده تهیه

 بـوده  ماده این شمول از خارج مرزي آبریز هاي حوضه از آب انتقال خصوص در گیري تصمیم -2 تبصره
 .باشد می وزیران هیئت تصویب اساس بر و آب عالی شوراي تایید با صرفا و

 :شده ارائه نظرات

 اقتصـادي،  فنـی،  توجیهـات « عبـارت  ذکر به توجه با. شود حذف 2 درجه آبریز حوضه عبارت •
 راهکارهاي اجراي به مشروط « عبارت شود می پیشنهاد »سرزمین آمایش و... و محیطی زیست

 .شود حذف »مبدا حوضه آب تامین و مصرف مدیریت
 سـند  اجـراي  و تـدوین  و«  عبـارت »  مصـرف  مـدیریت  راهکارهـاي  اجـراي  « عبـارت  از بعد •

 .گردد اضافه »پایداري
 بـا  اي حوضـه  بـین  سـطوح  در خصوصـا  آب انتقـال  برنگیز مناقشه موضوع سختگیرانه کنترل •

 هزینـه  پـر  توابـع  بـه  توجـه  بـا  فرهنگی و محیطی زیست اقتصادي، اجتماعی، الزامات رعایت
 مشـخص  مـواد  یـا  و مـاده  تدوین(اجتماعی و قومی هاي گسست ایجاد و نارضایتی درافزلیش

 )کننده محدود
 مصـارف  و بهداشـت  مصـرف  از شـرب،  مصرف گسترده، تبعات و موضوع حساسیت به توجه با •

 مصارف که مناطقی در و بگیرد صورت شرب براي تنها انتقال. گردد تفکیک شهري و خدماتی
 ایـن  براي آب انتقال از گردد تامین چرخانی باز با تواند می) شهري خدمات و بهداشت( دیگر

 . شود جلوگیري مصارف
 مـوارد  خیلی در( طبیعی منابع متولی عنوان به  هم جنگلها سازمان حتما ماده این تبصره در •

 این اجرایی نامه آیین و ضوابط تصمیم محل) دارد قرار جنگلی و طبیعی اراضی در انتقال مبدا
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 .گیرد قرار ماده
 .دارد تعریف به نیاز 2 درجه آبریز هاي حوضه بین آب انتقال •
 باشد آبریز حوضه کمیسیون برعهده بگوئیم را اي حوضه بین انتقال یا 3 درجه براي •
  ماده این تدوین در یونسکو اصول از استفاده ضرورت •
 جهانی تجربیات از استفاده ضرورت •
 ايحوضه بین انتقال تعریف •

 تحویل ساالنه : آب قابل22ماده 

 مـذکور  هـاي  پروانه در مندرج سقف تا برداري بهره هاي پروانه دارندگان به ساالنه تحویل قابل آب میزان
 هـاي  اولویـت  چـارچوب  در و آبریـز  حوضـه  هـوایی  و آب شرایط و آبی ظرفیت لحاظ با آبی سال هر در

 کمیسـیون  مصـوبات  اسـاس  بـر  آبریـز،  حوضه در استانی ریزي برنامه قابل آب سهم نسبت به و مصرف
 و گردد می ابالغ اجرا جهت ربط ذي اي منطقه آب هاي شرکت به آبریز حوضه سازمان توسط آبریز، حوضه

 لحـاظ  اطمینان حدود به توجه با. رسد می برداران بهره عموم اطالع به آب استانی هاي کارگروه طریق از
 در موظفنـد  آبریـز  هاي حوضه هاي کمیسیون آبریز، حوضه تخصیص سند در مصارف از هریک براي شده

 بـراي  بیمـه  پوشـش  از اسـتفاده  سـازوکار  پیشـنهاد  بـه  نسـبت  آبریـز،  حوضـه  پایـداري  سند چارچوب
 آب عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  را یادشـده  سـازوکار  و نمـوده  اقـدام  آب برداران بهره و کنندگان مصرف

 اقـدام  اسـتان  هر در مصوب سازوکار کردن عملیاتی به نسبت موظفند آب استانی هاي کارگروه. برسانند
 مفـاد  ساالنه عملکرد عمومی، رسانی اطالع ضمن موظفند آبریز هاي حوضه هاي سازمان همچنین. نمایند

 .نمایند گزارش آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون به را ماده این

 :شده ارائه نظرات

 گردد لحاظ هم اقلیمی تغییرات به توجه با حوضه انداز چشم آبی، سال بر عالوه •
  شود دیده آبریز حوضه کمیسیون نقش باید ماده این در •
 دسـت  پـایین  در و کننـد  می مصرف باالدست در که است این ما هاي گرفتاري بدترین از یکی •

 تخصـیص  براي را آبریز حوضه کمیسیون وظیفه که اي ماده در باید پس ماند نمی باقی چیزي
 . شود وصل ماده این به شده بیان ساالنه

 گیرد؟ می صورت کجا توسط ماده این اجراي •
 باشـد  کمتـر  فاصـل  حـد  این هرچقدر که دارد اطمینان فاصل حد یک ساالنه تحویل قابل اب •

 همچنـین . شـود  گرفتـه  نظـر  در ریزي برنامه قابل آب در باید اطمینان حدود این و است بهتر
 . شود گرفته درنظر خسارت جبران براي بیمه قسمت این براي باید
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 .شود تعیین باید نظامنامه در مختلف مصارف براي اطمینان حدود • 
 در مصـارف  از هریـک  براي شده لحاظ اطمینان حدود به توجه با که شود نوشته ماده این در •

 در موظفنـد  آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون الزم، تمهیدات ایجاد و آبریز حوضه تخصیص سند
 بـراي  بیمـه  پوشش از استفاده سازوکار پیشنهاد به نسبت آبریز، حوضه پایداري سند چارچوب

 عـالی  شـوراي  تصـویب  به را یادشده سازوکار و نموده اقدام آب برداران بهره و کنندگان مصرف
 .برسانند آب

 خشکسالی و سیالب جامع مدیریت: 34 ماده

 کشـور  بحران مدیریت قانون 14 ماده) پ( بند در نیرو وزارت شده بینی پیش وظایف اجراي راستاي در
 طـرح  آب، اسـتانی  هـاي  کارگروه همکاري با موظفند آبریز هاي حوضه هاي سازمان ،1398 سال مصوب

 و مـرتبط  هاي دستگاه وظایف گرفتن نظر در با را آبریز هاي حوضه خشکسالی و سیالب جامع مدیریت
 کار و ساز و غیرسازهاي و اي سازه هاي طرح طریق از آوري تاب افزایش و پذیري آسیب کاهش رویکرد با

 هـاي  کمیسیون تصویب به و نموده مطالعه قانون، این تصویب از پس سال دو مدت ظرف بیمه، پوشش
 بـا  آبریـز  هاي حوضه اولویت با را شده انجام مطالعات است موظف نیرو وزارت. برسانند آبریز هاي حوضه
 عـالی  شـوراي  تصـویب  به آبریز، حوضه پایداري سند از بخشی عنوان به باال، خطرپذیري و پذیري آسیب

 در آبریـز  هـاي  حوضـه  سـطح  در اجرایـی  هـاي  دسـتگاه  کلیه عمل مبناي مذکور مطالعات. برساند آب
 در اجرایـی  هـاي  دستگاه کلیه مطالعات، این تأیید و تکمیل زمان تا. باشد می ماده این موضوع خصوص

  .باشند می نیرو وزارت تأیید اخذ و استعالم به موظف ماده، این موضوع راستاي در خود وظایف اجراي

 اقـدامات  کلیه انجام به موظف روستاها محدوده در ها دهیاري و شهرها محدوده در ها شهرداري -تبصره
 الیروبی، نیز و سازي کناره سازي، ساحل دهی، سامان شهري، بهسازي قبیل از سیل خطر رفع به مربوط
 بنـدهاي  ایجـاد  سیالب، ایمن آبگذري موانع رفع خطرآفرین، نقاط اصالح فیزیکی، موانع رفع و تنظیف
 .باشند می اي منطقه آب هاي شرکت تأیید و موافقت از پس بندها، سیل و انحرافی

 :شدهارائه نظرات

 شود گذاشته سیالب استراتژیک مدیریت ماده این نام •
 نشود ایجاد ابهامات تا باشد سیالب جامع مدیریت ماده این نام است بهتر •
 بـا  آبریـز  هـاي  حوضـه  اولویـت  بـا « عبـارت  و شود حذف »مختلف هاي گزینه بالحاظ« عبارت •

 . شود گذاشته »باال خطرپذیري
 مطالعـات  چون بیاید اي غیرسازه و اي سازه طرح باید حتما: پاسخ. بیاید اي غیرسازه طرح فقط •
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 آید درمی اجرا به بعد و گیرد می صورت
 .شود گرفته استعالم کشور وزارت از باید موضوع این براي •
 دارد ییاجرا نامه آئین به نیاز ماده این •
 بـا  هسـتند  موظـف  آبریـز  حوضـه  هـاي  سـازمان  کـه  شود بیان نیرو وزارت جاي به است بهتر •

 نمایند تهیه را آبریز حوضه جامع مدیریت طرح آب استانی هاي کارگروه همکاري
 را شوظـایف  از بخشی تواند می اصلی آبریز حوضه که بود شده بیان افغانستان کشور تجربه در •

. نمائیم استفاده موضوع این از توانیم می نیز ما بخش این در نماید واگذار فرعی آبریز حوضه به
 آن تکـرار  بـه  نیاز و است آمده نحوه همین به آبریز حوضه کمیسیون به مربوط ماده در: پاسخ

 .نیست
 شود استفاده خسارت و خطرپذیري کاهش رویکرد با عبارت •
  است تر مناسب سال سه است زیاد سال 5 مدت ظرف •
 بیاید آبریز حوضه پایداري سند در و باشد ساله دو که است بهتر •
 برسد آبریز حوضه کمیسیون تصویب به که شود بیان •
 ندارد اجرایی نامه آئین به نیاز ماده این •
 اولویـت  بـا  کـه  شـود  بیان و شود آورده باید کشور وزارت به ارسال و ابریز حوضه بندي اواویت •

 .گردد می ارائه کشور وزارت به آب عالی شوراي تائید از پس باال خطرپذیري با آبریز حوضه
 است شده سپرده است نیرو وزارت از رکنی یک ك آبریز حوضه سازمان به مطالعات انجام •
  کنند؟ می ابالغ یا کنند؟ می ارائه کشور وزارت به آیا •
 شود داده ارائه کشور وزارت به نباید را مطالعه •
 مطالعـات  جـنس  از و اسـت  نشـده  عنـوان  کشـور  وزارت به ارائه نیز بحران مدیریت قانون در •

 . هستند فعالیت جنس از بلکه نیستند
 کشور بحران مدیریت قانون قالب در است موظف نیرو وزارت که شود داده تغییر شکل این به •

 .برساند عالی شوراي تصویب به باال خطرپذیري با آبریز هاي حوضه اولویت با را مطالعا
 تصویب به آب عالی شوري در فقط همان و هست آب عالی شوراي عضو خودش کشور وزارت •

 برسد
 .شود بیان بحران مدیریت قانون پ بند در نیرو وزارت شده بینی پیش وظایف قالب در •
 خشکسـالی  و سـیالب  جامع مدیریت ب هم عنوان و شود اضافه هم خشکسالی که است بهتر •

 .  یابد تغییر
 موضـوع  تـا  آوري تـاب  افـزایش  و پـذیري  آسـیب  پـس  اسـت  شده اضافه نیز خشکسالی چون •

 .دهد پوشش هم را خشکسالی
 .برسد وزیران هیئت تصویب به آب عالی شوراي تائید با که شود بیان •
 . شوند اجرایی باید مطالعات اجام از بعد که شود آورده ماده یک باید •
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 اجـرا  آبریـز  هـاي  حوضـه  در بایـد  مطالعات این بینی پیش قالب در که شود نوشته جمله یک • 
 .شوند

 بـه  باید آبریز هاي حوضه سطح در پس است حوضه پایداري سند از بخشی این ك بگوئیم اگر •
 .برسد اجرا

 آب عـالی  شـوراي  تصـویب  بـه  مسـتقیم  باشد پایداري سند از جزئی که است شده بیان چون •
 .برساند

 هـاي  حوضـه  سـطح  در اجرایی هاي دستگاه عمل مبناي گرفته صورت مطالعات که شود گفته •
 . بود خواهد ماده این موضوع خصوص در آبریز

 شـهرداري  وظیفـه  سیل خطر رفع به مربوط اقدامات کلیه شهرها داخل در که شود بیان باید •
 . شویم می مشکل دچار الیروبی براي بعدا مگرنه بگیرد اجازه نیرو وزارت از باید و است

 .شود ذکر اي منطقه آب هاي شرکت نیرو، وزارت جاي به تبصره در است بهتر •
 و شهرسـازي  و راه وزارت پـس  نیست ها شهرداري برعهده فقط شهرها در سیل کنترل وظیفه •

 هستند؟ کاره چه مسکن بنیاد

 : تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم35ماده 

 موضـوع  خشکسـالی  و سیالب جامع مدیریت مطالعات نتایج قالب در موظفند اي منطقه آب هاي شرکت
 آبریـز،   هـاي  حوضه هاي کمیسیون در مطالعات آن تأیید تاریخ از سال دو مدت ظرف حداکثر ،34 ماده

 اخـذ  و 32 مـاده  در منـدرج  مصـادیق  حریم و بستر پهناي تعیین و تشخیص مطالعات انجام به نسبت
 آن از پس و نموده اقدام آبریز هاي حوضه هاي سازمان طریق از آبریز، هاي حوضه هاي کمیسیون تأییدیه
 مراکـز  اولویـت  بـا  را حـریم  و بسـتر  پهنـاي  قطعیـت  و عمومی اعالم تعیین، به مربوط اجرایی اقدامات

 .نمایند معمول خیز، سیل و جمعیتی

 :شده ارائه نظرات

 اسـت  گرفتـه  صـورت  قبلـی  مـاده  در کـه  مطالعـاتی  انجـام  از پس که شود بیان ماده این در •
 بسـتر  و حـریم  پهنـاي  آن اجـراي  راسـتاي  در کـه  هسـتند  موظف اي منطقه آب هاي شرکت

 نمایند تعیین را رودخانه
 بگیرند درنظر باید نیز را خیز سیل و جمعیتی مراکز اولویت •
 دربیاورند اجرا به سپس و دهند انجام را مربوطه مطالعات ابتدا در که شود بیان •
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 : تثبیت پهناي بستر و حریم در سامانه حدنگار (کاداستر)36ماده 

 ارسال به نسبت 32 ماده در مذکور موارد حریم و بستر پهناي قطعیت از پس اي منطقه آب هاي شرکت
 در هـا  نقشـه  وصـول  از پـس  مکلفند مذکور ادارات و نموده اقدام امالك و اسناد ثبت ادارات به ها نقشه

 نـام  بـه  را بستر مالکیت اسناد و اقدام ملی) کاداستر( حدنگار سامانه در آن تثبیت و جانمایی خصوص
 هـاي  شـرکت . نماینـد  صـادر  مربوطـه  اي منطقـه  آب شرکت نمایندگی با ایران اسالمی جمهوري دولت

  باشند. می معاف ثبتی هاي هزینه هرگونه پرداخت از قانون، این مقررات اجراي در اي منطقه آب
 مـوارد  بسـتر  در قبلـی  صـادره  ثبتی مالکیت اسناد کلیه موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -1 تبصره
 .نمایند اصالح یا ابطال قضایی، تشریفات بدون را 32 ماده در مندرج
 32 مـاده  در مـذکور  موارد مالکیت سند صدور از قبل تا موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -2 تبصره

 و استعالم بدون مجاور امالك و اراضی براي مالکیت سند صدور از ایران، اسالمی جمهوري دولت نام به
 در همچنـین . نمایند خودداري حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص نام به اي منطقه آب هاي شرکت تأیید
 بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  دولـت  ارتفـاقی  حقـوق  درج مجـاور،  امـالك  و اراضی صادره اسناد کلیه

 .است الزامی اي منطقه آب هاي شرکت نمایندگی
 الزامـاً  آبـی،  منـابع  مجاور امالك حدود تحدید هنگام در موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -3 تبصره

 کسـب  بـه  منـوط  خصوص این  در اقدامی گونه هر و نمایند دعوت را اي منطقه آب هاي شرکت نماینده
  باشد می قانون این چارچوب در اي منطقه آب هاي شرکت موافقت
 هـاي  دسـتگاه  کلیـه  بـراي  قبلـی  صـادره  مالکیـت  اسناد موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات -4 تبصره
 نماینـدگی  بـا  ایران اسالمی جمهوري دولت نام به را قانون این 32 ماده موضوع موارد بستر در اجرایی
 .نمایند اصالح اي منطقه آب هاي شرکت

 عـادي،  رسـمی،  اسـناد  شامل قانون این در مذکور آبی منابع بستر بر مالکیت ادعاي هرگونه -5 تبصره
 .  نیست مسموع حقوقی، و حقیقی اشخاص ناحیه از محلی اسناد سایر و وقفی صلح،

 هاي زیربنایی : رعایت مالحظات کیفی حریم منابع آب در پروژه37ماده 

 و هـا   جـاده  از برداري بهره و احداث در مکلفند اشخاص و نهادها ها، شهرداري اجرایی، هاي دستگاه کلیه
 بـه  شـرب  آب کننـده  تـأمین  منـابع  سایر یا ها سد مخازن یا ها  رودخانه حریم و بستر به مشرف آهن راه

 جلـوگیري  آنهـا  داخـل  بـه  شیمیایی و  سمی مواد حمل کننده وسایل سقوط از که نمایند عمل نحوي
  است. بردار بهره یا احداثکننده عهده به سازي ایمن مسئولیت. شود
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 و شـیمیایی  نفتی، مواد و نفت هاي  لوله عبور و آلوده کننده منبع نوع هر استقرار و جانمایی -1 تبصره 
 اسـت  ممنـوع  کننـد،  مـی  تأمین را شرب آب که آبی منابع سایر و ها  رودخانه حریم و بستر در فاضالب

 و حقیقی اشخاص نیرو، وزارت توسط مجوز صدور صورت در. نیرو وزارت اجازه با ضروري موارد در مگر
 در. باشـند  مـی  نیرو وزارت ابالغی تعهدات و شروط مقررات، کلیه رعایت به مکلف مجوز دارنده حقوقی
 وزارت درخواسـت  برابـر  اسـت  موظف محل دادستان تبصره، این مقررات از تخلف هرگونه وقوع صورت

  .نماید صادر را سابق وضع به اعاده یا تخلف رفع یا اصالح دستور مورد حسب نیرو،

 و بسـتر  در اشـیاء  هرگونـه  و زبالـه  نخالـه،  فاضالب، قبیل از آلوده کننده مواد هرگونه تخلیه -2 تبصره
  .است ممنوع مطلقاً ،32 ماده در مندرج موارد حریم

 .شود می رفتار قانون این 54 ماده وفق آن، هاي تبصره و ماده این مفاد از متخلفین با -3 تبصره

 هاي تاریخی و توسعه گردشگري آبی : حفظ آثار و سازه48ماده 

 حفظ، به نسبت گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث وزارت همکاري با است موظف نیرو وزارت
 و ثبـت  و آنهـا  روي بـر  پـژوهش  و مطالعـه  تـاریخی،  آبـی  هاي سازه و آثار از پایدار برداري بهره و احیاء

 .نماید اقدام جهانی و ملی آثار ردیف در مذکور هاي سازه و آثار مستندسازي

 گردشـگري  و دسـتی  صـنایع  فرهنگـی،  میـراث  کل ادارات همکاري با موظفند آب استانی هاي کارگروه
 عنـوان  بـه  آبریـز  هـاي  حوضه هاي کمیسیون در آن تصویب و استان آبی گردشگري طرح تهیه به نسبت
 عملکـرد  گزارش موظفند آبریز هاي حوضه هاي سازمان. نمایند اقدام آبریز حوضه پایداري سند از بخشی
 .نمایند ارائه آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون به را ماده این مفاد ساالنه

 :شده ارائه نظرات

 .  دارد فراوان اقتصادي هاي جنه زیرا شود مطرح طرح یک صورت به آبی گردشگري است بهتر •
 فرهنگـی،  میـراث  کـل  ادارات همکاري با استانی کارگروه که شود عنوان ماده این در: پیشنهاد •

 به آبریز حوضه کمیسیون در و نموده تهیه را آبی گردشگري طرح گردشگري، و دستی صنایع
 . برسانند تصویب

 .شود دیده آبی گردشگري هاي جنبه و موارد تمام آبریز حوضه پایداري سند در •
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 اختالفات حل و داوري ساختار ارکان: 55 ماده

 :از اند عبارت قانون این موضوع اختالفات حل و داوري ساختار ارکان
 .آب عالی شوراي زیرنظر آب داوري ملی مرکز: ملی سطح) الف
 .آبریز هاي حوضه هاي کمیسیون زیرنظر آبریز هاي حوضه آب داوري مراکز: آبریز حوضه سطح) ب
 و اخـتالف  حـل  شوراهاي آب، استانی هاي کارگروه زیرنظر ها استان آب داوري مراکز: استانی سطح) ج

 .موجود محلی نهادهاي
 عـالی  شـوراي  پیشـنهاد  با الذکر فوق داوري مراکز از هریک سازوکار و ساختار اجرایی نامه آیین -تبصره

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به آب،

 :شده ارائه نظرات

 ذیـل  در مورد این به مربوط موارد کلیه. شود گرفته نظر در اختالف حل و دعاوي براي بخشی •
 . گیرد قرار بخش این

 ملـی،  سـطح  سـه  در کـه  اي گونه به شود؛ گنجانده سطحی سه داوري اختالف، حل بخش در •
 .باشد داشته وجود مقوله این استانی و آبریز حوضه

 دهد پیشنهاد را اختالف حل سازوکار نیرو وزارت حقوقی دفتر •
 شود آورده قانون در باید ماده یک عنوان به اختالف حل ساختار ارکان •
 .یابد تغییر »آب داوري ملی مرکز « عبارت به »آب ملی داوري مرکز « عبارت ملی ساختار در •
 .باشد آب عالی شوراي نظر زیر ملی سطح در •

 اختالف حل هاي رویه: 56 ماده

 عمـل  زیـر  طرق از یکی به قانون، این اجراي در حقوقی و حقیقی اشخاص میان اختالف بروز موارد در
 :گردد می

 و محلـی  نهادهـاي  طریـق  از باید ابتدا استان، سطح در اشخاص میان اختالفات به اولیه رسیدگی) الف
 رسـیدگی  بـه  صالح را خود شوراها یا نهادها این از هریک چنانچه. پذیرد صورت اختالف حل شوراهاي

 آب داوري مرکـز  به موضوع باشند، معترض صادره رأي یا نظر به نسبت دعوا طرفین از هریک یا ندانند
 اعتـراض  قابـل  صالحه عمومی دادگاه در استان آب داوري مرکز نهایی  رأي. شود می داده ارجاع استان
   .بود خواهد
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 اختالف حل باشد، آبریز حوضه سطح در و استان یک از فراتر اشخاص، میان اختالف که صورتی در) ب 
 رأي بـه  نسـبت  دعـوا  طـرفین  از هریـک  چنانچـه . گیرد می صورت آبریز حوضه آب داوري مرکز توسط
 داده ارجـاع  آب داوري ملـی  مرکز به موضوع باشند، معترض آبریز حوضه آب داوري مرکز توسط صادره

 .بود خواهد اعتراض قابل صالحه عمومی دادگاه در آب، داوري ملی مرکز نهایی رأي. شود می

 استان آب داوري مرکز به موضوع استان، سطح در اجرایی هاي دستگاه میان اختالف بروز صورت در) ج
 بـه  موضـوع  باشـند،  معتـرض  صـادره  رأي به نسبت دعوا طرفین از هریک چنانچه. شود می داده ارجاع
 غیرقابـل  قطعـی،  آبریـز،  حوضـه  آب داوري مرکـز  رأي. شود می داده ارجاع آبریز حوضه آب داوري مرکز

 .باشد می االجرا الزم و اعتراض
 مرکـز  بـه  موضـوع  آبریـز،  حوضه سطح در ها استان اجرایی هاي دستگاه میان اختالف بروز صورت در) د

 رأي بـه  نسـبت  دعـوا  طـرف  هـاي  دستگاه از هریک چنانچه. شود می داده ارجاع آبریز حوضه آب داوري
 آب، داوري ملـی  مرکز رأي. شود می داده ارجاع آب داوري ملی مرکز به موضوع باشند، معترض صادره
 .باشد می االجرا الزم و اعتراض غیرقابل قطعی،

 آب داوري ملـی  مرکـز  بـه  موضـوع  ملی، سطح در اجرایی هاي دستگاه میان اختالف بروز صورت در) ه
 .باشد می االجرا الزم و اعتراض غیرقابل قطعی، آب، داوري ملی مرکز رأي. شود می داده ارجاع

 بـا  آبـی  هـاي  نامه تفاهم و قراردادها در پیمانکاران و مشاوران ها، تشکل میان اختالف بروز صورت در) و
 داده ارجـاع  اسـتان  آب داوري مرکـز  بـه  موضـوع  اسـتان،  سـطح  در اجرایـی  هاي دستگاه با یا یکدیگر

 آب داوري مرکز به موضوع باشند، معترض صادره رأي به نسبت دعوا طرفین از هریک چنانچه. شود می
 قابل صالحه عمومی دادگاه در آبریز، حوضه آب داوري مرکز نهایی رأي. شود می داده ارجاع آبریز حوضه

 .بود خواهد اعتراض
 بـا  آبـی  هـاي  نامـه  تفاهم و قراردادها در پیمانکاران و مشاوران ها، تشکل میان اختالف که صورتی در) ز

 توسـط  اخـتالف  حل باشد، آبریز حوضه سطح در و استان یک از فراتر اجرایی هاي دستگاه با یا یکدیگر
 صـادره  رأي بـه  نسـبت  دعـوا  طـرفین  از هریـک  چنانچه. گیرد می صورت آبریز حوضه آب داوري مرکز

 آب، داوري ملـی  مرکـز  نهایی رأي. شود می داده ارجاع آب داوري ملی مرکز به موضوع باشند، معترض
 .بود خواهد اعتراض قابل صالحه عمومی دادگاه در
 در شـده  تعریـف  فرآینـدهاي  با مطابق اجرایی، هاي دستگاه و اشخاص میان اختالف بروز صورت در) ح

 دیوان در اعتراض قابل نهایی، صادره رأي که تفاوت این با. گردد می عمل ماده این) ب( و) الف( بندهاي
 .بود خواهد اداري عدالت
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 مراکـز  و محلـی  نهادهـاي  اخـتالف،  حـل  شـوراهاي  غیرقطعی آراي از هریک به اعتراض مهلت: تبصره
 اعتـراض،  حـق  اسـقاط  یا مقرر مهلت در اعتراض عدم صورت در. باشد می ابالغ از پس روز 20 داوري،

 .باشد می االجرا الزم و اعتراض غیرقابل قطعی، مذکور، آراي

 :شده ارائه نظرات

 مراجعـه  آبریـز  حوضـه  کمیسـیون  بـه  مـواردي  چـه  کـه  نمایـد  مـی  مشخص استانی کارگروه •
 . نمایند می

 حوضـه  داوري مرکز به ارجاع امکان استان داوري مرکز تشخیص صورت در که شود گفته باید •
 داشت خواهد وجود بریزآ

 صـورت  در سـپس  و شود حل محلی نهادهاي و اختالف حل شوراي توسط اختالفات ابتدا در •
 .نمایند مراجعه آب ملی مرکزداوري به ادامه

 باشد ها شرکت مابین دعاوي است ممکن شخص بر عالوه که داشت توجه باید نکته این به •
 .گیرد می صورت دادگاه توسط موقت دستور تشخیص
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 هـا،  دسـتگاه  بـا  شـده  برگزار یشیاند هم يها نشست در گرفته صورت مذاکرات مشروح وست،یپ نیا در

 است. ارائه شده قانون آب حهینخست ال شیرایاز انتشار و شیتا پ ها سمن و يا منطقه آب يها شرکت

 هاي اجرایی و حاکمیتی : نشست دستگاه1-5پیوست 
اندیشـی نقـد و بررسـی     نشست هـم هاي مدعو در  نمایندگان دستگاه هاي دیدگاه از اي خالصه ادامه، در

 و رویکـرد  خصـوص  در شـده  نظـرات ارائـه   نهایی بندي جمع نویس قانون جامع آب و ویرایش نهم پیش
  .است گردیده ارائه مطالعات این انجام شناسی روش

 *  آقاي دکتر پالوج  

سه پژوهش  رنامه (معاون موس شاورزي و توسعه روستایی) هاي ب  ریزي، اقتصاد ک
نویس قانون جامع آب با تاکید بر این موضـوع   پالوج نظرات خود را در خصوص ویرایش نهم پیشدکتر 

نـویس نیازمنـد    که در تدوین قانون آب باید به مدیریت مشارکتی توجه شود و با این نگاه که این پیش
دستی و توجه اساسی است، آغاز نمودند. همچنین، ایشان به لزوم استناد به اسناد باال يبازنگري و ارتقا

نمـودن   گـذاري و در نظـر گـرفتن سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزي و ملحـوظ        به سیاست کلی قـانون 
هـا و انتقـادات    ها در تدوین قانون آب تاکید نمودند. اهـم دیـدگاه   هاي تمامی بخش ها و دغدغه دیدگاه

 نویس قانون جامع آب به شرح زیر است: خصوص ویرایش نهم پیش ایشان در

 روین وزارت يبرا دولت خود یحت و هادستگاه تمام از فراتر مطلق اراتیاخت گرفتن نظر در •
  جانبهکی صورت به روین وزارت منافع به صرف توجه و ها دستگاه ریسا گاهیجا به توجه عدم •
  یطیمحستیز و ياقتصاد ،یفن گزارش هرگونه ارائه از روین وزارت شدن معاف •
 قـانون  سینـو  شیپ نهم شیرایو در دولت رکن بودن ناقص و یحکمران رکن سه به توجه عدم •

 آب جامع
 ها  و استخراج نقاط قوت و ضعف آن یقبل نیقوان یشناس بیآس عدم •
 به آن  دنیقانون جامع آب و نحوه رس سینو شینهم پ شیرایارائه و ییچرادر  تیشفاف عدم •
  نینو يها يفناوربه  یتوجه کاف عدم •
 سبز آب مانند یمسائل و تقاضا تیریمد مصرف، تیریمد به یکاف توجه عدم •
 محسـوب  آب کننـده مصـرف  نیتـر  مهـم  کـه  يکشاورز بخش آب مصارف به یکاف توجه عدم •

 شود یم
  یو زهکش ياریآب يها طرح تیتوجه به مالک عدم •
 ها آن حقوق گرفتن دهیناد و برداران بهره به هیسوکی نگاه •
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 کـار  و سـاز  نیـی تع جهـت  فاضـالب  و آب يهـا شـرکت  يا بودجه و یمال ساختار نشدن دهید • 
 ها شرکت نیا يسو از آب مصرف در ییجو صرفه

 کیـ  یآبـ  يهـا  سازه ياجرا يگذار استیس و يریگ میتصم در آب منابع برداران بهره مشارکت •
 .است نشده لحاظ اساسا آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو در که است الزام

 .البیس کنترل و یمصنوع هیتغذ يها پروژه لیتکم خصوص در تیشفاف عدم •
ایشان در نهایت اظهار نمودند با توجه به انفال بودن آب در قانون اساسی، بهتر است در ابتـدا بـر روي   

نـویس قـانون جـامع آب اقـدام      اجماع حاصل شده و سپس نسبت به اصالح ویرایش نهم پـیش کلیات، 
 شود. 

 نژاد   *  آقاي یوسف

شور)   (نماینده دیوان محاسبات ک
نویس قانون جامع آب دو نکته را ذکر نمودند. نکتـه اول   نژاد در خصوص ویرایش نهم پیش آقاي یوسف

از دیدگاه ایشان باید تعاریف و مفاهیم در ماده یـک قـانون آب    در ارتباط با تعاریف و مفاهیم است که
ایرادات جدي بـه   ،صورت مفصل و شفاف عنوان شود؛ زیرا در غیر این صورت به لحاظ حقوقی حتما به

صورت شفاف است کـه در مـاده    لزوم بیان سیاست کلی قانون آب به ،قانون وارد خواهد شد. نکته دوم
قانون جامع آب به شکل بسیار کلی و مبهم بیان شـده اسـت. حـال آنکـه     نویس  یک ویرایش نهم پیش

هاي کلی کامال واضح و شفاف بیان شود و ذکر گردد که در کدام بندها سیاست کلی  الزم است سیاست
باشـد، عنـوان شـده اسـت. اهـم نظـرات،        مشی ارکان مدیریت آب کشـور مـی   قانون آب که بیانگر خط

 نویس قانون جامع آب به شرح زیر است: ن در خصوص ویرایش نهم پیشپیشنهادها و انتقادات ایشا

منسوخ ممکن است بـا   نیاز قوان یبرخ غفلت شود. مربوط موضوعات در نیقوان حیتنق از دینبا •
 کشور تناسب داشته باشد. یکنون طیشرا

 عبـارت  بـه   هسـتند؛  آب بر ناظر نیقوان در متناظر حکم فاقد مربوط، یکل يها استیس یبرخ •
 يراسـتا  در قاعـده  انشاء. است نگرفته صورت یکل يهااستیس يراستا در يگذارقانون گر،ید

 خبـره  کارشناسان ریسا و) قرارداد انعقاد( علوم فرهنگستان مشارکت با بعضا موصوف، يبندها
 .است يضرور

 کـه  معنـا  نیبـد  رد؛یگ قرار مدنظر بحث مورد قانون سینو شیپ میتنظ به محور مساله کردیرو •
 مربـوط،  يارهـا یمع نیتدو با دیبا. ما باشد آب حوزه مسائل ای مساله نییتب دیبا متیعز نقطه

 قاعـده  انشـاء  به دست مذکور، يهاراهکار يراستا در متعاقبا و میکن دایپ دست یفن راهکار به
 .میبزن
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 جـامع  قـانون  نیتدو و اصالح يمبنا آب، عادالنه عیتوز قانون رینظ یاصل قانون کی است بهتر •

 یجیتدر اصالح منظور به و صورت نیا در. اصالح شود سینوشیپ کی نکهیا نه رد،یگ قرار آب
 عمل مورد قانون در مغفول قواعد به محور، مساله ندیفرآ با تا شود یم هیتوص ها یینارسا رفع و

 .کرد سینو شیپ موجود قانون هیاصالح قالب در را ها آن و دهیرس
 

 *  آقاي دکتر ضیائیان  

شدار  (مدیر کل پیش  شناسی)بینی و ه  سازمان هوا
هـاي جداگانـه بـا هریـک از      آقاي دکتر ضیائیان پیشنهاد نمودند که براي تسریع در روند کار، نشسـت 

اندیشـی   هاي هم ها اعمال شود؛ زیرا در نشست هاي اجرایی برگزار گردد و نظرات آن گروداران و دستگاه
دیـدگاه   پذیر نیست. براساس مکانمشترك با توجه به تعدد حاضران در نشست، دریافت تمامی نظرات ا

نویس قانون جامع آب بسیار پررنگ دیـده شـده و نقـش     ایشان نقش وزارت نیرو در ویرایش نهم پیش
گرفتن نقش مهم پایش در ویرایش  ها نادیده گرفته شده است. همچنین، ایشان به نادیده سایر دستگاه

اهمیت پایش در یک دوره آماري سه الی چهار سـاله   و بر کردندنویس قانون جامع آب اشاره  نهم پیش
سنجی (هیدرومتري) کشور و تعیین یک تصویر دقیق  هاي هواشناسی و آب براي تکمیل شبکه ایستگاه

 از وضعیت منابع آب کشور تاکید نمودند.  

 ایشان اظهار نمودند که حسابداري آب از موضوعات مهمی است که در تـدوین قـانون آب بایـد بـه آن    
بایـد  جهـاد کشـاورزي در ایـن موضـوع حتمـا      وزارت نقش سازمان هواشناسی و  . همچنینتوجه شود

نویس قانون جامع آب بـه منـابع    که در ویرایش نهم پیش کردندایشان ذکر  در ادامهمدنظر قرار گیرد. 
آب چـه مقـدار   تفاده از سـ قصـد ا کـه  مشـخص نشـده    . در ضـمن آب تجدیدپذیر توجهی نشده اسـت 

 توجه نشده است.هاي اقلیمی نیز  بینی به وضعیت اقلیمی فعلی و پیش به عالوه. داریمتجدیدپذیر را 

 *  آقاي دکتر شاهدي  

علوم)  ستان   (عضو فرهنگ
نویس قانون جـامع   سال از تدوین آخرین ویرایش پیش 6دکتر شاهدي با اشاره به گذشت حدود  آقاي

ها و مشکالتی که امروزه با  ، بر این موضوع تاکید نمودند که این نسخه تمامی چالش1393آب در سال 
ه وزیـر  دهد. در ادامه ایشان اظهار نمودند که توجه بـه رویکـرد و نگـا    آن مواجه هستیم را پوشش نمی

هاي ایشان در  محترم وزارت نیرو در ارتباط با ساختار مدیریت منابع آب مهم است؛ زیرا مطابق با گفته
روي ویـرایش نهـم    بایسـت اصـالحات زیـادي بـر     صورت عدم تغییر ساختار مـدیریت منـابع آب، مـی   
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رات و نویس قانون جامع آب صورت گیرد. آقاي دکتر شاهدي ضمن تاکید بـر ضـرورت طـرح نظـ     پیش 
هـا،   زیست و شهرداري هاي رسمی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط دیدگاه

ها در جلسات جداگانه بررسـی شـده و بـا یکـدیگر      شده توسط این دستگاه نظرات ارائه کردندپیشنهاد 
اندیشـی جهـت رفـع     رسند در جلسات هم ها و مشکالتی که به وحدت نظر نمی هماهنگ شود و چالش

ربـط در تـدوین قـانون آب بـه اجمـاع و       هاي کلیـدي ذي  موانع مطرح گردد تا در نهایت، کلیه دستگاه
 نظر الزم دست یابند. همچنین، ایشان در انتهاي جلسه بر دو نکته زیر تاکید نمودند:  وحدت

 مشـکالت  حـل  جهـت  تیریمـد  ساختار اصالح و امور راس در روین ریوز شخص نظرات اعمال •
 آب؛

به آمـوزش و فرهنـگ در قـانون جهـت ارتقـاء درك نحـوه برخـورد بـا آب و          يحداکثر توجه •
 ).NGO( ها سمن تیاز ظرف يمند بهره

 *  آقاي مهندس عالئی 

شاورزي و مجري سامانه(  شاور معاون وزیر جهاد ک آبیاري يها م  )نوین 

اشکاالت  نویس قانون جامع آب،  ویرایش نهم پیش مواد آقاي مهندس عالئی اظهار نمودند که در تمام
نـویس نهـم    نویس سایه افکنـده اسـت. در پـیش    زیادي وجود دارد که بر کلیت پیشمحتوایی شکلی و 

نویس را نیازمند یک ویـرایش فارسـی    این پیشحتی متعددي وجود دارد که  نواقصمباحث تکراري و 
تکرار شده است. اهم نظـرات ایشـان در خصـوص     113عینا در ماده  117عنوان مثال ماده  سازد؛ به می

 نویس قانون جامع آب در زیر ارائه شده است:  ویرایش نهم پیش
 دهیـ ابع آب دمنـ  تیریو عدم انسجام در ارتبـاط بـا مـد    میمفاه یپراکندگ سینو شیپ نیا در •

 وسـته، یپ هـم  و بـه  کپارچـه ی تیریجامع، مد تیریمد رینظ یمیبه مفاه عنوان مثال . بهشود یم
قـانون قـرار    نیـ کـه در ا  یتیریمد کردیرو تیآب و... اشاره شده است؛ اما در نها یمل تیریمد

 . ستیمشخص ن رد،یاست مدنظر قرار گ
 تیمورد شـفاف  نیدر ا .وجود دارد يمتعدد يها بیترک زین ها ونیسیارتباط با ارجاع به کم در •

 قانون جامع آب وجود ندارد.  سینو شینهم پ شیرایالزم در و
مـرتبط بـا آن مـورد     یاسناد باالدست نیقانون و همچن یکل استیتنها س نه سینو شیپ نیا در •

مثـال از   ياز مـوارد بـرا   یهم به آن نشده است. در بعض يا اشاره یتوجه قرار نگرفته، بلکه حت
 شـده  بـرده  نام)، 1379 سال در يرهبر هی(ابالغ آب بخش در نظام یکل يها استیبند س کی

 . ردیقرار گ محورعنوان  به دیبا آن يبندها یتمام که یحال در است؛
. دیـ نما رفـع  را حاضـر  یقـانون  يخالهـا  یتمام که شود نیتدو يا گونه به دیبا سینو شیپ نیا •
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 بـه  سینـو  شیپـ  نیـ ا در آب عادالنه عیتوز قانون به مربوط اصالحات که یصورت در ن،یهمچن

 .بود نخواهد دیمف و موثر آن کاربرد قطعا دیایدرن اجرا
 جملـه  از اسـت؛  شـده  محـول  رویـ ن وزارت بـه  کامـل  طور به مواد ياجرا موارد از ياریبس در •

 ارجاع روین وزارت به یهمگ مصرف تیریمد و عرضه تیریمد تقاضا، تیریمد مصرف، تیریمد
کـامال در   کپارچـه یو  یملـ  وسـته، یجـامع و پ  صـورت  بـه  یتیریمـد  نوع هر و است شده داده

 است.  دهیاعطا گرد رویدستگاه مطلق به وزارت ن کیچارچوب 
 قـانون  نیا در شود، پرداخته آن به حتما است الزم که اقتصاد با مرتبط موضوعات خصوص در •

 اگر و ستین مشخص کشور اقتصاد يشورا گاهیجا نمونه عنوان به. است امدهین انیم به یسخن
 است؟ کدام دستگاه آن ست؟یچ فیتکل ،شود نییتع دستگاه کی در آب متیق است قرار

 دیـ با  میو مفـاه  فیتعـار . ارائـه شـده اسـت    وسـت ینـاقص در پ  صـورت  بـه  میمفاه و فیتعار •
از  دیـ با نیهمچن. که تمام مسائل را پوشش دهد  يا به گونه باشند؛ و جامع یجانبه، اصول همه

 .  .شود زیخاص پره فیپرداختن به اصطالحات و تعار
 توجه گروداران هیکل مشارکت با يمحور آب و نیسرزم شیآما نقشدر روح تمام مواد به  دیبا •

 یمبـان  از یکی مردم، نقش بر دیتاک. ردیگ قرار توجه مورد شفاف طور به دیبا مردم نقششود. 
 یصـنف  يهـا  انجمـن  و کشـاورز  خانـه  حضـور . اسـت  نظـام  یکل يهااستیس یاصل و گانهپنج

 .است ریناپذ اجتناب
 وستهیپ هم به تیریمد به که توسعه برنامه قانون 27 ماده آب، يحسابدار موضوع با ارتباط در •

 . ردیقرار گ نظر مد ،کند یم اشاره آب منابع
 ، داده ارجـاع  بـردار  بهره به فقط که یحجم لیتحو و رمجازیغ يها چاه فیتکل نییتع قانون به •

 .ردیگقرار  مدنظر یمشارکت کامال يهمکار دیبا راستا نیا در. شود توجه
 ردیگ قرار یموضوع مورد بررس نیو ا شودقانون آب استخراج  سینو شیهفتم پ شیرایو سابقه •

 باعـث  یتحـوالت  و رییـ تغ چـه واقـع   در. شـد  لیتبد نهم شیرایو به سینوشیپ نیا چگونه که
 د؟یگرد يرییتغ نیچن
 آب جـامع  قـانون  سینو شیپ نهم شیرایو به دنیبخش تیجامع امکان یشیاند هم جلسه دو با

 يبرا هیاول چارچوب و یمبان دیبا قطعا. باشد کارگر ییتنها به تواند ینم روش نیا و ندارد وجود
 چـارچوب  نیـ ا سـپس  .برسد بیتصو به آب یعال يشورا در و گردد استخراج آب جامع قانون

 گـروداران،  مشـارکت  قیـ طر از تـه، یکم نیا کنار در .ردیگ قرار کار يمبنا يراهبرد تهیکم در
 موجـود  يها بحث کنار در قانون نیا تینها در و شده یبررس مواد یتمام گام به گام صورت به

 .ردیگ قرار یبررس مورد
 را نظـرات  یتمـام  تـوان  یمـ  پورتـال  جادیا مانند يابزار با ایآ که داشت توجه نکته نیا به دیبا •

 ریپـذ  امکـان  کار نیا یشیاند هم جلسات و ابزارها نیا با ایآ د؟یرس اجماع به و نمود يآور جمع
 است؟
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محتـوایی و     ،از نظـر شـکلی  نویس قـانون جـامع آب    در نهایت ایشان اظهار نمودند ویرایش نهم پیش 
 نیست.  مثمرثمر روش کار

 *  آقاي مهندس محمدزاده  

ک و شهرك(   هاي صنعتی ایران) معاون دفتر فنی سازمان صنایع کوچ

هاي  آقاي مهندس محمدزاده اظهار نمودند که در راه تدوین الیحه قانون آب، ابتدا باید خالها و کاستی
. شـود  نمایـان مـی   آب جدیـد  تدوین قـانون  ضرورتدالیل  از این طریق .شوندقوانین موجود شناسایی 

 1393نـویس قـانون جـامع آب در سـال      ویرایش نهـم پـیش   تهیههاي ایشان، با توجه  براساس دیدگاه
در آن زمان مورد بررسی قرار گرفتـه   هاي منابع آب زیرزمینی و سایر منابع آب شرایط اقلیمی، ظرفیت

 ضـرورت همـین امـر   . توجـه شـود  کشـور   روزنویس به موضوعات و مسـائل   ؛ لذا باید در این پیشاست
هـاي ایشـان در خصـوص ویـرایش نهـم       . اهم دیـدگاه سازد دوچندان مینویس مذکور را  بازنگري پیش

 است:نویس قانون جامع آب به شرح زیر  پیش

 نشـده  اخـذ  گروداران از ينظر چیه آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو هیته با ارتباط در •
 .گردد اخذ گروداران یتمام نظرات یتخصص تهیکم کی در است بهتر .است

 نظرات و شده هیته روین وزارت يجار کردیرو براساس آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو •
 بـه  منجـر هـا   دستگاه ریتوجه به نظرات سا عدم .است نشده افتیدر ییاجرا يها دستگاه ریسا

بـه   هـا دسـتگاه  ریسا نظرات به توجه رو نیا از .شده است روین وزارت به فیتکال هیکل يواگذار
 اسـتفاده  نـه یبه شـکل  بـه  آب از هم کار نیا با. است تیاهم حائز يجهادکشاورز وزرات ژهیو
 .شد خواهد لحاظ آب افزوده ارزش و يبردار بهره مباحث هم و شودیم

و ارتقاء نظـام   دیرفع موانع تولمانند قانون  یو اسناد باالدست نیاز قوان سینو شیپ نیا هیته در •
 نشده است.   توسعه کشور استفاده يها توسعه برنامه یکشور و قانون احکام دائم یمال

 نهـم  شیرایـ و در اسـت  الزم هـا، بخـش  تمـام  در نیسرزم شیآما به توجه ضرورت به توجه با •
 نیسـرزم  شیآمـا  راهبرد کدام از بخش کدام در که شود مشخص آب جامع قانون سینوشیپ

 .است شده استفاده
و قانون  نامه نیهرگونه آئ میبخشنامه الزام نمودند که در تنظ کیدر  جمهور سیرئ اول معاون •

 يضرور نیبنابرا. گردد اخذ ها آن نظرات و شود استفاده ها تشکلو  یبخش خصوص تیاز ظرف
 .شود استفاده ها آن تیظرف از یتخصص کارگروه کی در که است

 اختصاص خود به را ماده کی آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو درآب  صیتخص تیاولو •
 ستین بهتر ایآ بماند؟ یباق یخشکسال طیشرا در شهیهم است قرار ما کشور ایآ اما ؛است داده
 امکـان  طیشـرا  رییـ تغ با بعدا(که  قانون خود نه و شود ذکر نامه نیآئ کی در ها تیاولو نیا که
 ).باشد داشته وجود یروزرسان به و رییتغ
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 مـوارد  از یبرخـ  در آب جـامع  قانون سینوشیپ نهم شیرایو در رفته کار به اتیادب است بهتر •

 اسـتفاده  يروزتـر  بـه  اتیادب از و کند رییتغ دام شرب ای انسان شرب کلمات از استفاده مانند
 .شود

 رویـ قانون جامع آب، کنترل فـروش آب صـرفا بـه وزارت ن    سینو شینهم پ شیرایو 5ماده  در •
 کجاست؟ ها نهیهزها در محاسبه  دستگاه ریاقتصاد و سا يشورا گاهیمحول شده است. پس جا

 آنکـه  حال است؛ شده انیب ییاجرا شکل به و اتیجزئ ذکر با ها پروانه در آب زانیم 6 ماده در •
 .است نشده دهید آن در گروداران نقش

 ایـ آ ؟نداشـت  وجـود  آب عادالنه عیتوز قانون قوت و ضعف قاطن استخراج يبرا یکاف لیدال ایآ •
  ست؟ین ریپذامکان موجود آب عادالنه عیتوزاصالح قانون 

 محـول  روین وزارت به یحقوق و یفن مسائل تمام ،آب جامع قانون سینوشیپ نهم شیرایو در •
 .شود دهید مردم نقش خصوص به و ییاجرا يها دستگاه یتمام نقش دیبا آنکه حال است؛ شده

قـرار   رویـ وزارت ن اریـ در اخت هیپسـاب پـس از تصـف    یعنوان شده است که خروجـ  7 ماده در •
 شود؟  يا اشاره زین یصنعت يها شهرك یآب ازیندارد که به ن یضرورت ای. آردیگ یم

 نیصـنعت تـام   قیـ آن از طر نیگزیجـا  شـت یاز مع یکشور خشک اسـت و بخشـ   کی رانیا   •
 شـود  یم شنهادیپ لذا ؛توجه شود یصنعت يها شهرك یآب ازیبه ن دیاب لیدل نیهم به. شود یم

را  مهـاجرت  ریـ نظ یمسـائل  تواندیم موضوع نیااز  غفلت .دکن رییکامل تغ صورت به 27 ماده
 .کند دیتشد

 و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق مانند یبازرگان و یصنعت يها تشکل نظرات از که است يضرور •
  استفاده شود. رانیا يکشاورز

 *  آقاي دکتر مرید  

شگاه تربیت مدرس)( علمی دان  عضو هیات 

اکنون در کشور با بحران آب مواجه هستیم، الزم مرید اظهار نمودند که با توجه به اینکه همآقاي دکتر 
است قانون بسترهایی را براي پایداري منابع آب و اولویت قرار گرفتن این مهم در توسعه کشور فـراهم  

بر منابع آب  میلیارد مترمکعب بارگذاري بیشتر 20آورد. نمونه آن برنامه ششم توسعه است که بیش از 
 وارد نموده است و بخش آب در مقابل آن منفعل بوده است. 

بخش اول قانون موادي اضافه شود که دکترین وزارت نیرو در امنیت آبـی را   بهایشان تاکید نمودند که 
. همچنـین اظهـار نمودنـد کـه بحـث مـدیریت       کنـد تبیین نماید و تعامل امنیت آبی و غذایی را بیان 

؛ لـذا در قـانون بایـد جایگـاه دیگـر      اسـت یکپارچه منابع آب خارج از ظرفیت وزارت نیرو (به تنهـایی)  
 ها در فرآیندي مشارکتی با تعریف اختیارات و منافع مورد توجه قرار گیرد. دستگاه
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کمرانی آب کشور اشاره کردند و بر ضرورت اصالح در ادامه، ایشان به ناکارآمدي شوراي عالی آب در ح 
جایگاه و شرح وظایف این شورا در قانون جدید تاکید نمودند. موضوع مشارکت مردم از دیگـر مـواردي   

 مـردم  حفاظت از منـابع آب نیسـت.   تنها وظیفه مردم .مدنظر قرار گیرد است که باید در تدوین قانون
ایـن محـدوده اختیـارات را تعیـین     قانون الزم است  .نقش داشته باشندبرداري نیز  باید در فرآیند بهره

 . کند

 *  آقاي دکتر فرهادي راد  

ع جرم قوه قضائیه)( شگیري از وقو عی و پی  مدیر کل معاونت اجتما

نویس قانون جامع آب بـه برخـی از    راد به این موضوع که در تهیه ویرایش نهم پیشدکتر فرهاديآقاي 
تواند سـپري شـدن زمـان     قواعد و قوانین توجه نشده است، اشاره نمودند و اینکه یکی از دالیل آن می

 نویس باشد.  طوالنی از تهیه این پیش

نویس قـانون جـامع آب  (جـرایم، تخلفـات و      شدر ادامه، ایشان درخصوص فصل پنجم ویرایش نهم پی
 .نویس به حوزه پیشگیري از تخلفات کمتر توجه شـده اسـت   ها) اظهار نمودند که در این پیش مجازات

 از تجربیات معاونت پیشگیري از وقوع جرم در قوه قضائیه استفاده شود. بهتر است در صورت لزوم 

از حقوقـدانان   . بهتر است در این رابطـه مغایرت داردنویسی  قانون صحیح با شیوه برخی از موادنگارش 
 استفاده شود. 

امکان از تا حد  . الزم استسیاست کلی دستگاه قضایی و سیاست کلی نظام، قضازدایی از تخلفات است
هـا و  بـه بسـیاري از پرونـده    ضـروري اسـت   .کاسـته شـود   هاي ارجاعی به دستگاه قضاییتعداد پرونده

 100نظیـر کمیتـه مـاده     اي کمیتـه عنـوان نمونـه    . بـه قضایی رسیدگی شـود اختالفات در مراجع شبه
تـوان از حضـور    در چنـین مراجعـی مـی    به برخی دعاوي رسـیدگی نمایـد.  شهرداري تشکیل شود که 

ضمانت اجرایی بهتـري   ،دعوا مدنظر قرار گیرد و راي صادره جنبه قضایی مقامات قضایی بهره جست تا
موجب تطویل زمان رسیدگی به مسـائل   ها به دستگاه قضایی ارجاع پرونده الزم به ذکر استپیدا کند. 

 خواهد شد.

نهاد در جهت پیشگیري از وقـوع جـرم    هاي مردم در ادامه ایشان پیشنهاد نمودند که از ظرفیت سازمان
 هـاي غیرمجـاز   چاه و کشاورزي، باغات تخلفاتی که در زمینه در موردبهتر است به عالوه  .استفاده شود

 .  رسانی شود اطالع دهد، رخ می
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 118دارد؛ نظیـر مـاده    نویس قانون جامع آب با سایر قوانین تناقض برخی از مواد در ویرایش نهم پیش

 »کننـدگان آب و بـرق و گـاز    مجـازات اسـتفاده  «نویس قانون جامع آب که با قـانون   ویرایش نهم پیش
 مغایرت دارد. 

نـویس قـانون    ویـرایش نهـم پـیش    ها هر یک از دستگاه ایشان در نهایت پیشنهاد نمودند که بهتر است
گردآوري نظرات  کلیهدر نهایت  الزم است  مورد بررسی قرار دهند. را به صورت ماده به ماده جامع آب

 .هاي موجود رفع گرددتناقضات و مغایرت و شود

 *  آقاي دکتر زارعیان

سه تحقیقات آب)(نماینده دکتر روزبهانی،   موس

قضائیه، بـه   نامه بین موسسه تحقیقات آب و پژوهشگاه قوه انعقاد تفاهمآقاي دکتر زارعیان با استناد به 
هـاي تحقیقـاتی مـدیریت منـابع آب و      گرفته در مباحث حقوقی مربوط بـه پـروژه   هاي صورت همکاري

 نامه تفاهمموجود در مقرر شد نظرات ر جلسه برگزار شده، د. نویس قانون آب اشاره نمودند بررسی پیش
 صورت مبسوط در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد. به مذکور

نـویس  پیش معتقد بودند ندر ضمن ایشا روزرسانی ویرایش نهم تاکید داشتند.به لزوم دکتر زارعیان بر
مورد  باید ها نیز ها مانند تغییر اقلیم و دامنه اختیارات وزارت نیرو و سایر دستگاه زمینهدر برخی  حاضر

 نظر ارسال شود.  ها جهت اظهار هبازنگري قرار گیرد و مجددا براي دستگا

مـورد   خـود  در کارگروه تخصصـی بندي شده و  دسته ،که تمامی نظرات کردندایشان در ادامه پیشنهاد 
هـا، مـوارد را    در نهایت یک کارگروه تخصصی تلفیقی متشکل از مـدیران کـارگروه    .بررسی قرار گیرند

 نمایند.  ارائهنویس مذکور  بندي و جهت اعمال در پیش جمع

نـویس   تواند در جهت ارتقاء این پیش صورت کلی به برخی از مواردي که می همچنین بهدکتر زارعیان 
توجه به توزیع متناسب اختیارات و وظـایف سـایر نهادهـا در    ایشان نظر قرار گیرد، اشاره نمودند.  مورد

تـوان از   ، توجه به مباحث نوین مانند تغییـر اقلـیم، خشکسـالی و بـازار آب و...، را مـی     کنار وزارت نیرو
نواقص برخی نویس نتوانسته  این پیشند که دکتر زارعیان بر این باور بود. ندترین این موارد دانست اصلی

 را برطرف نماید.  1354از قوانین سابق مانند قانون اراضی مستحدثه یا مصوبات سال 

از دیگـر مـواردي کـه بایـد در بـازبینی ایـن        ،اي آب کشـور  روح مـدیریت حوضـه  ایشان اذعان کردند 
  .نویس مدنظر قرار گیرد پیش



  
 
 

648 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 *  آقاي نظري  

شرفت ریاست جمهوري)  (مرکز همکاري   هاي تحول و پی

براساس نظرات آقاي نظري، با توجه به شرایط فعلی و با توجه به شناخت از سـاختار دولـت، مجلـس،    
جامع آب تـا   گیر، احتمال تصویب قانون پیشنهادي ساز و تصمیم کارهاي تصمیم و نفوذ و ساز عوامل ذي

 پایان دوره دولت دوازدهم بسیار کم است.

ایشان همچنین روح حاکم بر قانون جامع را بسیار مهم دانستند و فقدان ردپاي مفـاهیم نـوینی نظیـر    
نویس قـانون جـامع    حکمرانی خوب در ویرایش نهم پیششفافیت، پاسخگویی، مشارکت و سایر اصول 

جدي آن قلمداد نمودند. آقاي نظري همچنین در بیانات خود اعالم داشـتند کـه   هاي  آب را جزء ضعف
در صورت پاسخگویی به دو پرسش اصلی، این امکان فـراهم خواهـد شـد تـا بـا توجـه بـه ضـروریات،         

جاي تالش بـراي تصـویب قـانون آب در ایـن مقطـع زمـانی، مـواردي را         ها و مسائل حیاتی، به اولویت
گـذاري وارد   الب اصالحیه یا تکمیل بندهایی از قوانین موجود بـه سیسـتم قـانون   انتخاب نموده و در ق

 نمود. این دو پرسش عبارتند از:

بـه   دنیرسـ  يراه را بـرا  ،یفعل قانون ایآ ؟میهست يا برنامه چه ياجرا و يسازادهیپ درصدد ما •
 ؟کند یسد م هدف نیا

 است؟ کرده ها آن ياجرا به ملزم را ما یفعل قانون ایآ م؟یدار زیپره یاقدامات چه انجام از ما •
 

 آبادي  *  آقاي دکتر میان

شاور مرکز بررسی  ک (م ستراتژی  ریاست جمهوري)  هاي ا

نـویس قـانون جـامع آب را از     آبادي در بیانات خود، عدم شفافیت اهداف ویرایش نهم پـیش  دکتر میان
که این قانون قرار اسـت مکمـل    کردندنویس دانستند و این پرسش را مطرح  اولین مشکالت این پیش

بودن این مسئله که اصـالح ایـن    همچنین عدم مشخص ؟ ایشانباشدکشور چه بخشی از قوانین قبلی 
ها و مشـکالتی در حـوزه آب کشـور باشـد را ضـعف دیگـر ایـن         قانون قرار است پاسخگوي چه پرسش

توان به مشخص نبودن دکترین حاکم  نویس، می نویس دانستند. همچنین از دیگر موارد این پیش پیش
به خود موجب پیدایش تناقضاتی در مـتن قـانون خواهـد    بر روح این قانون اشاره کرد که این امر به نو

هاي تخصیص در ویرایش  توان به تناقض جدي دو ماده مختلف در مورد اولویت شد که از آن جمله می
 نویس قانون جامع آب اشاره نمود. نهم پیش



 
 

649 

 اندیشی هاي هم : مشروح مذاکرات نشست5پیوست  

 

 
 ودند:نویس قانون جامع آب مطرح نم ایشان در ادامه نکات و موارد زیر را درخصوص ویرایش نهم پیش

 جـامع  قانون سینو شیپ نهم شیرایو در نیقوان وضع جهت استفاده مورد میپارادا نییتب لزوم •
 کشور؛ آب

 مشـارکت،  اتیادب يسازگار عدم و ییفرمانروا و یحکمران مباحث یمفهوم يهاتفاوت به توجه •
 ؛ییفرمانروا مفهوم با

 ؛یاحتمال موارد رفع بر تمرکز جهت ها آن صینقا طرح و یقبل نیقوان یشناس بیآس •
 دار مشـکل  رونـد  دییتا و آب یعال يشورا یفعل يکارکرد يهاچالش و مشکالت به توجه عدم •

 ؛شورا نیا درخصوص یفعل
(دکتر  کشور آب قانون در نظر مورد مشارکت نوع نییتع و آن انواع و مشارکت مفهوم به توجه •

 مشـارکت  يمعنا به يساز فرهنگ و آموزش صرف که نمود حیتصر خصوص نیا در يآباد انیم
 و يزیـ ر برنامـه  ،یطراحـ  شامل امر مراحل هیکل در یمردم و یدولت ينهادها مشارکت و نبوده

 )؛ردیگ قرار توجه مورد دیبا شیپا و اجرا ،يگذاراستیس
 و) Nexus( 1بسـت  هم کردیرو رینظ آب منابع تیریمد نینو يکردهایرو از يمندبهره امکان •

 بـه  شـده  مبـذول  ژهیـ و توجهات رغمی(عل قانون انتخاب يکردهایرو بحث در يسازگار کردیرو
 کـرد یرو نیـ ا بـر  يجـد  یینقدها رایاخ ن،یدوبل چارچوب از پس وستهیپ هم به تیریمد کردیرو

 داشـته  همـراه  بـه  خـود  بـا  یاساس ییها چالش ا،یدن نقاط از یبرخ در کردیرو نیا و شده وارد
 )؛است

 است؛ روین وزارت فیوظا نیتر مهم جمله از که تقاضا تیریمد مسئله از يجد غفلت •
 آب؛  یپلماسیو د يفرامرز يهاآب    تیریو مد يگذار استیس تیشفاف عدم •
 یمتـول  نیـی تع و يزیـ ر برنامـه  و تیریمـد  از شیپـ  يگـذار  اسـت یس مبحـث  بـه  یده تیاولو •

 ؛يگذار استیس
 در يبنـد  رهیج کردیهمانند رو ن،یقوان نیشده در تدو منسوخ يکردهایرو يریکارگ از به زیپره •

 .البیس تیریمد يبرا لیس مهار کردیرو و یخشکسال تیریمد

                                                            
 نیاست. ا يانرژ -غذا -آب يها یدگیتن مواجهه با درهم يبرا انهیگرا و کل نینو يکردیبست، رو هم کردیرو 1

منابع مشـترك مـورد    رایدارد، ز ياریکارکرد بس يفرامرز يها آب یکیتیدروپلیدر مناسبات و تعامالت ه کردیرو
بـه وجـود آورد. مفهـوم     يهمکـار  يبـرا  يتـر  عیدامنه وسـ  تواند یو م کند یمناقشه را از کانون توجهات خارج م

ن آلمـان تحـت عنـوان      2011سال بار در  نینخست »يانرژ -غذا -همبست آب« همبسـت  «در کنفرانس شهر بـ
بــه  یلــیاقتصــاد ســبز مطــرح شــد. (جهــت مطالعــات تکم      يبــرا یراهــ ،»يانــرژ -غــذا -آب تیــامن

https://ije.ut.ac.ir/article_77768.html شود مراجعه(. 

 

https://ije.ut.ac.ir/article_77768.html
https://ije.ut.ac.ir/article_77768.html
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نـویس قـانون    ها و پیشنهادات فوق در خصوص ویرایش نهم پـیش  آبادي پس از ذکر دیدگاه دکتر میان 
هاي حاصل از  گرفته در کارگروه ملی مدیریت سیل و انتشار گزارش جامع آب، به مطالعات جامع صورت

هـاي مطالعـات    آموختـه  که در حال حاضر جایگـاه درس  کردندآن اشاره نمودند و بر این واقعیت تاکید 
و از آن استفاده نشده اسـت. همچنـین ایشـان در پایـان      ماندهاین کارگروه در قانون آب کشور مغفول 

هاي حکمرانی خوب در بطن قانون جـامع   سازي شاخص سخنان خود بر لزوم توجه به حکمرانی و پیاده
 آب کشور تاکید نمودند. 

 دکتر ملکیان  *  خانم

شاورزي اتاق ایران)    (کارشناس ارشد آب، مطالعات آب و ک

شـده براسـاس چـه     نویس تهیـه  پیش«دکتر ملکیان سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کردند که 
 »؟اي بوده و اعمال چه تغییراتی را نسبت به قانون توزیع عادالنه آب در نظر داشته است اصول و نظریه

نفعـان و بخـش    اي و دولتی و بدون توجـه بـه مشـارکت ذي    ایشان روح حاکم بر قانون را رویکرد سازه
تنها مسائل قانون توزیع عادالنـه آب   نویس فعلی قانون آب نه خصوصی دانسته و تصریح کردند که پیش

 تواند مشکالت جدیدي ایجاد کند.  نماید بلکه می را مرتفع نمی

مایندگی از اتاق ایران، پیشـنهاد کردنـد کـه جهـت اصـالح قـانون، ابتـدا سـند         خانم دکتر ملکیان به ن
رو توسـط کمیسـیونی    شناسی، مبانی نظري، محورهـاي اصـلی و اهـداف پـیش     نیازي شامل روش پیش

نفعان تهیه گردد و در پایان،  طرف متشکل از نخبگان، نهادهاي دولتی، مدنی، بخش خصوصی و ذي بی
 ایران براي همکاري در کلیه مراحل تدوین قانون خبر دادند. از اعالم آمادگی اتاق 

 *  آقاي دکتر چاوشیان 

 اي مدیریت آب شهري)  (مدیر مرکز منطقه 

ها درخصوص اصالح ویرایش نهـم   دکتر چاوشیان در آغاز بر لزوم هماهنگی وزارت نیرو با سایر دستگاه
نویس  و اظهار داشتند که این متن صرفا یک پیش کردهتاکید » قانون جامع آب«نویس موسوم به  پیش

) اسـت. ویـرایش   1361است و قانون موجود بخش آب کماکان قانون توزیع عادالنه آب (مصوب سـال  
عنـوان یـک    اي است که براي تصـویب و اسـتناد بـه    نویس قانون جامع آب، صرفا نسخه اولیه نهم پیش

د بود. بدیهی است وزارت نیرو هم تا تصویب قانون جدید مرجع قانونی، نیازمند اصالحات اساسی خواه
اساس قانون توزیع عادالنه آب عمل نماید. ایـن مطلـب در پاسـخ بـه نظـرات برخـی از        موظف است بر
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تلقی نویس را یک سند نهایی  رسید متن پیش هاي اجرایی مطرح شد که به نظر می نمایندگان دستگاه

 اند. نموده

مندي از تجارب دیگر کشورها پیشنهاد شد که عالوه بر بررسی مفاد قـوانین   همچنین، در رابطه با بهره
گـذاري و   این کشـورها و همچنـین نحـوه سیاسـت      آب کشورهاي منتخب، فرآیند و نحوه تدوین قانون

وع دقت شـود  عالوه، در بررسی تجارب جهانی به این موض مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرار گیرد. به
هاي زمانی رخ داده و چه عواملی منجر به تغییـر   که بازنگري قوانین آب کشورهاي مختلف در چه دوره

اي  قوانین آب در آن کشورها شده است (تغییرات سیاسی ، اقلیمی، اقتصادي، جمعیتی و... یا مجموعـه 
 از این عوامل). 

هاي کـالن   یک سند باالدستی و تنظیم سیاست هاي خود بر لزوم تهیه دکتر چاوشیان در ادامه دیدگاه
گذاري آب تاکید نمودند. براساس نظرات ایشان، الزم اسـت در   اي براي قانون عنوان مقدمه بخش آب به

) توجـه شـود. یکـی از    1379هاي کلی نظـام (ابالغـی سـال     راستاي تدوین قانون آب حتما به سیاست
ص داشته و پـنج سیاسـت کلـی را در ایـن ارتبـاط      ها به بخش آب اختصا هاي اصلی این سیاست بخش

شده قانون آب چه  نویس تهیه سال از ابالغ این سند، پیش 20با گذشت  دیدپیشنهاد نموده است. باید 
نیاز بـه اصـالح و بـازنگري دارنـد یـا       1379شده در سال  هاي کلی ابالغ نسبتی با آن دارد؟ آیا سیاست

هاي کلی نظام و بررسی کفایـت ایـن    شناسی سیاست نی معتبر هستند؟ آسیبهمچنان از نظر مبانی ف
ها و یا ضرورت اصالح و بازنگري آن از اهم الزامات این مطالعـات اسـت. بـه هرحـال ضـرورري       سیاست

هـاي کـالن آب    هاي کلی نظام تدوین شود و یا ابتـدا سیاسـت   است قانون جدید آب بر اساس سیاست
 .شود میتنظ ي کالنها تسایس يساز ادهیپ ياتراس در بآ نوقان سپس و شده مصوب

هاي زیر، مسـیر   ها و خطوط کلی انتخاب شده و با پاسخ به پرسش سیاست بایدجهت تدوین قانون آب 
 مطلوب برگزیده شود:

 هـم  به تیریمد استیس ایآ مثال عنوان به است؟ نظر مورد آب قانون نیتدو يبرا يکردیرو چه •
ـ  و یفرابخشـ  تیریمد یهماهنگ يها جنبه به شتریب قانون و است مبنا آب منابع وستهیپ   نیب

محور است و قانون عمدتا نحوه  ،یآب با کم يسازگار کردیرو ایتوجه دارد و  »آب منابع« یبخش
  کند؟ یم نییرا تب »يسازگار« نیا

 »عادالنـه  عیـ توز«در  یو سع ردیگ یدر نظر م یخدمت اجتماع کی عنوان به را آب قانون، ایآ •
اسـت؟ در   يا ابزار توسـعه  کی ایو  ياقتصاد يکاال کیآن به آب از منظر  کردیرو ایآن دارد و 

 يکـاال  ایـ  اسـت  نظر مد ردیگ یم تعلق آن به ارانهی که یعموم يکاال عنوانقانون، آب به  نیا
 است؟ ارزش يدارا که ياقتصاد
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نگـاه قـانون بـه آب از     ایدارد  تیاولو يآب و غذا و انرژ تیامن نیدر تام انهیعملگرا کردیرو ایآ • 
 »یآبـ  چرخه«آب در  تیریمند نمودن مد نظام ایعنوان حقوق بشر است؟ آ آن به گاهیمنظر جا

 يدرولوژیه کلیس و آب چرخه از مستقل آب مصارف و منابع موضوع به فقط ای است نظرمد 
 شود؟ یم پرداخته

 مختلـف  يهـا  بخـش  بـه  را خـود  اراتیاخت از یقسمت ای است امور ارداریاخت يمرکز دولت ایآ •
 کند؟ یم واگذار جامعه

 مجـاز  يساز یخصوص ییها بخش چه در و زانیم چه تا ؟یدولت ای است یخصوص آب تیریمد •
 است؟ الزم ای و

 *  آقاي دکتر مسجدي 

شور)   رنامه و بودجه ک ست سازمان ب شاورزي و محیط زی  (رئیس دفتر امور آب و ک

گیرنـدگان امـر نسـبت بـه آب را ضـروري       دکتر مسجدي در سخنان خود، تعیین رویکردهاي تصـمیم 
برشمردند و عنوان داشتند که حفاظت آب، توسعه رویکرد مشارکتی، مدیریت فرابخشی جهت برقراري 

تواند از جمله ایـن رویکردهـا باشـد.     مختلف و یا تخصیص آب به خدمات میهاي  هماهنگی بین بخش
 ایشان در ادامه، نظرات و پیشنهادهاي زیر را مطرح نمودند:

 صفر؛ ياقتصاد ارزش با یتناهیال یمنبع عنوان به آب به معمول نگاه از اجتناب •
 قانون؛ در آب یتیریمد و ییاجرا ساختار لحاظ •
 آب؛ مصارف غالب بخش عنوان به يکشاورز بخش با آب رابطه به توجه •
 هـا  آن از یبرخ نیعناو رییتغ یپ در آب قانون متن در ها سازمان نیعناو و نهادها نمودن روز به •

 ).تاکنون 1393 سال(از  ریاخ يها سال یط

 *  آقاي دکتر باقري 

شگاه تربیت مدرس)   علمی دان  (عضو هیئت 

دکتر بـاقري بیانـات خـود را بـا ابـراز نگرانـی در خصـوص ابهـام و عـدم انسـجام کـافی در رویکـرد و             
نـویس   نویس قانون آب آغاز نموده و اظهار داشتند که رویکرد مشارکتی در این پیش شناسی پیش روش

، مورد توجه واقع شده است. ایشان همچنین به استتنها در قالب گام اول آن که مربوط به نظرسنجی 
هـا و رویکردهـا در تـدوین قـانون آب اشـاره نمـوده و خواسـتار اطـالع از          لزوم تبیین مفاهیم، دکترین

هـا   سازي آن شناسی و پیاده چگونگی توسعه ساختاري جهت اعمال اثر نظرات گروداران در مرحله روش
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 نظر در خصوص مبانی مطالعات فراهم گردد. اجماعدر متن قانون گردیدند تا امکان نیل به 

توان به عدم توجه به چرخه هیدرولوژي و حرکت آب در حوضـه آبریـز و    هاي ایشان می از دیگر دیدگاه
 دکتر علـی بـاقري   کرد. کارهاي منفی برخی از مواد قانون بر منابع آب اشاره و شدن ساز درنتیجه، فعال

اي فنـی متشـکل از متخصصـان، شناسـایی شـده و اثـر        وسـط کمیتـه  پیشنهاد نمودند تا ماهیت آب ت
سازي الزامات مدیریت آب  مداخالت انسانی بر چرخه آب و درنتیجه تبعات آن بر منابع آبی براي شفاف

 در آینده مشخص گردد.

گـران   ها و نحوه ارتباط کنش بندي سازمان دکتر باقري در پایان سخنان خود بر ضرورت تعیین و طبقه
گران جهت اصالح تمرکزگرایی  و تعیین تکلیف ساختار مدیریت بخش آب و جایگاه کنش کردندکید تا

 هاي محلی آب را از اهم مسائل برشمردند. دولتی و ظهور مدیریت

 *  آقاي دکتر نیکوئیان 

شاور دکتر الهیجان  ست) زاده در معاونت دریایی، سازمان حفاظت محیط (م  زی

 نظرات دکتر نیکوئیان به شرح زیر است: ها و نقطه دیدگاهاهم 

 هـر  مداخله و نظرات ارائه و يریگ میتصم ندیفرآ در ها دستگاه و نفعان يذ تمام مشارکت لزوم •
 مـورد  فیوظا شودیم شنهادیپ ؛کشور یآب منابع تیریمد بحث در آب یعال يشورا شتریب چه

 سینـو شیپـ  در. ردیـ گ قـرار  آب یعـال  يشـورا  عهده بر 11 ماده رینظ مواد از یبرخ در اشاره
 .است گرفته قرار روین وزارت عهده بر فیوظا نیا ،حاضر

 يشـتر یب توجـه  رویـ ن وزارت ساختار به است الزم ؛روین وزارت ییاجرا ساختار اصالح شنهادیپ •
 لیتبد چابک و مستقل سازمان کی به بخش نیا تا گردد جدا يانرژ از آب منابع بخش و شود
 قـانون  نیـ ا در. باشد داشته وجود آن ماتیتصم در مختلف يهادستگاه مداخله امکان و شده
 يبـرا  شـنهاد یپ نیـ ا کـه ) 105(مـاده   اسـت  شده اشاره آب يور بهره سازمان لیتشک به فقط
 .ستین یکاف کشور یآب منابع مناسب تیریمد

 مفهـوم  ؛کشـور  يجـار  نیقوان روح با آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو مفاد یناهمخوان •
 صـدور . داردن یهمخوان کشور يجار نیقوان با هاآن يهاتبصره و 77 ماده و 75 ماده، 70 ماده

 پهنا صیتشخ حفاظت، نحوه)، تیری(مد ينگهدار نیهمچن تصرف، و دخل ،يردارب بهره مجوز
 نیـ ا کاداسـتر  يهـا نقشـه  هیـ ته و هـا تاالب و یساحل و مستحدث یاراض بستر میحر نییتع و

از  مـرتبط  يهـا دسـتگاه  و هـا سـازمان  از يا مجموعه عهده بر موضوعه نیقوان وفق هامحدوده
 رویـ ن وزارت البته و يزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان ست،یز طیمح حفاظت سازمانجمله 
 و شـده  حفاظـت  يهارودخانه ها،تاالب جمله از مناطق نیا از یبخش تیریمد نکهیا گو است؛
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 امکـان  و اسـت  ستیز طیمح حفاظت سازمان با ت،یریمد تحت مناطق در يجار يهارودخانه 
 .ندارد وجود مناطق نیا تیریمد رییتغ

در  ؛کشور يها تاالب و تیریمد تحت چهارگانه مناطق در متبوع سازمان فیوظا به توجه عدم •
-رودخانـه  و شدهحفاظت  يها ها، رودخانه و حفاظت از تاالب تیریمد 92و  72، 71، 70مواد 

 دارد ضـرورت  و اسـت  ستیزطیمح حفاظت سازمان عهده بر شده حفاظت مناطق داخل يها
 اشـاره  دیق نیا به آب، جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو در مشابه مواد ریسا و فوق مواد در

 .گردد يریجلوگ فیوظا تداخل از تا شود
 نیگزی(جا آب یعال يشورا به سینوشیپ متن در روین وزارت به يشنهادیپ يهانقش يواگذار •

نگـارش    ؛)آب تیریمـد  بـا  مـرتبط  موضوعات در روین وزارت يجا به آب یعال يشورا نمودن
اسـت کـه    يبه نحـو  و ...)،  29، 28، 27، 24، 22، 20، 19، 15 ری(نظ سینو شیپ مواد یبرخ

کشـور   یمنابع آبـ  یده و سامان تیریمد يدر راستا رویوزارت ن يآمال و آرزوها انگریب شتریب
 شـنهاد یاهـداف پ  نیـ بـه ا  یابیدسـت  يرا برا یاقدام مشخص ای ییاجرا اتیعملمواد  نی. ااست

 کشـور  آب منابع تیریمد در خود فرد منحصربه فهیوظ و نقش رغمیعل روین وزارت. دندهینم
 نـاموفق  اهـداف  نیـ ا بـه  یابیدست در آن، ییاجرا يها نامه نیآئ و آب عادالنه عیتوز قانون وفق
ـ  امـور  در خانـه  وزارت نیـ ا فیوظـا  دهیگرد شنهادیپ که است خاطر نیهم به و است بوده  یآب

 .شود واگذار آب یعال يشورا به کشور
 انیـ ب شـفاف  و روشن طور به را نظر مد اهداف به یابیدست يبرا ازین مورد اقدامات دیبا قانون  •

بـا   اسـت  موظـف  قـانون . دهـد را ارائـه   یمناسب ییآن، ضمانت اجرا شدن ییاجرا يبرا و کند
قـانون   سینو شینهم پ شیرایومتاسفانه کند.  يریشگیاز وقوع آن پ ایمقابله  یتخلفات احتمال

 .ندارد را فوق يها یژگیو از کی چیهجامع آب 
ـ  به هاآن لیتبد و قانون متن در یفن موضوعات از ياریبس حذف لزوم •  یـی اجرا يهـا نامـه  نیآئ

 یعال يدر شورا توان یو م ستیمواد در مجلس ن نیا بیبه تصو يازین گرید صورت نی(که در ا
مراحل  ریبه س ازیاز اهداف بدون ن یبه بخش تر عیسر یابی) و دسترساند بیتصو بهها را  آب آن
اشـاره دارنـد کـه     یاتیـ از مواد به جزئ یبرخ ؛یاسالم يقانون در مجلس شورا بیتصو یطوالن

 و 52 و 49 يهـا مـاده نمونـه،   عنـوان  بـه . شوند ارائه ییاجرا يها نامه نیصورت آئ الزم است به
 نیـ ا. دارد اشـاره  یتخصص و یفن موارد بر) 69(ماده  اول بخش انیپا تا 64 ماده از طور  نیهم

 در اسـت  بهتـر  و نـدارد  یهمخـوان  يشـنهاد یپ قـانون  در منـدرج  یاساسـ  موضـوعات  با مواد
 ایـ  درصـد  پنجاه تا مواد تعداد موضوع نیا لحاظ باقانون آورده شود.  نیا ییاجرا يهانامه نیآئ
 رشیپـذ  و مجلـس  بیتصـو  یطوالن مراحل یط از هاآن نی. همچنافتی خواهد کاهش شتریب

 .شد دنخواه ازین یب هاونیسیکم يسو از یاحتمال ناخواسته راتییتغ
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 *  آقاي مهندس فتحی  

گ  سئول و هماهن کننده امور آب و فاضالب دفتر مدیریت و حفاظت آب و خاك، سازمان حفاظت محیط  (م
ست)   زی

نویس قانون جامع آب  شده در ویرایش نهم پیش گرفته کار مهندس فتحی پارادایم مدیریت منابع آب به
دالنه آب دانستند و بـا  شده در چارچوب قانون توزیع عا را برمبناي تامین آب و پاسخ به نیازهاي تعریف

هاي توسعه سه دهه گذشته، بر لزوم تغییر ایـن پـارادایم، بـه رویکـرد توسـعه پایـدار و        توجه به برنامه
تـدوین   ایشـان بـر  زیست و توجه به ارزش ذاتی و اکولوژیکی منابع آب تاکیـد نمودنـد.    حفاظت محیط

. تاکیـد کردنـد  و تهیه سند پشتیبان ن فعلی شناسی قوانی نویس قانون آب با نگرشی جامع، آسیب پیش
نویس قانون جامع آب بـه شـرح زیـر     سایر نظرات و پیشنهادهاي ایشان در ارتباط با ویرایش نهم پیش

 است:

 و آب یآلـودگ  از يریجلـوگ  ریـ نظ سـت؛ یز طیمحـ  حفاظت سازمان فیوظا يواگذار از زیپره •
 روین وزارت اراتیاخت قالب در ز،یآبر حوضه از یفیک حفاظت

آب و  یعـال  ياالجرا توسط شـورا  اجرا و الزم و چارچوب اقدامات قابل فیدر شرح وظا يبازنگر •
 ریـ نظ ؛شـورا  نیـ مختلـف بـه ا   يهـا  کـالن در حـوزه   يها يریگ میاز تصم ینمودن برخ محول
  البیو س یمباحث خشکسال ،يا حوضه نیانتقال ب يها پروژه

 مختلف ییاجرا يها دستگاه نقش نییتع لزوم •
 ياصـالح الگـو   ریـ قـانون جـامع آب، نظ   سینـو  شینهم پـ  شیرایبه مسائل مغفول در و توجه •

 اسـتفاده  و یبازچرخانآب باران،  يآور مصرف آب، جمع يساز نهیبه ،يور بهره شیمصرف، افزا
 آب منابع مجدد

 فاضالب يآورجمع شبکه يها طرح ياجرا رینظ مباحث از یبرخ يسپار برون لیپتانس یبررس •
 یزهکش ای و

 آب منابع از يبردار بهره کردیرو و تیحاکم اعمال و ییدرآمدزا بر مواد یبرخ دیتاک •
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 *  آقاي دکتر عرب  

شاور  سه راهبرد دانش پویا)  -(مدیر مطالعات تیم م  موس

اندیشی و اخذ نظرات حاضران در جلسه، آقاي دکتر عرب ضـمن   در نهایت، پس از برگزاري نشست هم
شناسی قـوانین   اندرکاران برگزاري نشست در وزارت نیرو اظهار نمودند که آسیب تشکر از حضار و دست

خواهـد   آب در ایران (قانون توزیع عادالنه آب) صورت گرفته است و در جلسات بعدي بـه آن پرداختـه  
هاي مختلف فقط بـه برگـزاري    اندیشی و اخذ نظرات نمایندگان دستگاه هاي هم شد. همچنین، نشست

و تمـامی موضـوعات، مـورد     شدصورت چندوجهی طراحی خواهد  و جلسات به نبودهدو جلسه محدود 
ربـط دریافـت خواهـد     هـاي ذي  نظرات نمایندگان کلیه دستگاه با این روش، .بررسی قرار خواهد گرفت

هـاي اجرایـی خـاص، تـالش شـده نظـر        نویش نهم با دستگاه باتوجه به ارتباط برخی از مواد پیششد. 
هـاي   گروه بر این است که از نظرات کلیـه دسـتگاه  اعضاي کل سعی دستگاه مربوطه نیز اخذ گردد. در 

 شود.  اجرایی به بهترین شکل استفاده
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اي و سـازمان   هاي آب منطقه اندیشی شرکت نشست هم -2-5پیوست  

 آب و برق خوزستان
حضـور نماینـدگان    بااندیشی تدوین قانون آب  مدعوین در جلسه هم نظرات نقطه از اي خالصه ادامه، در

  است. اي و سازمان آب و برق خوزستان ارائه شده منطقه هاي آب شرکت

 *  آذربایجان شرقی

نویس قـانون جـامع    اي آذربایجان شرقی اظهار نمودند که ویرایش نهم پیش نماینده شرکت آب منطقه
موارد ذکر شده توسط اهم اصالحات است که در زیر به آب تقریبا قانون جامعی است اما نیازمند برخی 

 ایشان پرداخته شده است:

 مـواد  تکـرار  از دیـ با. اسـت  بهتـر  بنـدي  فصل نیازمند آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش •
 .کند دایپ بیشتري انسجام قانون تا گردد پرهیز

 نیـ ا فیـ تکل دیـ با تینها در. شود توجه آب عادالنه عیتوز قانون رینظ مقدم نیقوان به ابتدا در •
 مشخص شود.  دیقانون جد بیاز تصو سپ ها آن اعتبار و نیقوان

 بـرداران  بهـره  بـه  آب مـدیریت  واگـذاري  جهـت  ها تعاونی و ها تشکل توانمندسازي موضوع به •
 کـه  کـرده  تـالش  شـرقی  آذربایجـان  اي منطقـه  آب شرکت حاضر حال در زیرا شود؛ پرداخته

قانون بـا   ياجرا ،مورد این لحاظ با. بسپارد ها تعاونی این به را آبیاري هاي شبکه از برداري بهره
 خواهد رفت.  شیپ يشتریسرعت ب

 .شود توجه ها چاه حفاري هاي دستگاه بر نظارت به •
 .شود اصالح باید 5 ماده .دارند تناقض یکدیگر با نویس پیش 45 و 5 مواد •
 .شود احیاء نویس پیش این در آب عادالنه توزیع قانون 5 ماده است بهتر •
 آینـده  در کـه  اسـت  نمـوده  اشـاره  کشـاورزي  براي پساب استفاده عدم به نویس پیش 7 ماده •

 .شود حذف مورد این که شود می پیشنهاد بنابراین. کندمی ایجاد را هایی محدودیت
 کلیـه  کـه یحالاستفاده کرد. در  يدادگستر یکارشناسان رسم تیاز ظرف توانیم 14 ماده در •

 .تاس شده داده ارجاع کشاورزي جهاد سازمان و ايمنطقه آب شرکت به دعاوي
 کـه  صـورتی  در انـد  درآمـده  دولت مالکیت به اند شده متروکه که ها آن بستر و انهار 5 ماده در •

 دولت به آن واگذاري امکان و اند ساخته جاري خود زمین در را نهر یک برداران بهره از بسیاري
 .ندارد وجود آن فروش و
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 کـه  است کرده عنوان چاه ارزش برابر 1,5 را چاه از غیرمجاز برداشت نقدي جزاي 34 ماده در • 
 آب حجـم  ریالی ارزش برابرماده  نیا ينقد يجزا شود می پیشنهاد .نیست اجرا قابل مورد این

 .شود گرفته نظر در یبرداشت
 سینـو شیپـ  در. باشد ساالنه صورتبه  کنتورها نصب و کشاورزي هاي پروانه اعتبار است بهتر •

 .است سالهمهلت سه  نیا حاضر

 * آذربایجان غربی

 بـه  بتـوان  سهولت به که ستین ينحو به آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو يبند عنوان •
 هـر  مشمول که يتر یجزئ و تر قیدق يبند عنوان است بهتر. کرد دایپ یدسترس ازین مورد مواد

 .گردد نییتب باشد، روین وزارت فیتکال از قسمت
 و ایـ گو مختصـر،  قـانون،  عبـارات  اسـت  الزم است؛ یقانون مواد ادیز ریتفس و طول يبعد نکته •

 .باشند واضح
 .ردیـ گ قـرار  مـدنظر  یدادرس يها نهیهز از يا منطقه آب يها شرکت تیمعاف شود یم شنهادیپ •

 .است یدادرس يها نهیهز نیتأم بحث يا منطقه آب شرکت معضالت از یکی
 نیـ ا ،يفـر یک یدادرسـ  نیـی آ قانون در روین وزارت خاص نیضابط موضوع ینیبشیپ وجود با •

 خـاص  ضابط که شود مشخص است الزم. است پرداخته مساله نیا به مختصر صورت به قانون
 يا منطقه آب يها شرکت از قسمت کدام عهده بر آن فیتکل و شود یم اطالق یاشخاص چه به

 .دارد قرار
 نیآب از زم تیبه آن اشاره شده است با مبحث تابع 5آب که در ماده  يفروش و واگذار بحث •

 دارد.  رتیمغا
و در فاقـد پروانـه    يهـا  چـاه  فیـ تکل نییکه در قانون تع -یمیحر يها موضوع چاه ،اتیکل در •

نشده  دهید -است برخوردار ییباال تیاهم از زین النیو ب ینیرزمیو ز یسطح يها مطالعات آب
 است. 

 نیـ ا. است نگرفته قرار توجه مورد شفاف طور به ینیرزمیز و یسطح آب از یقیتلف يبردار بهره •
 مشـروب  ینـ یرزمیز آب از ایـ  و یسـطح  آب از ایـ  فقط نیزم که است باور نیا بر سینوشیپ
 اسـتفاده  ینـ یرزمیز و یسـطح  آب از یقـ یتلف صـورت  به که هستند يا دهیعد یاراض. شود یم
 آب بـه  جبـران  جهـت  نـدارد،  وجـود  یکـاف  یسـطح  آب کـه  یمواقع در یاراض نیا. کنند یم
 .شوند یم متوسل ینیرزمیز

 یانتظـام  يروین حاضر حال در. گردد مطرح آب سیپل بحث دیجد قانون در شود یم شنهادیپ •
 .ستین واقف یآب منابع از حفاظت در نظارت و کنترل یِدگیچیپ به

 يهـا  چاه از یاشتراک يبردار بهره منظور به که ییها تشکل ساختار ياستانداردساز و یسامانده •
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 .کرد خواهد حل را حوزه نیا برداران بهره یتینارضا از يا عمده بخش اند، شده جادیا قیعم

 نیـ ا فیـ تکل اسـت  الزم. دارد وجـود  یابهامـات  رمجازیغ يحفار يهادستگاه فیتوق مبحث در •
. ردیـ گ یمـ  قرار استفاده مورد دوباره چراکه ؛شود مشخص فیتوق ماه 6 گذراندن از بعد ادوات

 .ردیگ قرار مدنظرقانون در یفیتوق يحفار ادوات مصادره شودیم شنهادیپ
 .شود لحاظ يا منطقه آب يها شرکت نظارت با کنتور نصب به کشاورزان الزام •
 يهـا  چـاه  يبـرا  يا دهیـ عد مشـکالت  با کرده دایپ نقصان آنها یآبده که ییها چاه مکان رییتغ •

 ،شـود  یصـنعت و خـدمات حفـر مـ     يکـه بـرا   ییهـا چاه رایز است؛ مواجه یخدمات و یصنعت
 فیتکل نییتع قانون يبرا که يا بخشنامه در مساله نیاسازد.  یرا مشروب م يمحدودمساحت 

 مـذکور  بخشـنامه  مفاد که شودیم شنهادیپ. بود دهیگرد لحاظ ،شد صادر پروانه فاقد يها چاه
 .ردیگ قرار توجه مورد قانون در

 *  اردبیل   

اي اردبیـل در   اي اردبیل اظهار نمودند که کلیه نظـرات شـرکت آب منطقـه    نماینده شرکت آب منطقه
اي از  صورت مکتوب در پورتال وزارت نیرو بارگذاري خواهد شد. در ادامه ایشان خالصه بند به 40قالب 

هـاي ایشـان در خصـوص ویـرایش نهـم       دیـدگاه موارد مدنظر این شرکت را بیان نمودند. اهم نظرات و 
 نویس قانون جامع آب به شرح زیر است: پیش

 دراسـت.   يبـازنگر  ازمنـد یپساب و فاضالب) نـاقص اسـت و ن   فی(مانند تعر فیاز تعار یبخش •
 . ستیآب و برق عنوان نشده است که به طور واضح منظور چ ژهیو گانی فیتعر

 اًتیـ در ه ها مهیها و جر تعرفه طهیها در ح از مباحث و تبصره یبرخ که کردند شنهادیپ شانیا •
بـه   تـر،  یتخصصـ  يریـ گ میبرسـد تـا عـالوه بـر تصـم      بیآب بـه تصـو   یعـال  يو شورا رانیوز

 . کندتر کمک  و راحت عتریسر يریگ میتصم
ابتـدا و   ییصـورت گرفتـه، گـو    يهـا  یومطابق بررسـ  ستیمفهوم ن 61و تبصره ماده  40 ماده •

 .استجمله حذف شده  يانتها
 70 مواد لیذ در تبصره نیا است بهتر و است آن به مربوط موضوع از خارج 3 ماده کی تبصره •

 .شود عنوان بعد به
 يبـرا  یمختلفـ  نیعنـاو  يشـنهاد یسـازمان برنامـه درج شـود. در قـانون پ     يبرا »واحد« لفظ •

 ایـ  »يراهبـرد  نظـارت  معاونـت «هـا   عنوان شـده اسـت از جملـه آن    »بودجه برنامه سازمان«
در  کپارچـه یو شـفاف و   حیبه طور صر نیعناو نیکه بهتر است ا »کشور يزیر برنامه سازمان«

 .شود اصالح يشنهادیمتن پ یتمام
 و 41و  4 مـواد ، 3و مـاده   70مـاده   تبصـره  ری(نظقابل ادغام هستند مواد و ها تبصره از یبرخ •

 .دارند رتیمغا 45با ماده  6و  5. الزم به ذکر است که مواد )45 ماده با 6 و 5 مواد
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 ایـ آاشـاره شـده اسـت.     رویوزارت ن يها از سو دستگاه ریبه ابطال مجوز صادره سا 36ماده  در • 
مثـال   يبرا ست؟یآن چ یو اهرم قانون ییرا دارد؟ ضمانت اجرا يکار نیچن اریاخت رویوزارت ن

 بـه را  يو صـنعت گردشـگر   یفرهنگ راثیم يصادره از سو يمجوزها تواند یم رویوزارت ن ایآ
 د؟ینما ابطالجانبه  کیصورت 

 28و  27داده شده است کـه بـا مـواد     يبردار پروانه بهره قیو توث نیترهاجازه  6و  5ماده  در •
ضمانت  مساله نیا .کندیم تربغرنج راموجود  تمشکال نیتره است ذکر به الزمدارد.  رتیمغا

 .ندارد زین یمشخص ییاجرا
 .شود هیته دستورالعمل و ییاجرا نامه نیآئمواد  از یبرخ يبرا است بهتر •
 است. يتکرار 117و  113مثال ماده  يبرا .دارند شباهت گریکدی بهاز مواد  یبرخ •
 دیـ با نجایا در. شود پرداخته شرب به تناسب به که است کردهبه درصد منافع اشاره  27 ماده •

 اشاره شود. زین يپرور يآبز 21 ماده به

 *  اصفهان 

اي اصفهان در آغاز فرمایشات خود ضمن تأیید غالب مباحث مطروحه توسط  نماینده شرکت آب منطقه
قـانون   5بـه مـاده    . ایشان در ابتـدا مانده بسنده نمودند اي تهران، به ایراد موارد باقی شرکت آب منطقه

این . نویس قانون جامع آب حذف گردیده است در ویرایش نهم پیش که کردندتوزیع عادالنه آب اشاره 
شده توسط ایشان  هاي مطرح  . سایر دیدگاهشود میساز مشکالت اساسی در شهرها و روستاها  امر زمینه

 به ترتیب زیر بوده است:

 تعـدد  بـه  تیـ عنا بـا  کـه  شـده  اشـاره  هـا  قنات يبرا پروانه صدور به شده هیته سینو شیپ در •
 يایـ اح موجـب نهـم   سینـو شیپضمن  در. ستین ریپذ امکان عمال امر نیا ، قنات برداران بهره

قـانون   ونـدارد   یقانون اعتبار قنوات ثبت دفتر هاستلسا که یصورت در گردد، یم قنوات قانون
 .است گرفته قرارمنسوخ  نیدر رده قوان زیمذکور ن

 يهـا  شرکت نظارت با شده سپرده مالک به که یخصوص يها فاضالب هیتصف شود یم شنهادیپ •
 .باشد داشته وجود ها آن يرو يبهتر تیریمد تا گبرد صورت يا منطقه آب

 عهـده  بـه  و گـردد  منفـک  يکشـاورز  جهـاد  وزارت از معقـول  مصـرف  پروانـه  شود یم هیتوص •
 .شود گذاشته يا منطقه آب يها شرکت

 يبـرا  حـبس  سـال  سه تا کی ،قانون جامع آب سینو شینهم پ شیرایو 72ماده  2تبصره  در •
مـاده   نیـ در نظر گرفته شده که بـا تخلـف ذکـر شـده در ا    ها  برداشت شن و ماسه از رودخانه

 ارائـه ) هـا  مجـازات  و تخلفـات  جـرائم، (فصل  پنجم فصل در دیبا لزومدر صورت  .نداردتناسب 
 .گردد
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. دارد وجـود  ياریبسـ  معضالت یعیطب يمجار و ها رودخانه بستر در تیمالک اسناد با رابطه در •

 شـده  عنوان آن يبرا يا گسترده قیمصاد آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو 70 ماده در
 است ممکن رایز رد؛یگیقرار م ریحقوق اشخاص تحت تاث ،بند نیا قیمصاد به استناد با. است
 کـه  موضـوع  نیـ ا به علم(با  باطل شود سال صادر شده) 47(که بعد از  اشخاص تیمالک سند
 یعـ یطب يمجـار ... و سـدها  پشت یاحداث اچهیدر ،ياریآب يها کانال مانند سات،یتاس از یبرخ

 احـداث  میحـر  در اسـت  ممکـن  زیـ ن 47 سال از بعد یحکومت ساتیتاس از یبرخ و نبوده زین
 ).است غرض نقض آب، جامع قانون از بند نیا. باشد دهیگرد

 قبـل  مجـوز  يدارا که يافراد یانیاع خسارت به صرفا دارد وجود تیمالک اسناد که يموارد در •
 )هـا   رودخانـه  خصوصـا ( یعـ یطب بسـتر  در عرصـه  خسـارت  به و شده اشاره ،بودند 47 سال از

 در کـه  شده حیتصر 47 سال از قبل تیمالک اسناد با ارتباط در نیهمچن. است نشده پرداخته
 ندینما تقبل را مزاحمت رفع يها نهیهز دیبا اشخاص افراد، یانیاع يبرا مزاحمت وجود صورت

 .شد خواهد مالک وقحق عییتض موجب امر نیا که گردند مند بهره خود تیمالک یمابق از و
 نامـه  نییآ شیدایپو با بوده  یقانون کامل ینیرزمیز يها آب مبحث در آب عادالنه عیتوز قانون •

 در شـود یمـ  شـنهاد یپ لـذا . اسـت  شده برطرف زین آن در موجود اندك نواقص ف،یتکل نییتع
 رابطه(در  آب عادالنه عیتوز قانون 5 ماده و یفعل قانون در موجود موارد به دیجد جامع قانون

 .گردد زیپره شتریب اتیجزئ به پرداختن از و شود اکتفا) یخانگ يها چاه با

 بـر  زیـ ن یمـ یابراه دکتـر  يآقـا  اصـفهان،  يا منطقـه  آب از انیـ تق مهندس شاتیفرما انیپا از پس
 قـانون  سینـو  شیپـ  نهـم  شیرایو 50 ماده در ها پروانه صدور تیمسئول لیتحو با دستگاه نیا مخالفت

 شـنهاد یرا پ رویبه وزارت ن فیتکل نیا يواگذار شانیا. کردند دیتاک يکشاورز جهاد وزارت به آب جامع
 .شدند سینو شیپ نیا در متعدد اختالف حل مراجع وجود از زیپره خواستارنمودند و 

 *  البرز
نویس نمودند که در زیر ارائه شـده   اي البرز اشاره کلی به برخی از مواد پیش نماینده شرکت آب منطقه

 است:
 و شـود  صـادر  مربوطـه  مصـرف  يالگـو  براساس يبردار بهره پروانه کهعنوان شده  32ماده  در •

 زانیـ به مصـارف بـاالتر از م   شده که حیتصر نیهمچن. ردیگ قرار دنظریتجد مورد یقبل پروانه
مسـاله   نیـ ا یـی به ضـمانت اجرا  است الزمبخش  نی. در اردیگیمتعلق  مهیجرمصرف  يالگو

 .ندارد یبازدارندگ ينقد مهیجر صرف ،براساس تجربه رایز ؛شود توجه
 نیـ ا در. مشـخص نشـده اسـت    بردارانبهره و حفارانمجازات  انیتفاوت م 65تبصره ماده  در •

 ایـ  و شـوند یمـ هردو مشـترکا مجـازات    ایآ .است نشده اشاره ها آن مجازات وهیش به خصوص
 نییتع نحوه که است ازین ماده نیا در نیهمچن ؟بود خواهدصورت جداگانه  به کیهرمجازات 
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 .مشخص شود آن يبردار نگرفتن چاه با پروانه بهره ایو در نظر گرفتن  چاه ارزش 
صادره برداشت از بستر رودخانـه اسـت    يدر ارتباط با محدود کردن و ابطال مجوزها 73 ماده •

کـه   رسـد  ی. به نظر مـ ستیسازگار ن یاست و با اصول حقوق 1347که مربوط به قبل از سال 
باطل هستند.  1347قبل از سال  يها برا صادره در خصوص بستر رودخانه تیاسناد مالک یحت

 و باشد داشتهتملک  تیکه قابل کندیم دایپ معنا ینسبت به مال تیلکالزم به ذکر است که ما
اسـت،   يدر آن جـار  يکه نهـر  نیبستر زم .داشته باشد وجود از آن یاستفاده اختصاص امکان

 .ندارد یژگیو نیچن
و بدون مجـوز   نیقوان تیاز منابع آب بدون رعا يبردار عنوان شده است که بهره 110ماده  در •

 مـورد  یمجـازات اسـالم   قانون چرا که است يضرور نکته نیا به توجه نجایا در. دارد مجازات
ضـرر   زانیم یعنی ؛باشند داشته یبازدارندگ دیباضمن هر مجازات  در. است نگرفته قرار توجه

 نباشد.  شتریب ،رساند یکه م يآن از سود

 *  ایالم 

هـا و   اي ایالم بر لزوم دخالت بیشتر وزارت جهاد کشـاورزي در بحـث شـبکه    نماینده شرکت آب منطقه
ها، همچنان  کرد در شبکه رغم هزینهاظهار داشتند که علی د. ایشانحل اختالف انهار سنتی تاکید کردن

 گذارانقانونالزم است  .ترش استسبه گ ورو توسعه اراضی  ایجاد نشدهاي  کاهش مصرف قابل مالحظه
 توان به موارد ذیل اشاره نمود: . از دیگر نظرات ایشان میکنندبه این امر نیز توجه 

 5مشمول ماده  يهاچاه فیتکل نییدر خصوص تع آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایور د •
 است. نشده نظر اعالم آب عادالنه عیقانون توز

ها پرداخته نشده اسـت؛ جهـت صـدور پروانـه      به آب مازاد رودخانه یسطح يها مبحث آب در •
 44020نامـه شـماره   بیتصو گردد مانند تبصره دومیم شنهادیها، پ آب نیا يبرا يبردار بهره

منظـور اسـتفاده از آب   تلمبه بـه  صدور پروانه نصب موتور یینامه اجرانییآ 23/1/1333مورخ 
 .شود نیکشور تدو يهامازاد رودخانه

و کاهش  یچاه فقط بحث کم يجا به چاه مجوز صدور ایمحل حفر چاه  ییدر خصوص جابجا •
 و اسـت  مانـده  مغفـول  یفـ یچاه از لحاظ ک یآبده رییتغ. چاه در نظر گرفته شده است یآبده
نشـده   مشـخص  ،شـوند یانتفاع خارج مـ  زیآب از ح تیفیک بیکه بر اثر تخر ییهاچاه فیتکل

 است.
 .است نگرفته صورت ياظهار نظر یزراع يهاآب تیبها و قانون تثبنحوه وصول آب با رابطه در •

بهـا  ك عمـل جهـت وصـول آب   مـال  یزراع يهاآب تیتثب قانون در نکهیبا توجه به ا رو نیاز ا
مـدرن   يها (در شبکه استکننده آب نیاز عملکرد محصول متناسب با نوع شبکه تام يدرصد
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% عملکرد محصول) 1% و 2 بیبه ترت یو سنت مدرن مهین يها % عملکرد محصول و در شبکه3

گـردد  یم شنهادیپ ،است تضاد در آب ياقتصاد ارزش و آب یحجم لیتحو با بحث نیو عمال ا
آن در هـر   يآب و ارزش اقتصـاد  یمحل متیق ،دیجد سینوشیپمذکور در  قانون نسخضمن 

 مترمکعب هر متیق ،و مالك اخذ آب بها شود نییتعشبکه  آب در هر مترمکعب يبرامنطقه 
 .محصوالت روز متیق صرفا نه است مؤلفه نیتر مهم آب ،یآب کشت در که چرا ؛باشد آب

 هـا،  يدار مـرغ  ریـ (نظ يکشاورز به وابسته عی، صنا84بعد از سال  مجلس هیبر اساس استسفار •
اسـت کـه آب    یدر حـال  نیـ . اهستندالنظاره معاف  پرداخت حق ازها و ...)  گلخانه ها، يگاودار

در  .شـود  فیـ تکل نییرابطه تع نیبخش، آب صنعت بوده و الزم است در ا نیتوسط ا یافتیدر
بر همان اساس برآورد گردد تا به ارزش  زیها ن بخش، تعرفه نیآب صنعت به ا صیصورت تخص

 آب توجه شود. ياقتصاد
 .است مانده مغفول قانون در زین آب یمحل بازار •
به حـل   آب عادالنه عیتوز قانون 42در ماده  ،یبرداران سنت بهره نیماب یخصوص اختالف ف در •

شیاما در پـ  و سپس مراجعه به دادگاه صالح اشاره شده است یکدخدامنش قیمشکالت از طر
در  و ینیمـاده مـذکور بـازب    شـود  یمـ  شنهادیپ  .نشده است توجهموضوع  نیبه ا دیجد سینو
 .شود گنجانده سینوشیپ

کـه محصـول    کننـد  یها ادعا مـ  دادستان زیکشت محصوالت پرآب ن يها تیمبحث ممنوع در •
 .شود فیتکل نییتع صراحتاموضوع  نیبهتر است ا ومشخص نشده 

 

 *  بوشهر 

اي بوشهر در آغاز سخنان خود به مشکالت موجود در ساختار قـانون اشـاره    نماینده شرکت آب منطقه
مندتر شود. در همین راستا  تر و نظام شفاف یبه لحاظ شکل بایدداشتند و تاکید نمودند که این ساختار 

پیشنهاد نمودند که فصول اول و دوم که به ترتیب به مالکیـت آب و سـاختار مـدیریت آب پرداختـه و     
مالکیـت و حقـوق منـابع آب ادغـام شـوند. همچنـین برخـی        تحت عنوان  کردهمباحث کلی را مطرح 

نـویس   پـیش  2نظیر ماده  ؛تعلق داردبه فصل سوم (حفاظت) ع شده در فصل اول، در واق مباحث مطرح
 باشد.  که در رابطه با پل می

خـورد و کلیـه موضـوعات     ایشان ادامه دادند که این پراکندگی در مباحث فصل سوم نیز به چشـم مـی  
هـا و   عرفـه هاي غیرمتعارف و همچنین مباحث مربـوط بـه ت   جمله منابع آب سطحی، زیرزمینی، آب من

کـه الزم اسـت    اند، در حالی برداري منابع آب جاي گرفته جرایم و تخلفات در زمره فصل حفاظت و بهره
هر یک از این مباحث در فصول مناسب خود ذکر گردند تـا از تشـویش اذهـان خواننـدگان جلـوگیري      

فصل به سـه بخـش    برداري منابع آب نیز پسندیده است که این شود. در رابطه با فصل حفاظت و بهره
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هاي غیرمتعارف تقسیم شود و در هر بخش، مباحث شرب، صنعت و  منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب 
 عنوان گردند.به دنبال هم  کشاورزي به تفکیک و 

دسـتورالعمل آب دریـا    ،ها ایشان در پایان نیز به کمرنگ بودن مباحثی نظیر مطالعات منابع آب، پساب
تاکید داشتند کـه  و بازار محلی آب اشاره نمودند ) و صادر شده 95که در سال (اي ساحلی براي شهره

در نویس قـانون جـامع آب تکـراري بـوده و الزم اسـت       هاي موجود در ویرایش نهم پیش برخی از ماده
 .شودبازبینی صورت گرفته به این موارد نیز توجه 

 *  تهران 

اي تهران در رابطه با مبحث حفاظت از منابع آب در قانون بیان داشتند کـه   نماینده شرکت آب منطقه
ایشـان  هاي تصفیه شده از موضوعاتی است که تابحال به آن کمتر پرداخته شـده اسـت.    موضوع پساب

شوند و الزم است تا در قانون  تبدیل میتوجهی از منابع آب فعلی به پساب  تاکید نمودند که حجم قابل
تـوان   اندیشی می شده توسط ایشان در نشست هم به این مسأله توجه جدي شود. از دیگر مسائل مطرح

 به موارد ذیل اشاره نمود:

 سـاختار  ازمنـد ین کـه  اسـت  شـده  محول روین وزارت به یآلودگ از يریجلوگ و کنترل فیوظا •
 يرویـ ن و نیمتخصص داشتن آن، الزمه و بوده... و ها ندهیآال واحد شیپا جهت یبزرگ یسازمان

 مهـم  فـه یوظ نیـ ا کـه  شـود یمـ  شـنهاد یپ رو نیا از. است تابعه يها شرکت در مرتبط یانسان
 .ردیگ قرار ستیز طیمح از حفاظت سازمان عهده بر همچنان

 وزارت توسط یاجتماع ضرورت صورت در موجود يها حقابه صاحبان يبرا موقت پروانه صدور •
 از يبـردار   بهـره  و صیتخصـ  هرگونـه  صدور اریاخت ها آن در که يمواد مفاد با يکشاورز جهاد
 یدوگـانگ  و تنـاقض  يدارا اسـت،  شـده  گذاشـته  رویـ ن وزارت عهده به منحصرا یعموم منابع

 را یتعهـدات نامه  در صدور اجازه يوزارت جهاد کشاورز شودیم موجب امر نیا. است یتیریمد
 زیها ن دستگاه گریاز جانب د ییتقاضا نیکه ممکن است چن . ضمن آنکند جادیا اشخاص يبرا

توسـط وزارت صـنعت،    عیصاحبان صـنا  يدرخواست صدور پروانه موقت برا رینظمطرح شود؛ 
 شرب آن شرکت.  نیمشترک يدرخواست شرکت آب و فاضالب برا ایمعدن و تجارت و 

 بـه  یقـانون  مـوارد  یبرخـ  رایـ شـود؛ ز  جـاد یا یقانون هیرو وحدت یاختالف موارد ارجاع در دیبا •
 3 يهـا  ئـت یه به يموارد در ای و ییقضا صالح يذ مراجع به یبرخ آب، منابع امور ونیسیکم

 مرجـع  عنوان به آب منابع ونیسیکم نشیگز بااست  بهتر .شوندیم داده ارجاع نفره 5 و نفره
 نیا در یتخصص شعبه کی مرجع، نیا به یحقوق و یقیحق اشخاص اختالفات ارجاع و ییقضا

 .شود جادیا رابطه
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متعلـق بـه    میقـانون اسـت (حـر    ریمغا م،یبه عنوان حر یقابل تصرف و تملک خصوص عبارت •

 ). رویمالک است نه وزارت ن
 سـازمان  و بهداشـت  وزارت رینظ گرید يهادستگاه ینظارت فیوظا از یبرخ گردد یم شنهادیپ •

 عهـده  به حاضر حال در که ندهیآال نقاط ییشناسا و هاندهیآال شیپا در ستیزطیمح حفاظت
 طـور  بـه  کـه  معنـا  بـدان  ؛گردد محول مذکور مرتبط يها دستگاه به شده گذارده روین وزارت
 بـه  بیـ ترت بـه  هـا  فاضالب یآلودگ از يریشگیپ و يریجلوگ و شرب آب یآلودگ مبحث مثال،
 .شود واگذار ها آن فیوظا شرح به توجه با ستیز طیمح حفاظت سازمان و بهداشت وزارت

 از 115 مـاده  در کـه  زین نهر ای کانال طرف دو در نیزم دو يبرا یناکاف آب مصرف تقدم حق •
 طـرف  دو هـر  يبـرا  موجود آب تناسب به دیبا و ستین یمنطق شده، مطرح یکش قرعه قیطر

 .باشد استفاده قابل

 *  چهارمحال و بختیاري 

نـویس قـانون    اي چهارمحال و بختیاري نکاتی در خصوص ویرایش نهم پیش منطقهنماینده شرکت آب 
 جامع آب عنوان نمودند که در زیر اهم نظرات ایشان ارائه شده است:

 هـا  شـهرداري  بـه  شـهري  حـریم  در هـا  رودخانه الیروبی و تظنیف وظیفه ،3 ماده 2 تبصره در •
 این است بهتر که نشده اي اشاره هستند روستاها در که هایی رودخانه به ولی است شده محول
 .شود محول ها دهیاري و اسالمی انقالب مسکن بنیاد به وظیفه

 و نگرفتـه  نظـر  در را محیطـی  زیسـت  نیاز اما است پرداخته آب مصرف هاي اولویت به 4 ماده •
 .شود اضافه محیطی زیست اولویت انسانی شرب از بعد است بهتر

محـیط  سـازمان  بـه  آب آلـودگی  از جلـوگیري  مسئولیت آب عادالنه توزیع قانون 46 ماده در •
 وزارت بـه  آب جـامع  قـانون  نـویس پیش نهم ویرایش 89 ماده در اما است شده محول زیست

 بنـابراین . نشـود  محدود خاصی سازمان به وظایف برخی که است بهتر. است شده محول نیرو
 .شود اصالح 89 ماده است بهتر

 تعریـف  پرداخـت  چگونگی نحوه و آب نرخ با ارتباط در آب عادالنه توزیع قانون 34 و 33 مواد •
 .شوند ارائه آب قانون نویس پیش در مواد این است بهتر که بودند شده

. است عامه مصالح به مضر 50 ماده که هستند معقول پروانه صدور خصوص در 41 و 50 ماده •
 .دارد ازین بازنگري به و است متناقض 41 ماده باماده  نیا

 .شود اضافه »المللی بین کنوانسیون رعایت« است بهتر 23 ماده در •
 .شود گنجانده آب منابع وکیفی کمی حفاظت براي آب پلیس تشکیل شودمی پیشنهاد •
 مـورد  نیـ ا. اسـت  شـده  روین وزارت دستورات از اطاعت به موظف یانتظام يروین 49 ماده در •

 مـوثرتر  نهـاد  دو نیـ ا يهمکار گذشته، اتیتجرب طبق .نیست هضم قابل انتظامی نیروي براي
 .است بازنگري نیازمند ماده این لذا .بود خواهد
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 عنـوان  بـه  اي منطقـه  آب شـرکت  نام »نیرو وزارت« کلمه جاي هب است بهتر مواد از برخی در • 
 .ردیگ قرار صراحتا نیرو وزارت تابعه شرکت

 .شود جایگزین دستگاه نام با صراحتا »ربطذي هايدستگاه« عنوان دیبا مواد کلیه در •

 *  خراسان جنوبی 

جـامع   به صـورت بسـیار  نویس  که این پیش کردنداي خراسان جنوبی اظهار  نماینده شرکت آب منطقه
موشکافی به طور جزئی  بعضی موضوعاتپرداخته است حال آنکه نیاز است به برخی از مسائل  بهوکلی 

 ها پرداخته شده است: ئه دادند که در زیر به آنا. ایشان نکاتی را ارشود

-میتقس این اگرچه. است شده فیتعر یخصوص و یعموم نوع دو در پساب ،نویس پیش این در •
 بحـث  است بهتر. است کرده تر پیچیده هم را موضوع امابهتر پساب شده  خترداپ عثاب يبند

 مورد را آن دتوان می کامل طور به زیرا ؛شود سپرده فاضالب و آب شرکت به هاپساب به مربوط
 .دده قرار بررسی

 آب کارشناسـان  میـان  که صورتی در .است گرفته قرار »ینیرزمیز آب« مبحث لیذ در حقابه •
 نیـ ا از اسـتفاده  بـه  مکلـف  ما .ندارد وجود حقابه عنوان تحت یموضوع زیرزمینی آب امور در

 .میدار ازین يبازنگر به بخش این در لذا .کند می ایجاد را حقی ،حقابه زیرا م؛یستین لفظ
 صـنعت،  سـازمان  و اي منطقـه  آب شـرکت  میان مثال براي( هادستگاه نظراختالف به توجه با •

 بـه  هـا  دستگاه نام است بهتر) طبیعی منابع سازمان و اي منطقه آب شرکت یا تجارت و معدن
 در طبیعی منابع شده عنوان مثال براي؛دارد وجود ایراداتی قبلی قوانین در. شود ذکر صراحت

 از یبخشـ  کـه  شـود  مـی  مـدعی  طبیعـی  منـابع  سازمان انیم نیا در.  است حاکمیت اختیار
 کـه  موارد از بسیاري در تواند می و دارد دراختیار را طبیعی منابع مالکیت پس است حاکمیت

 ذکـر  و هـا  مسـئولیت  صـریح  شـدن  مشخص بنابراین. شود وارد است نیرو وزارت ها آن متولی
 .است ضروري ها دستگاه نام دقیق

 *  خراسان رضوي 

اي خراسان رضوي در آغاز فرمایشات خود از عدم انسجام در مـتن ویـرایش    نماینده شرکت آب منطقه
طـور   بـه  بایـد بنـدي فصـول و مفـاد     نویس قانون جامع آب انتقاد کردند و فرمودند که دسـته  نهم پیش

زیع عادالنه آب نویس را همانند قانون تو انجام شود. همچنین ایشان یکی از مشکالت این پیش مناسب
که  اند، در حالی هاي مدیریت منابع آب مکلف به تأمین آب شده در آن دانستند که وزارت نیرو و شرکت

ها موظف به مدیریت پایدار آب (پایداري کمی و کیفی) در چارچوب سازگاري با  بهتر است این سازمان
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متري در دشت مشهد و از بین رفتن  سانتی 80. در این راستا نیز به نشست ساالنه حداقل شوندآبی  کم

وري آب از  هاي آب زیرزمینی اشاره نمودند و آن را ناشی از عدم تکلیف کشاورزان به افزایش بهره سفره
اي عنوان داشتند. مهندس عالیی همچنین پیشنهاد نمودند کـه   طریق رویکردهایی نظیر کشت گلخانه

شده جهـت   ها به مصرف آب در قالب آب تنظیم امکان الزام آنهاي زمانی براي کشاورزان،  با تعیین بازه
ویـرایش نهـم    12درصد فراهم گردد. بر همین مبنا، ماده  75نیل به سازگاري و کسري مخزن صفر یا 

در مناطق ممنوعه نباید تمهیداتی بـراي   . با اصول کلی در تضاد است نویس قانون جامع آب نیز  پیش
توان به موارد ذیل  ها و نظرات ایشان می . از دیگر دیدگاهه باشدداشتوجود دادن مجوز حق برداشت آب 

 اشاره نمود:

امکـان   جـاد یو ا هـا  يگـر  يتصـد  يسپار و برون يکشاورز يها به بحث تشکل یتوجه کاف عدم •
 به کشاورزان   ها يگر يتصد يواگذار

 يبـرا  یحتـ  يدیـ جد صیتخصـ  گونه چی(ه آب اقتصاد و آب بازار رینظ یمباحث بودن کمرنگ •
 حفاظـت )، گـردد  اسـتفاده  اهداف نیا يبرا يکشاورز آب از ازین صورت در و نشود داده شرب

 میجرا و تخلفات و خسارت جبران ها، پساب ،یفیک
 يهـا  تنـاوب  و کشـور  خشـک  میاقلـ  بـه  توجـه  با ثابت، يبردار بهره يها پروانه صدور از زیپره •

 بـارش  زانیـ م با متناسب گر صنعت ای کشاورز به یحجم لیتحو نییتب و یترسال و یخشکسال
 یحجم لیتحو امکان که شود اصالح یشکل به آب عادالنه عیتوز قانون 11 ماده تا است(الزم 

 و گرفته صورت ها برداشت نرمال، یبارندگ طیشرا در و باشد داشته وجود ها شرکت توسط آب
 سـقف  تا ها برداشت زانیم بارش، شیافزا با و شود کاسته ها برداشت زانیم از بارش، کاهش با

 ).ابدی شیزافا پروانه در شده ذکر ریمقاد
 .صنعت و يکشاورز بخش دو در یجبران يها نهیهز لحاظ عدم •

 *  خراسان شمالی

نویس قانون جامع  ویرایش نهم پیشاي خراسان شمالی نکاتی را در خصوص  نماینده شرکت آب منطقه
 هاي ایشان ارائه شده است: آب ارائه دادند که در زیر اهم نظرات و دیدگاه

 بـازنگري  نیازمند ها بندي فصل و ندارد را الزم انسجام آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش •
 نیـز  تعـاریف  بخـش  در و) 45 و 5 ماده مانند( بوده تکراري مواد از بسیاري همچنین .هستند

 .خوردیم چشم به) حقابه تعریف مثال براي( اشکاالتی
 شان در اتیجزئ نیا ذکر اي گونه به ؛ندگرفت قرار یبررس مورد مفصل جزئیات با دموا از برخی •

 خـود  این که هستند مبهم و کلی بسیار دموا برخی.ذکر گردد نامه نییدر آ دیو با ستین قانون
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 .است آن در انسجام وجود عدم مثبت 
 ها سال که است آب عادالنه توزیع قانون همان آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش درواقع •

 آب هـاي  شـرکت  و مانـده  مبهم ها سال این طی در که مواردي از برخی و است بوده مسکوت
 حریم در ها رودخانه الیروبی مثال براي. است کرده حل ،است نموده مشکل دچار را اي منطقه
 تعـدیل  و اصالح بحث. است شده محول ها شهرداري به 3 ماده 2 تبصره در فهیوظ نیا؛شهري
 ایـن  کـه  گیـرد  مـی  صـورت  قـانونی  ماده کدام براساس داشت سوال جاي همیشه که ها پروانه

 در نیـز  هـا  حفاري بر نظارت بحث همچنین. است شده مطرح نویس پیش 28 ماده در موضوع
 شـده  مطـرح  آب عالی شوراي وجود ضرورت موضوع 10 ماده در. است مطرح نویس پیش این
مـورد نظـر قـرار      ماده این در نیز آبی کم با سازگاري ملی کارگروه شود می پیشنهاد البته که
 . کند پیدا تري بیش رسمیت کارگروه این تا ردیگ

 محیط حفاظت سازمان عهده بر را آب آلودگی از جلوگیري مسئولیت آب عادالنه توزیع قانون •
 نیـرو  وزارت به آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش در مورد این که است داده قرار زیست
 را کمتري اهمیت همیشه زیستمحیط سازمان که است این آن دلیل شاید. است شده محول

. اسـت  پرداختـه  وحـش  حیـات  و خـاك  آلـودگی  ماننـد  موضـوعاتی  به و داده آب آلودگی به
 به وظیفه این زیرا شود؛ بازگردانده زیستمحیط سازمان به مسئولیت این که شود می پیشنهاد

 دیـ واگذار شـود با  رویبه وزارت ن فهیوظ نیقرار است ا اگر.دارد ازین الزم اعتبار و انسانی نیروي
 ..ردیگ قرار توجه مورد زیناعتبارات الزم  صیتخص

 مغـایرت  پیوسـت  در حقابـه  تعریف با که است شده ارائه حقابه تعریف 50 ماده یک تبطره در •
 البتـه . اسـت  عرفـی  حقابـه  درواقع است شده ارائه پیوست بخش در که اي حقابه تعریف. دارد

 تعریـف  این که است بهتر و است سخت آن اثبات ولی است ترکامل 50 ماده در حقابه تعریف
 ارائـه  موقت حقابه ،متقاضی برداران بهره از برخی به بتوانیم تا شود ارائه عرفی حقابه عنوان به

 بـه  بـرداران  بهـره  بـا  بسـیاري  درگیري اي منطقه آب هاي شرکت در صورت این غیر در .دهیم
 .دارند عرفی حقابه گذشته از که دارند وجود بردارانی بهره زیرا د؛یآیم وجود

 یخشکسـال  متعـدد  انـواع  بـا  مـا  زیـرا  ؛اسـت  ابتـدایی  بسیار و است ناقص خشکسالی تعاریف •
 نیـ . ااجتمـاعی  -اقتصـادي  خشکسالی و هواشناسی خشکسالی اقلیمی، خشکسالی م؛یمواجه

 .دنشو ارائه علمی صورت به تعاریف بخش در دیموارد با
 مـواد  در. اسـت  پرداختـه  اختالفات حل براي سطحی هاي آب کمیسیون موضوع به 115 ماده •

. دارنـد  همپوشـانی  بـا  مـواد  نیـ ا. اسـت  شده مطرح نفره وپنج نفره سه هاي هیئت بحث دیگر
 موقـت  مجوز صدور به اختالفات حل از جداي که است کمسیونی سطحی، هاي آب کمیسیون

مـذکور ورود   ونیسیمطرح شود و کم یاختالف ستیالزم ن .کند می اقدام سطحی هاي آب براي
 .دینما
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 مـدیریت  بحـث  همچنـین . اسـت  نشـده  دیده نویس پیش این در آبی کم با سازگاري گفتمان •

 اضـافه  نیرو وزارت به مربوط مهم مباحث از برخی است بهتر که .است مانده مغفول اي حوضه
 .شود

 خراسـان  اسـتان  در و شود می مصرف کشاورزي بخش براي آب از درصد 90 اینکه به توجه با •
 قرار توجه مورد را نکته این است بهتر ،شود می تامین سطحی هاي آب از آن درصد 50 شمالی
 آب وتوزیـع  تقسـیم  وظیفـه  1361 سال در آب عادالنه توزیع قانون تصویب زمان از که دهیم
 وزارتخانـه  ایـن  کـه  حـالی  در اسـت  بـوده  کشـاورزي  جهـاد  وزارت برعهـده  کشـاورزي  بخش

 و نظـارت  به که داشتیم را ها میراب ما 1347 سال از قبل تا. ندارد مساله این براي سازوکاري
 بر وظیفه این ،آب عادالنه توزیع قانون ازتصویب پس ولی پرداختند می ها رودخانه آب مدیریت

 و تقسـیم  سازوکار نویس پیش این در یا است بهتر .شد داده قرار کشاورزي جهاد وزارت عهده
 معاونـت  عنوان تحت معاونتی نیرو وزارت در اصال یا و شود ارائه کشاورزي بخش در آب توزیع
 .باشد داشته وجود کشاورزي بخش

 کـاربري  تغییـر  کـه  انهاري فروش بحث به آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش 3 ماده در •
 فقـط  مـا  سراسـري  آماربرداري دستورالعمل براساس که صورتی در. است شده پرداخته دادند،

 وجـود  بدون پس. شوند نمی ثبت انهار این موارد از بسیاري در. داریم را انهار این سردهنه آمار
 کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم همچنـین . نـدارد  وجـود   فـروش  امکـان  هـا  آن مکـانی  نقشه و  آمار

 .است باالیی اعتبارات تخصیص نیازمند ها آن از برداري نقشه
 جهـانی  و ملـی  ثبـت  و تـاریخی  آبـی  هاي سازه احیاي و حفظ آب، قانون نویس پیش 33 ماده •

 فرهنگـی  میـراث  برعهـده  وظیفه این که صورتی در.است داده قرار نیرو وزارت برعهده را ها آن
 حـال  اسـت  شـده  محول نیرو وزارتهب ابرها باروري وظیفه نویس پیش این در همچنین .است
 نیازمند موارد این همه که است ذکر به نیاز. است هواشناسی سازمان برعهده وظیفه این آنکه

 .شود دیده آن سازوکار باید که هستند باالیی اعتبارات

 *  خوزستان 

شناسـی ارائـه نظـرات در خصـوص      نماینده سازمان آب و برق خوزستان توضیحاتی در ارتباط بـا روش 
نویس قانون جامع آب که در سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفته، ارائه دادنـد.   ویرایش نهم پیش

ویرایش ایشان اظهار نمودند که براساس نامه دریافت شده از سوي وزارت نیرو در خصوص ارائه نظرات 
اي را فراهم نمودند تـا تمـامی افـراد فعـال و بـا تجربـه در ایـن         نویس قانون جامع آب زمینه نهم پیش

هاي مختلف، قوانین مربوط بـه بخـش    خصوص بتوانند مشارکت داشته باشند. در این خصوص در گروه
شـد و از تمـام   سپس یک جلسـه عمـومی تشـکیل    آب از جمله قانون توزیع عادالنه آب را قرار دادند. 

کسانی که خواهان حضور در این جلسه بودند با شرط اینکه سابقه و تجربه الزم در این زمینه را داشته 
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کـه از   گردیدبراي چهار کارگروه تعیین محور  11بندي نتایج،  باشند، دعوت به عمل آمد. پس از جمع 
تجربیات قوانین آب سایر کشورها و ... بود. در  جمله این محورها توجه به تغییر اقلیم، آمایش سرزمین،

هاي جغرافیـا، حقـوق، سـازه، علـوم      سنگ در تمامی زمینه هاي هم هایی که شکل گرفت، گروه کارگروه
اجتماعی و ... مشارکت داشتند و تمامی حضار کسانی بودند که به صورت روزانه با قوانین مرتبط با آب 

آب از جمله قانون توزیع عادالنه آب مورد بررسی قرار گرفت؛ بـه   سروکار داشتند. تمامی قوانین بخش
اي که تمامی بندهاي اصالح شده و پیشنهادي  براسـاس محورهـاي تعیـین شـده، قابـل اسـتناد        گونه

یک کارگروه تلفیـق تشـکیل شـد و     ،ها آوري نتایج جلسات این کارگروه هستند. در نهایت پس از جمع
نـویس   ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفت و به اصالح ویرایش نهـم پـیش   مجددا تمامی بندها و نظرات

مـوارد فنـی و    کلیـه قانون جامع آب پرداخته شد. ایشان اظهار نمودند که در ویرایش صـورت گرفتـه،   
بـا یکـدیگر   نویس  مواد پیشمشخص شد که برخی از  . در این جلساتحقوقی در نظر گرفته شده است

ایشان عنوان نمودند کـه مـا    همپوشانی داشته و برخی از مباحث نیز در آن در نظر گرفته نشده است. 
داریم. در نهایت ایشان اعالم نمودند که نتـایج بـه دسـت    نیاز سازي قوانین  به مرتبنویس  در این پیش

 آمده را به صورت کتبی به وزارت نیرو ارائه خواهند کرد.

 *  زنجان 

نـویس قـانون آب در نظـر گرفتـه      اي زنجان نکاتی را ارائه نمودند تا در پیش نماینده شرکت آب منطقه
 هاي ایشان ارائه شده است: شوند. اهم نظرات و و دیدگاه

 و آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  از تلفیقـی  واقـع  در آب جـامع  قـانون  نـویس  پـیش  نهم ویرایش •
 پیشـنهاد . باشد  یکنون نیقوان از فراتر قانون سطح که است بهتر و است اجرایی هاي نامه آئین
 پویـایی  هـا  نامـه  آیـین  زیـرا  ؛گـردد  رذکـ  ها نامه آئین در جزئیات و شود موجزتر قانون شود می

 .هستند اصالح قابل و دارند تري بیش
 پروانه، دور کمیسیون مانند( است شده بینی پیش مختلفی هاي کمیسیون و ها هیئت قانون در •

 ایـن  تعـداد  اسـت  بهتـر  .)زیرزمینی آب امور به رسیدگی کمیسیون و آب تخصیص کمیسیون
 هاي چاه تکلیف تعیین قانون در. رود باالتر را ها آن قانونی جایگاه اما شود کمتر را ها کمیسیون
 ایـن  اسـت  بهتر. است شده لیتشک زیرزمینی آب امور کمیسیون 1385 سال از قبل غیرمجاز

 مشـخص  هـا  دادگاه خاص شعب آب عادالنه توزیع قانون در زیرا ؛ ردیگ قرار مدنظر کمیسیون
 قضـایی  مراجـع  بـه  ارجـاع  ها آن قانونی جایگاه بردن باال و ها کمیسیون این تعریف با اما شده
 ها کمیسیون این رایز  هستند؛ حل قابل ها پرونده از ياریبس ،يسازوکار نیچن با. شود می کمتر
 طیشـرا  عیـ جم وجـود  بـا . . شـود یمـ  لیتکم هاآن ياعضا قاضی یک حضور با و هستند فنی
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 .شودمی داده ارجاع ها دادگاه به خاص موارد فقطفوق،

 در بایـد  کـه  بـود  اسـت  آب عادالنـه  توزیـع  قـانون   اشکاالت از یکی ،آب سیپل ماندن مغفول •
 .شود مشخص آن وظایف شرح و شرایط و گیرد قرار نظر مد نویس پیش

از مشـکالت   گـر ید یکـ ی از جـرائم  يریدر جلوگ آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده ییکارا عدم •
 تکلیـف  تعیـین  قـانون  اجرایـی  نامـه  آیـین  شش ماده شود می پیشنهاد قانون است. نیا یاصل
 قرار نظر مد تخلفات بروز از جلوگیري در یمانع عنوان به 1385 سال از قبل غیرمجاز هاي چاه

 . گردد اضافه ،است شده ارائه نیز آب عادالنه توزیع قانون 45 ماده در که مواردي و گیرد
 جهـاد  ماننـد  هـا  دسـتگاه  سـایر  و است شده محول نیرو وزارت به وظایف موارد از بسیاري در •

 برخی مثال براي. است مانده مغفول زیستمحیط سازمان تجارت، و معدن صنعت، کشاورزي،
 ،اسـت  کشاورزي جهاد عهده بر که مصرف الگوي اصالح و کشت الگوي اصالح مانند وظایف از

 )ها استانداري خصوص به( کنندههماهنگ عنوان به کشور وزارت نقش همچنین. است کمرنگ
 .ستین پررنگ چندان

 پایـداري  به ضـرورت   که است مشکالتی دیگر از نیز اي منطقه آب هاي شرکت مالی مشکالت •
 دریافـت  و هـا  النظاره حق دریافت مسائل به شود می پیشنهاد. دارد اشاره آب قانون در درآمدها

 .گردد هزینه دریافت به منوط خدمات ارائه همچنین. شود توجه ها هزینه
 نیازمنـد امر نیا.)45 و 5 ماده و 41 و 4 ماده مثال براي( یکدیگرند با تناقض در مواد از برخی •

 .است اصالح و بازنگري
نـویس قـانون جـامع آب     در ادامه جناب آقاي مهندس وزیري نکاتی را در خصوص ویرایش نهـم پـیش  

 اند: عنوان نمودند که در زیر این نکات ارائه شده

 در کـه  اسـت  شـده  مطـرح  نیـرو  وزارت کارشناسی بحث نویس پیش 110 و 109 ،108 مواد •
 صـادر  نیرو وزارت نفع به حکم نباشد، قاطع کارشناس حکم که صورتی در دادگستري محاکم
 .شود ذکر مواد این در کارشناسی قاطع عبارت است بهتر. شد نخواهد

 خصوص در یجامع تکلیف تعیین که شده عنوان 60 ماده تبصره در حفاري هاي دستگاه تردد •
 مقـررات  از تخلـف  توقیـف،  مـاه  6 از پـس  آزادي عدم سو یک از زیرا است؛ نگرفته صورت آن

 مـاده  ایـن  در لـذا . شودمی جرم تکرار به منجر معموال آزادي دیگر سویی از و است حاکمیتی
 . ندارد وجود شفافیت

 کـه  است مهمی موضوع نیز اي منطقه آب شرکت توسط ها دادرسی هزینه پرداخت از معافیت •
 .شود پرداخته آن به باید
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 *  سمنان   

نـویس قـانون جـامع     اي سمنان اظهار نمودند زمانی که ویرایش هشتم پیش نماینده شرکت آب منطقه
اي سمنان یک کمیته تخصصی تشکیل داد و به اصـالح آن پرداخـت    آب تدوین شد شرکت آب منطقه

جامع آب لحاظ شده است. همچنـین ایشـان   نویس قانون  که تقریبا تمامی موارد در ویرایش نهم پیش
صورت کتبی به وزارت  نویس قانون جامع آب را به بیان نمودند که نظرات در خصوص ویرایش نهم پیش

 اند. نیرو ارائه داده

 *  سیستان و بلوچستان

نـویس   در پیشتغییر قابل توجهی اي سیستان و بلوچستان اظهار نمودند که  نماینده شرکت آب منطقه
شود و به ارائه چند نکته پرداختنـد کـه    نسبت به قانون توزیع عادالنه آب و قوانین قبلی دیده نمینهم 

 در زیر ارائه شده است: 

 در آب مصرف درصد 90 که صورتی در است پرداخته صنعت و شرب بحث به قانون مواد عمده •
 . است کشاورزي بخش

 خصـوص  در يامـاده  چیهـ  امـا  اسـت  شـده  عنـوان  متولی عنوان به نیرو وزارت قانون کل در •
 آب منـابع  پیوسته به هم مدیریت بر ما تاکید آنکه حال شود؛  ینم دهید مزرعه در آب مدیریت

 .است
. دارد وجود زمینه این در مختلفی قوانین و است برانگیزمناقشه سواحل و دریاها حریم موضوع •

 طبیعـی،  منـابع  امـا  اسـت  کـرده  اعـالم  نیـرو  وزارت را ها آب تمام مسئولو  یمتول ،یک ماده
 .دانند می دریاها و سواحل حریم مالک را خود کدام هر کشتیرانی و بنادر سازمان

 بـراي  ها شهرداري همچنین. شود می تامین شهري شرب شبکه طریق از صنایع از بسیاري آب •
 شـهري  شـرب  شبکه از سبز فضاي آبیاري براي ها دانشگاه وحتی سبز فضاي بخش آب تامین

 مواجـه  شـرب  آب تـامین  بـراي  جـدي  مشـکل  با ما تابستان، در آنکه حال .کنند می استفاده
 فضـاي  بخش آب تامین به درصد 30 و صنایع به شهري شرب شبکه آب درصد 30 و هستیم

 مواجـه  آب تـامین  توانـایی  عـدم  بـا  اي منطقـه  آب شرکت نهایت در و یابد می اختصاص سبز
 .ردیگ قرار مدنظر شفاف طور به قوانین در موضوعات این است بهتر. شود می
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 *  فارس  

 جـامع  قانون نویس پیش نهم ویرایش خصوص در که نمودند اظهار فارس اي منطقه آب شرکت نماینده
 بـا  مسـتقیم  طور به اي منطقه آب شرکت مختلف هاي بخش در که متخصصانی و کارشناسان تمام ،آب

  و نظـرات  اهـم . شـد  خواهـد  ارائه کتبی صورت به نظرات و اند نموده اظهارنظر دارند، سروکار آب قانون
 :است شده ارائه ایشان هاي دیدگاه

 مصارف کلیه که شود سعی باید ،است آب جامع قانون عنوان تحت نویس پیش این که آنجا از •
 دایـ پ دسـت  آب یکپارچه و پیوسته مدیریت به تا شود ارائه شفاف طور به کنندگان مصرف آب
 .میبرس آبی کم با سازگاري به نهایتا و میکن

 .کند نمی برآورده را مهم این فعلی ساختار زیرا ؛شود دیده قانون در باید مشارکتی مدیریت •
 جزئیـات  حـاوي  کـه  دارد وجـود  نـویس  پیش این در تکراري دموا ولی باشد شفاف باید قانون •

 .است اجرایی
 کـه  باشـد  ISIC اسـتاندارد  براساس ها آن بندي اولویت و مصارف بندي دسته شود می پیشنهاد •

 .شود واقع مفید بخشی بین بندي طبقه در بتواند
 تـامین  امکان با ISIC بندي طبقه هاي بخش در توسعه محور که باشد اي گونه به باید ساختار •

 . باشد داخلی جامعه نیاز حد در آب
 توضیحات اصطالحات یبعض در و است نادرستموارد  یبرخ و نبوده دقیق اصطالحات تعریف •

 کـار  ایـن . اسـت  شده اشاره آب عادالنه توزیع قانون به نیز مورد یک در. است شده داده اضافه
 .نیست درست قبلی قوانین به استناد د،یقانون جد بیتصو با زیرا نیست؛ درست

 طـور  بـه  هـم  توسـعه  ششم برنامه در که است مواردي از ها دادرسی هزینه از معافیت موضوع •
 آب بـه  مربـوط  دعـاوي  براي دیبا دادرسی هزینه از معافیت این که است نشده مشخص واضح

 .شود مشخص
 توزیـع  قـانون  زیـرا  شـود؛  مشـخص  واضـح  طور به آب آلودگی از جلوگیري مسئولیت تکلیف •

 نهـم  ویـرایش  و کـرده  محـول  زیسـت  محیط حفاظت سازمان به را مسئولیت این آب عادالنه
 . داندمی نیرو وزارت وظایف جز را کار این آب جامع قانون نویس پیش

 *  قزوین

نـویس   اي قزوین اظهار نمودند که تمامی موارد مربوط به ویرایش نهم پـیش  نماینده شرکت آب منطقه
ذکـر  صـورت خالصـه    بـه  را مـواردي انـد و در اینجـا فقـط     صورت کتبی ارائه داده قانون جامع آب را به

 هاي ایشان ارائه شده است:  و دیدگاه. در زیر اهم نظرات کنند می
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 اسـت  الزم کـه  اسـت  نشـده  ارائه آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش در تعاریف از برخی • 
 فصـل  در تعـاریف  و کلیات بخش است بهتر همچنین. شود ذکر شفاف طور به تعاریف تمامی

 .ردیگ قرار آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش اول
 ماننـد  مباحثی در تا شود تعریف شفاف طور به کشاورزي بخش مصارف مانند مختلف مصارف •

 .گردد ابهام رفع کشاورزي به وابسته صنایع تبدیل یا و گلخانه احداث اجازه
 اصـالح  بایـد  مـوارد  این و نیست شفاف روستایی و شهري حریم در ها رودخانه الیروبی وظیفه •

 .شوند
 در حتـی  زیـرا  شـود؛  مشخص دارند، جابجایی ممنوعیت که شده شور و آلوده هاي چاه تکلیف •

 .اندشده عنوان قرمزها خط جزء موارد این نیز سرزمین آمایش مطالعات
 هـا  حقابه به مربوط هاي توصیه تعیین و سطحی هاي آب و ها پروانه صدور و زیرزمینی آب امور •

 .شود ذکر قانون در
 .شود پرداخته آن به حتما که است نیاز و ندارد وجود قانون متن در آزاد دشت تعریف •

 
 زیـرا  شـود؛  پرداخته دادرسی هاي هزینه پرداخت از اي منطقه آب هاي شرکت معافیت بحث به •

 .کنند می پرداخت زمینه این در را هنگفتی  هزینه ساالنه اي منطقه آب هاي شرکت
 توزیـع  قـانون   زیـرا  شـود؛  گرفتـه  نظر در خاصی سازوکار باید تخلفات بروز از پیشگیري براي •

 نپرداختـه  موضـوع  این به شفاف طور به و دارد زیادي ابهامات خصوص این در نیز آب عادالنه
 . است

 توجـه   ،شـود  دریافـت  باید زیرزمینی آب بخش در که حقوقی و حق و النظاره حق موضوع به •
 . گردد

 مهـم  موضـوع  ایـن  هـا  دولت تغییر با تا شود دیده باید آب قانون در آبی کم با سازگاري بحث •
 .نشود رکود دچار

 *  قم 

اي قم در روزهـاي   اي قم با اشاره به ارسال نظرات مکتوب شرکت آب منطقه نماینده شرکت آب منطقه
نظیر آب به مواردي هاي اخیر و ورود مفاهیم جدیدي  ها و مسائل پرتکرار سال رو، به عنوان چالش پیش

ریزي و گردشگري آبی در محدوده سدها و تاسیسات آبی در ایـن سـند پرداختنـد. ایشـان      قابل برنامه
نـویس   اي قم در اعالم نظرات خود در خصوص ویـرایش نهـم پـیش    منطقه هاي غالب شرکت آب دیدگاه

 صورت زیر عنوان نمودند: قانون جامع آب را به
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 لـزوم  و ها، دستورالعمل و ها بخشنامه به جامعه کمتر توجه و قانون به نسبت مردم ذائقه رییتغ •

 امور فیتکل نییتع در آن صراحت و قانون متن تیفیک يارتقا
 و البیسـ  جملـه  از آب، منـابع  در هـا  آن یمنفـ  و مثبت اثرات و ییهوا و آب تحوالت و رییتغ •

 آن از یناش خسارات
 روزافزون شتاب با رودخانه بستر تصرف به عموم شیگرا و یاجتماع تحوالت •
 آب منابع یآلودگ و یفیک راتییتغ •
 قانون به یاسیس نگاه و یزدگ استیس •
 گذشته به نسبت صنعت بخش سهم شیافزا و ها چاه ارزش و آب متیق شیافزا •

. پرداختند قانون در موجود مسائل از هایی نمونه ذکر به نیز خود فرمایشات پایان در مددي علی مهندس
 باشـد،  نکرده پیدا آب کاهش درصد 60 تا که چاهی براي محل تغییر مجوز صدور امکان مثال، طور به

. شـد  خواهد اختالل دچار قطعا یابد، کاهش درصد 60 تا صنعتی واحد آب اگر که حالی در. ندارد وجود
 در باید نشده حل همچنان آن مسائل و شده ایجاد مختلف سالیان طول در که خشکی قنوات همچنین

 آب جـامع  قانون نویس پیش نهم ویرایش 51 ماده در که اجتماعی ضرورت. گردند تکلیف تعیین قانون
 .ندارد خاصی تعریف ولی گردیده مطرح

 *  کردستان

نویس قانون جامع آب نقاط  اي کردستان اظهار نمودند که ویرایش نهم پیش نماینده شرکت آب منطقه
دارد که همگی این موارد به صورت کتبی ارائه خواهد شد. در ادامه ایشان عنوان  مختلفی ضعفقوت و 

باشد وضمانت اجرایی داشته باشـد. بسـیاري از مـواد     موجزنمودند که روح قانون اینگونه است که باید 
نیز بسیار مهـم اسـت    . انسجام داشتن قانونقرار دارندتکراري هستند و برخی نیز در تناقض با یکدیگر 

وزارت جهـاد کشـاورزي    50. در نهایت ایشان اظهـار نمودنـد کـه در مـاده     داشتکه باید به آن توجه 
براساس ضرورت اجتماعی پروانه مصرف بهینه صادر کند. مشخص شود که کدام قانون؟ همین تواند  می

 تناقضوزارت جهاد کشاورزي  يها ن ماده با سیاستنویس یا قانون قبلی؟ الزم به ذکر است که ای پیش
نویس قانون آب با ساختار جدید وزارت نیرو تطابق داشته  دارد. در نهایت ایشان اظهار نمودند که پیش

 باشد.

در نهایت ایشان پیشنهاد نمودند که ضمانت اجرایی این قانون مشخص شود و همچنین اجازه دریافـت  
 نویس دیده شود.  داده شده، در این پیش 1399النظاره که در قانون برنامه بودجه سال   حق
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 *  کرمان  

نـویس قـانون جـامع آب     اي کرمان اظهار نمودند که متن ویرایش نهم پیش نماینده شرکت آب منطقه
ها جابجا شـده اسـت. بسـیاري از     ایرادات انشایی و امالیی زیادي دارد و از لحاظ معنایی و مفهوم جمله

مه ایشان به ارائه نکاتی پرداختند که در زیر ارائـه  . در ادابا یکدگیر تناقض دارند باموارد تکراري بوده و 
 شده است:

 اسـت  بهتـر  کـه  است شده نهاده روین وزارت برعهده ها دستگاه ریسا فیوظا موارد از یبرخ در •
 .شود دهید زین ها دستگاه ریسا نقش

 مـورد  کیـ  در یحتـ  کـه  اسـت  شده عنوان سینو شیپ نیا در يمتعدد ییاجرا يها نامه نیآئ •
 نیـ ا در الزم تیشـفاف  عـدم  دهنـده  نشـان  نیـ ا و اسـت  نشـده  عنـوان  زیـ ن آن هیته مسئول

 .است سینو شیپ
 شده است. محدود به آن اشاره  صورت بهو اقتصاد آب مغفول مانده  موضوع •

 
 و اسـت  يبـردار  بهـره  يهـا  پروانه بودن يالعمر مادام موضوع شود توجه آن به دیبا که يا نکته •

 رییـ تغ امکـان  مختلـف  طیشـرا  تحـت  که شود اصالح يا گونه به موضوع نیا شود یم شنهادیپ
 .باشد داشته وجود آن لغو یحت ای و يبردار بهره پروانه

 در آنکـه  حـال  دیـ نما نییتع را یشکن کف سقف روین وزارت که است شده عنوان ماده کی در •
 .ستین یاتیعمل و ندارد وجود امکان نیا ها دشت از ياریبس

 و شـوند  فصل و حل دیبا يکشاور یاراض حفظ و آب مصرف رییتغ آب، یمحل بازار موضوعات •
 .نباشند گریکدی با تناقض در

نـاظر  دولت فقط  ،تیریمد نیا در. داشته باشند ینقش اساس ،منابع آب تیریدر مد دیمردم با •
 .است شده واگذار دولتها به  نقش هیکل سینو شیپ نیاست اما در ا

 .شود يتر شیب توجه جرم تکرار از يریجلوگ يبرا نیقوان یبازدارندگ به •
 برداشت يبرا یمشوق ها ارانهی نیا رایز شود؛ توجه ها چاه يانرژ يها ارانهی کاهش بهاست  بهتر •

 .هستند آب شتریب
 نشده است  دهید سینو شیپ نیآن در ا يها برنامه و یآب کم با يسازگار موضوع •
 از یبازدارنـدگ  کـه  باشـد  داشته سرفصل سه دیبا آب قانون که نمودند اظهار شانیا تینها در •

 فیـ تکل و معقول زمان در موجود تخلفات حذف معقول، زمان نیتر کوتاه در) دهای(نبا ها تخلف
 را داریـ پا طیشـرا  کیـ  بـه  دنیرسـ  يبرا خالن مد يذ یتمام و کنندگان مصرف یتمام نمودن

 .باشد دربرداشته
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 *  کرمانشاه 

اي کرمانشاه بیشتر مشکالت موجود را در رابطه با قانون توزیـع عادالنـه آب    نماینده شرکت آب منطقه
ها با شماره  هاي زیاد از این قانون و آشنایی کلیه ارگان دانستند و عنوان کردند که با توجه به گذر سال

. سـایر  شـود ا حد امکان حفظ هاي مواد قبلی ت شود که در قانون جدید نیز شماره می مواد آن، پیشنهاد 
 باشد: هاي ایشان به صورت ذیل می دیدگاه

 عـدم  جـه ینت در و موجـود  یانسـان  يروهاین با ها آن تناسب عدم و روین وزارت امور یگستردگ •
 وزارتخانه نیا يبرا شده فیتعر فیوظا به ییپاسخگو امکان

 در ونیاسیس نظرات اعمال کاهش جهت زیآبر يها حوضه تیریمد سمت به تیریمد سوق لزوم •
 یقانون يبندها نقض

 موجـود  يهمسو نیقوان از اجتناب جهت جامع دید و کالم با دانان حقوق و وکال از يمند بهره •
 .گردد یم قانون نقض موجب که یحقوق افراد و قضات انیم در

 نـاقض  خـود  هـا  نامه نییآ نیا که نیا به توجه با شمار؛ یب ییاجرا يها نامه نییآ نیتدو از زیپره •
 .هستند قانون

 *  کهگیلویه و بویراحمد

تر  نویس باید بسیار مترقی اي کهگیلویه و بویراحمد اظهار نمودندکه این پیش نماینده شرکت آب منطقه
از قانون توزیع عادالنه آب باشد. در حالی که بسـیاري از مـوارد از قبیـل امـور آب زیرزمینـی و حتـی       

ه آن پرداخته شده کمیسیون صدور پروانه که در قانون توزیع عادالنه آب به طور مفصل در فصل دوم ب
نویس مغفول مانده است. همچنین به مسائل نسبت بیالن آب و مطالعات پایه منـابع   است در این پیش

آب پرداخته نشده است. ایشـان در ادامـه پیشـنهاد نمودنـد کـه بحـث نصـب ابزارهـاي الکترونیـک و          
صورت قانونی مشخص شـود و   ها در قانون مد نظر قرار گیرد تا تکلیفشان به دیتاالگرها و برداشت داده

. در نهایت ایشان پیشنهاد نمودند که در یک فراخـوان عمـومی از   گرددبعدا با مشکالت کمتري مواجه 
 .شودخواست اعالم نظر ها و بخش خصوصی در دانشگاه

 *  گلستان

بندي مباحث بـه دو   اي گلستان به امکان تقسیم ه شرکت آب منطقهدر رابطه با بندهاي قانونی، نمایند
توان به برخی موضوعات  قانون و مواد قانونی موجود اشاره نمودند. در حوزه رویکردي، می رویکردبخش 

نویس اولیه توجه داشت کـه   و رویکردهاي کشور در حوزه آب در طی چند سال اخیر بعد از تهیه پیش
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آبـی،   ها را در مورد آب مشخص نموده است (مانند بحث سازگاري بـا کـم   گیري از جهت به نوعی برخی 
محدودیت و ممنوعیت کشت برنج، تدوین سند آمایش سرزمین با محوریت آب) و تمام این مـوارد بـه   

تشـکیل تیمـی   نوعی در داخل این قانون وجود داشته و یا بعضا الزم است اضافه گردد. در ایـن راسـتا   
. ایشان بـا ذکـر ایـن    استپژوهی ضروري  براي واگذاري مسئولیت آینده تدوین قانون و تیم دیگر جهت

هاي موجود در آب کشور، اظهار داشتند که در قانون جدید به چه مسـائلی   مقدمه و با اشاره به دغدغه
بررسـی ویـرایش نهـم    اندیشی  هم  شده توسط ایشان در نشست باید پرداخته شود. از دیگر موارد مطرح

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: نویس قانون جامع آب به اختصار می پیش
آب،  تیریمـد  کـه  یگذاشته شده است، در حال رویقانون به عهده وزارت ن نیدر ا يمند فهیوظ •

 .است نفعانیذ و برداران بهرهمحور با نقش پررنگ  نینبوده و شامل چند يمحور تک تیریمد
 ریسـا  و صـمت  وزارت ،يکشـاورز  جهـاد  وزارت نقـش  تـا  است الزم يگذار استیس مبحث در •

 .ابدی شیافزا باشند، یم برداران بهره جزو که ها دستگاه
 دار،یـ پا طیشـرا  کیـ  هیـ  دنیدر جهت رس قیآن است که عدم توف دیقانون مو نیاز ا استفاده •

ها  از حوزه یبرداران در برخ و بهره نفعانیذ یعدم همراه ایو  يمند فهیوظ ياز عدم اجرا یناش
کـه مربـوط بـه بحـث      97در مصـوبه مجلـس در سـال     تـوان  یموضـوع را مـ   نیبوده است (ا

 مشاهده نمود).  نهیبه ع است یخشکسال
 باشـد  یبراساس ضرورت زمان ابالغ شده است و در حال حاضر در حال اجـرا مـ   ییها بخشنامه •

 27طور نمونه، دستورالعمل ماده  شوند (به دهیدر مواد قانون د توانند یم زیها ن که آن بخشنامه
 شده است).  شیرایبار و نیعادالنه آب که چند عیقانون توز 28و 

 شـنهاد یپ یدر مـوارد قـانون   نفـع  يذ يهـا  همـه حـوزه   یاستفاده از نظرات تخصص يراستا در •
با حضور  یسطح يها آب يبرا يگرید تهیو کم ینیرزمیز يها آب يبرا يا تهیکه کم گردد یم

 هـا  تـه یکم نیـ توسـط ا  یصـورت تخصصـ   شده و مباحث مطروحه به لینظر تشک افراد صاحب
 شود.  يبند و جمع یبررس

ماننـد اسـتقرار    يدر امـور  هـا  يمنـد  فـه یشـامل وظ  ،یاز موضوعات مواد قـانون  یبرخ يبازنگر •
 بحران تیریمد قانون و البیس تیریکشور، مد یسازمان هوشناس البیهشدار س يها ستمیس

 ءجـز  کـه ( یخشکسـال  بـا  رابطـه  در. ردیـ نگ صورت فیوظا تداخل تا شود انجام کشور وزارت
 کـرد یرو در ایـ  نمـوده  میتنظـ  را ییها برنامه تواند یم روین وزارت زین) است رمترقبهیغ حوادث

 .دینما يهمکار موضوع نیا در کشور وزارت ریدب عنوان به گر،ید
 زیآبر يها حوضه در آب تیریمد بحث و شده دهید قانون در آب بخش یسازمان ساختار اصالح •

 .گردد اصالح زین ها  دستگاه ریسا یسازمان ساختار و ردیپذ انجام
نکتـه اشـاره شـده     نیـ موارد بـه ا  یمربوط به آب در برخ تیشکا ژهیشعبه و جادیرابطه با ا در •

بـرداران در   اختالفـات بهـره   ایارجاع داده شود و  یاختصاص يها به شعبه دیبا تیاست که شکا



 
 

679 

 اندیشی هاي هم : مشروح مذاکرات نشست5پیوست  

 

 
تمام موضوعات  دیباگردد،  لیتشک يا شعبه نیقرار است چن که یدادگاه مرتفع گردد. در صورت

  گرددبخش ارجاع  نیآب به ا
 ،یمـال  منـابع  ،یقـانون  يها تیمربوط به ظرف يها (جنبه آب یآلودگ حوزه نیمتخلف با برخورد •

 .گردد لحاظ قانون در یستیبا...)  و یانسان منابع
 یبرخـ  در که است یحال در نیا .باشد یم ریاخ سال 5 یآبده متوسط ،یآبده کاهش مالك.  •

 نیـ ا کـه  گـردد  یمـ  شـنهاد یپ نـدارد  وجود منابع ساالنه يریگامکان اندازه یشمال يها استان
 .شود مطرح قانون در يگرید شکل به موضوع

 تیکـه مسـئول   رسد یبه نظر م زیها در محدوده شهرها ن رودخانه یروبیو ال فیرابطه با تنظ در •
 یها بهتر است به شهرها واگذار گردد؛ چـرا کـه بـه علـت رخـداد برخـ       رودخانه نیا ينگهدار

 . شوند یم يضرور ریغ مسائل ریها درگ استان يا ها، آب منطقه رودخانه نیحوادث در ا
 اسـت  الزم ضرورت صورت در شده اشاره آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو 73 ماده در •

 یکـ یتفک کـه  شود یم شنهادیپ نجایا در. دیدرآ روین وزارت تملک به 1347 سال از قبل اسناد
 در گلسـتان،  اسـتان  در موجـود  اسـناد  از ياریبس مثال طور به که بیترت نیبد رد؛یپذ صورت

 مالحظـه  بسـتر  نیـ ا مـادر  سـند  بـه  مراجعـه  با که باشند یم سند يدارا رودخانه، فعال بستر
 گـاه یجا خـود  زمـان  در کـه  بوده دربار ای شاه شخص ،يپهلو ادیبن به مربوط سند که شود یم

 در یکل یاراض نیا است بوده تیحاکم ندهینما فرد نیا که نیا به توجه با. است داشته یحقوق
 نـام  به اسناد نیا انقالب از پس. است شده ينامگذار یحقوق گاهیجا نیا نام به حفاظت جهت

 امـر  نیـ ا حاضر حال در و است شده فروخته ای داده نام رییتغ مستضعفان ادیبن ای يعلو ادیبن
 وجـود  صـورت  در کـه  گردد مشخص موضوع نیا است الزم لذا. است ياریبس مناقشات محل
 رد؟یپذ صورت دیبا یاقدام چه و ستییچ فیتکلیحقوق شخص نام به 1347 سال از قبل سند

 *  گیالن

اي  گیالن در آغاز فرمایشات خود با اشاره به پراکنده بودن مطالب ویـرایش   نماینده شرکت آب منطقه
اي فراوان و عدم  نامه نویس قانون جامع آب، تعداد باالي مواد مندرج در آن، وجود موارد آیین نهم پیش

 بر اصالح قانون توزیع عادالنه آب تاکید کردند تا مالك عمل قرار گیرد. رعایت ترتیب قوانین، به تمرکز

ایشان بیشترین مشکل موجود را در رابطه با موضوع مالکیت منابع آبی عنوان نمودند و اظهار داشـتند  
قانون توزیع عادالنه آب به مالکیت دولـت بـر منـابع و اشـاره بـه بحـث در        1که با توجه به اشاره ماده 

اي سـر   هاي آب منطقـه  ادارات ثبت و بعضا محاکم از قبول مالکیت شرکت، »اختیار حکومت اسالمی«
 2در مـاده   الزم اسـت  رو کنند. از این ها اجتناب می باز زده و از صدور سند آبی بستر براي این دستگاه

ار حذف شده و بـه مالکیـت اشـاره    بحث اختی )ها پرداخته که به تعیین حریم(قانون توزیع عادالنه آب 
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 گردد.  

مشخص شود  مورد اشاره قرار گرفته، قانون توزیع عادالنه آب 2ماده  1که در تبصره حریم دریا تکلیف 
 ،نمایـد  مـی را منوط به کسب اجازه وزارت نیـرو   ونه دخل و تصرفاین قانون که هرگ 3با توجه به ماده 

رسد. ایشان در نهایـت، مغفـول    اي منطقی به نظر نمی هاي آب منطقه لزوم تعیین حریم توسط شرکت
نویس حاضر را از مشکالت موجود برشمردند و با توجه به ذکر این  بودن مبحث هزینه دادرسی در پیش

هاي عمومی  هقانون توزیع عادالنه آب و نظر به تصویب قانون آیین دادرسی دادگا 32موضوع، ذیل ماده 
و مؤخر بر قانون توزیـع عادالنـه آب، پیشـنهاد نمودنـد کـه در اصـالح قـانون         1379و انقالب در سال 

 اي از هزینه دادرسی به نحو مناسبی اشاره گردد. هاي آب منطقه موجود به فصل معافیت شرکت

ت در رابطه نظرات فنی این شرک اي گیالن به تکمیل نقطه سپس مهندس مژدهی از شرکت آب منطقه
 نظرات ایشان در ادامه مطرح گردیده است: نویس قانون جامع آب پرداختند که اهم نقطه با پیش

 عادالنه عیتوز قانون 34 و 33، 45 مواد موضوع به فقط که النظاره حق و بها آب وصول بحث در •
 مـورد  کـه  است شده اشاره ونید و عوارض رینظ یاصطالحات به ها آن در و شود یم استناد آب
 مـاده  در عـوارض  بحـث  گردد یم شنهادیپ لذا .ستین ها دستگاه ریسا و ییقضا محاکم رشیپذ
 .شود اصالح آب عادالنه عیتوز قانون 33

قـانون   لیـ قضـات و...، اصـالح و تکم   يعادالنه آب برا عیتوز یبه شناخته بودن مواد قانون نظر •
در  دیـ بـه کـاربرد اصـطالحات جد    ازیو در صورت ن ردیعادالنه آب در دستور کار قرار گ عیتوز

 آب بهره گرفته شود.  یعال يمتن قانون از نظرات شورا
 نیـی تع با تا شودیم شنهادیپ رو نیا از ؛است اختالف محل و نبوده شفاف اهایدر میحر مبحث •

 میحـر  نیـی تع نحـوه ) صالح يذ يها سازمان گرید ای و يکشاورز جهاد(وزارت  امر نیا مسئول
 .گردد مشخص اهایدر

 .شود اضافه قانون به بند کی صورت به آبخوان به وارده خسارت که شود یم شنهادیپ •
  ستین برخوردار ییباال یبازدارندگ از آب عادالنه عیتوز قانون 45 ماده •
 .شود کاسته آب جامع قانون سینو شیپ مواد تعداد از •

 *  لرستان

نویس قـانون جـامع    اي لرستان در آغاز سخنان خود، تهیه ویرایش نهم پیش نماینده شرکت آب منطقه
دلیل عدم وجـود مـواردي همچـون     به هاي پیش را یادآور شده و اظهار داشتند که این امر آب در سال

بهاي کشاورزي و سایر مباحث روز وزارت نیـرو در   آبی، آب ، طرح سازگاري با کم28و 27 مواداصالحیه 



 
 

681 

 اندیشی هاي هم : مشروح مذاکرات نشست5پیوست  

 

 
نویس  ها و نظرات خود در خصوص ویرایش نهم پیش . ایشان در ادامه، سایر دیدگاهاستنویس  این پیش

 قانون جامع آب را در قالب موارد زیر عنوان نمودند:

 .یبازدارندگ جادیا جهت آب حوزه تخلفات يانگار جرم به توجه •
 جادیا از يریحال جلوگ نیو اشتغال و در ع دیآب به عنوان نهاده مهم تول یارزش واقع نییتع •

 هـدف  بـا  فـوق  يمجوزها يا هیسرما ارزش جادیا از يریجلوگ و مجوزها صدور در یدولت رانت
 در صـرفا  و يواگـذار  رقابـل یغ سـاله،  کیـ یمجوزها شـود  یم باعث که یاجتماع عدالت تیرعا
 .کاذب هیسرما جادیا نه رندیگ قرار اشتغال و دیتول اریاخت

 و مهار مانند یچندوجه مباحث در ژهیو به ییاجرا يها دستگاه فیوظا کیتفک و فیتکل نییتع •
 نیـی تع و...،  و آب یفـ یک راتییـ تغ بـا  مقابلـه  و نظـارت  مطالعه، الب،یس از استفاد ای و مقابله

 کمـک  بـا  قانون نیا در شده ارائه يبندها يبرا ازین مورد یانسان يروین و اعتبار نیتأم فیتکل
 .ربطيذ يها ارگان دییتا مورد ییاجرا يها نامه نییآ

 پسـماند  تیریمـد  قـانون  چـون  ینیقـوان  بـا  آب عادالنـه  عیتوز قانون تعارضات فیتکل نییتع •
 بـا  مبـارزه  و يریشـگ یپ قـانون  و) 1334(مصـوب   ها يشهردار قانون)، 20/02/1383(مصوب 
 ).1348(مصوب  لیس خطرات

 یرقـانون یغ يهـا  اسـتفاده  بـه  دنیبخشـ  تیمشروع خدمت در دینبا يا ماده چیه قانون نیا در •
 .گردد مصوب آب منابع از یقبل

 نیب یوستگیپ عدم و آب تیفیک  حوزه در مختلف يبندها در نیقوان از یبرخباره  چند تکرار •
 .میمفاه

 و کسـر  نحوه و آب عادالنه عیتوز قانون 24 ماده نیهمچن و "28 و 27 مواد هیاصالح" فیتکل •
 بـا  مـرتبط  عیصنا فیتکل و يکشاورز به صنعت و صنعت به يکشاورز صیتخص نمودن جابجا

 .ستین شفاف یفعل قانون در يکشاورز
مد نظر قـرار گرفتـه اسـت امـا در اکثـر مـوارد        یتخلفات حوزه آب به خوب يانگار جرم اگرچه •

حق  جادیمجاز نمودن تخلف و ا یبه معن شتریب ينقد  مهیجرکمرنگ است و  ییضمانت اجرا
 مطلقـا  هـا مـه یحر نیـ پروانـه، ا  ابطـال زندان و  مانند ییهامجازاتمتخلف است و بدون  يبرا

 .ندستین بازدارنده
 مراجـع  عهـده  به ابطال اما است شده اشاره یخوب به متخلف انیمتقاض پروانه اصالح و لیتعد •

 يا منطقـه  آب يهـا  شرکت یاصل مشکل که است یحال در نیا. است شده داده قرار صالحيذ
(الاقـل   رویـ ن وزارت اریاخت در است الزم و است نیمتخلف پرونده ابطال يبرا قانون وجود عدم

 و مکتسـبه  حقـوق  خصـوص  در تعـارض  رفـع  يبـرا . ردیـ گ قـرار ) رویـ ن وزارت ستاد سطح در
 اعمـال  یراتـ ییتغ قانون اتیادب در است الزم نیمتخلف مجوز ابطال با انیمتقاض يگذار هیسرما
 قـانون  10 مـاده  استناد به را آب مصرف مجوز صدور يقراردادها توان یم مثال عنوان به. شود
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 .نمود منعقد یمدن 
 رینظـا  و »مکتسبه حقوق« ،»يبردار بهره پروانه« ، »آب یرسم سند«مانند  یاز کلمات استفاده •

در  نیـ . اکنـد  یمـ  جادیحق آب ا يبرا یدائم یتیوضع یکنندگان از نظر حقوق مصرف يآن برا
 رقابـل یو غ کسـاله یعمـدتا   یبرداشـت آب سـطح   يمجوزهـا  یفعل تیاست که در وضع یحال

شـده   دیـ تاک مجوزهـا  هیـ کل بودن دار زمان بر یدرست به زین یفعل قانون درهستند و  يواگذار
 اسـتفاده  »مصـرف  مجـوز « بیترک از »يبردار بهره پروانه« يبه جا شود یم شنهادیاست. لذا پ

 وزارت از خـارج  يا اداره چیهـ  بـا  مـرتبط  یرسم سند در آب يمجوزها عنوان چیه به و گردد
 تخلـف  صـورت  در کـه  چـرا  نشـود؛  درج) امـالك  و اسـناد  ثبت با مرتبط ادارات ژهیو(به  روین

 زیـ ن 23 مـاده  ماننـد  مـواد  یبرخ در موضوع نیا. است رممکنیغ بایتقر سند اصالح ،یمتقاض
 .است گرفته قرار اشاره مورد

 ینسـل  به که یمجان عمدتا یدولت یقانون(مجوز  »اول نسل رانت«موضوع  یالملل نیمنابع ب در •
 يمجوزهـا  نـا یع. شـود  ینم اعطا افراد ریسا به قانون ای منابع تیمحدود لیدل به اما شده اعطا

 توانمنـد  عمـدتا  انیمتقاضـ  از یبرخ يبرا ناحق به يا هیسرما ارزش جادیا باعث) آب با مرتبط
 يمجـوز  يا هیسـرما  ارزش دیبا دینما استفاده مجوز نیا از بخواهد يگرید فرد چنانچه و شده

 يدارا فـرد  انیـ اع و عرصـه  آنکـه  جز هب ؛بپردازد را است کرده افتیدر گانیرا به یقبل فرد که
 28و  27مـواد   هیقابل رقابت گشته است. شـرح اصـالح   ریو غ يا هیسرما یارزش يدارا ،مجوز

کـه قـبال مجـوز     ي. افـراد دهد یرا نشان م يا هیاثر سرما نیا یعادالنه آب به خوب عیقانون توز
 حـق  گـر ید عیتوسعه گلخانـه و تمـام صـنا    يبرا زیاند در حال حاضر ن گرفته صیتخص یمجان

 يهـا  مـت یفوق را بـه ق  یدولت یاز مجوز مجان یقسمت توانند یم یدارند و حت يکامال انحصار
. حـذف  شـوند  یحقـوق محـروم مـ    نیکامال مجاور) از ا یاراض ی(حت یبفروشند و مابق ینجوم

عـدالت   بهاست و  يریگیبر اساس شرع و عرف کامال قابل پ یدولت يمجوزها يا هیارزش سرما
هر  يدر اجرا تینها یمجوز آب و دقت ب يو فروش و واگذار دیخر تیاست. عدم قابل تر کینزد

 نیامـالك در همـ   یرسم يبازار آب و عدم درج مجوز آب در سندها نیبه عناو هیشب يمورد
 ياشاره خواهد شد مجوزهـا  ریکه در ز یدر مواد مختلف رویآنکه وزارت ن تر بیراستا است. عج

 خـود  از یقطعـ  جرم وقوع صورت در یحت را مجوز ابطال امکان و کرده قلمداد »حق«فوق را 
 .است نموده سلب

 يسراسـر  يآمـاربردار  امکـان  عـدم  و آب يمجوزهـا  بودن یدائم از یهمگان تصور به توجه با •
 تمـام  اسـت  الزم منـابع،  تمـام  روز بـه  آمـار  به یدسترس عدم آن تبع به و آب منابع از ساالنه

 ابطـال  امکـان  ،یمتقاض تخلف صورت در و بوده کسالهی حداکثر ها مهلت و دهایتمد و مجوزها
 بـه  مجـوز  لیتبد از يریجلوگ در يقدرتمند ابزار موضوع نیا. ردیگ قرار روین وزارت اریاخت در

 .است صادره يمجوزها يبرا یدولت رانت جادیا عدم و يا هیسرما ابزار
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 يهـا  ستگاهیتوسعه منابع آب مانند سدها و ا یشده دولت يبردار بهره يها طرح ياگر برا ضمنا •

 در موجـود  متـوازن  توسـعه  و یاجتمـاع  عـدالت  بـا  شـود،  جادیا »مکتسبه حق«پمپاژ موجود 
 قـدرت  بـا  برخوردار يها استان. است متناقض آب منابع يا حوضه تیریمد توافق مورد فیتعر
 کمتـر  يهـا  استان و کنند یم يبردار بهره و نموده اجرا را توسعه يها طرح يقو اعتبارات و باال

 مکتسـبه  حـق  جـاد یا حال. هستند مطالعه يبرا اعتبار نیتام و صیتخص داروریگ در برخوردار
 برخـوردار  کمتـر  يهـا  اسـتان  حقـوق  حـذف  یمعنـ  بـه  لزوما شده يبردار بهره يها طرح يبرا

 يهـا  طـرح  يبـرا  و یدولتـ  صـورت  بـه  حالت نیا در اول نسل رانت ینوع به. است زیآبر حوضه
 .شود یم اعمال یدولت

 امـا  اسـت  گرفتـه  قـرار  يشـهردار  عهـده  به يشهر مراکز در رودخانه یروبیال تیوضع اگرچه •
 فیـ تکل نیـی تع يشهر مراکز در رودخانه یمهندس اتیعمل و یسامانده و يساز وارهید موضوع

 و انهـار  فیـ تنظ. شـد  قائـل  کیـ تفک یروبـ یال و فیـ تنظ خصـوص  در دیـ با ضمنا. است نشده
 امـا  باشـد  ها يبخشدار و يشهردار عهده به و یذات يامر یمسکون يها محدوده در ها رودخانه

 چـرا . شـود  انجـام  يشهردار توسط يا منطقه آب ادارات ابالغ با و ازین صورت در صرفا یروبیال
 عـدم  مبحـث  بـه . است يرضروریغ کامال و نبوده دیمف قطعا یروبیال مناطق از ياریبس در که

 .شود رجوع 72 ماده 3 تبصره در... و ها پل باالدست در مصالح برداشت
 آن هیشـب  و »يهمکـار  بـه  موظـف « ،...»  یهمـاهنگ  با«مانند  یبر کلمات اریقانون بس نیا در •

خورده در  شکست یکه فرهنگ کند یم یرا تداع یگروه کار ینوع کلمات نیا. است شده دیتاک
 ياجرا مغفـول مانـده و نحـوه همکـار     میحالت مسئول مستق نیاست. در ا يادار يها ستمیس
خود قانون را  ییو مفصل است که بعضا در عمل، ضمانت اجرا ییاجرا يا نامه نییارائه آ ازمندین

 هیـ بق فـه یو وظ یماده قانون يطور شفاف مسئول اجرا در متن قانون به شود یم شنهادیندارد. پ
 .شود مشخصنهادها 

 محکـوم  قـانون  نیـ ا در منـدرج  يها مجازات به نیمتخلف است شده اشاره مواد یبرخ متن در •
 یقـانون  مـواد  شـماره  رییتغ احتمال به توجه با که نشده اشاره ماده قیدق شماره یول شوند یم

 .شود درج یقانون ماده قایدق است بهتر یینها هیاصالح در اما است یمنطق
 کـردن  روز بـه  يبـرا  رویـ ن وزارت خاص طور به و دولت فهیوظ بر شفاف طور به قانون متن در •

 ).مجزا ماده کی در حای(ترج گردد دیتاک آب يبها و ارزش
در قانون  رویوزارت ن یو با تالش فراوان دفاتر محترم حقوق یکه به درست يآب کشاورز تعرفه •

 .ردیگ قرار اشاره مورد قانون متن در است شده بیتصو 99بودجه سال 
 و یصـنعت  کشتارگاه ور،یط و دام یصنعت پرورش(گلخانه،  يکشاورز با مرتبط عیصنا تیوضع •

 عیصنا نیتر مهم عنوان به توسعه، ششم برنامه دیتاک رغمیعل) مرتبط طلب آب کم عیصنا ریسا
 .است مانده فیبالتکل ها استان از ياریبس در خرد اشتغال جادیا
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 در اسـتفاده  عمـدتا  ها آن مصرف محل که شده لحاظ یمیجرا و نهیهز کرات به قانون متن در • 
 در نیـ ا. اسـت  شـده  ذکر...)  و رودخانه یسامانده ،یبخش تعادل و ایاح طرح در(مثال  ها طرح
 بـه  ییپاسـخگو  و وصـول  يریـ گیپ و شیفـ  صدور و ینظارت فیوظا از ياریبس که است یحال

 از کـه  فوق يها نهیهز جبران. است آبفا و يا منطقه آب يها شرکت عهده به مواد نیا عملکرد
 نیتـام  يجـار  بودجـه  از و ها شرکت نیا امکانات و کارشناسان تیمامور و حقوق نیتأم محل

وجود دارد تمـام   99در قانون بودجه سال  ينشده است. مثال در تعرفه کشاورز دهید ،شود یم
و بـه   یبخشـ  به حساب تعـادل  یافتیاما کل پول در شود یانجام م يا توسط آب منطقه فهیوظ

فـوق   يهـا  شرکت یزگیانگ یموضوع باعث ب نی. اشود یم زیوار یگشت و بازرس يها گروه ژهیو
ها در قانون و  شده شرکت انجام يها نهیو الزم است جبران هز شود یقانون م يریگیدر اجرا و پ

 شود. دهیمربوطه د ییاجرا يها نامه نییآ ای
 .گردند عیتجم دیبا تیفیمرتبط با ک مباحث •
 ياجرا. است 69 ماده ،ینیرزمیز آب منابع از حفاظت در هیاصالح نیا یقانون مشکل نیتر مهم •

 خواهد جادیا پروانه فاقد يها چاه فیتکل نییتع قانون همانند یمشکالت ریز لیدال به قانون نیا
 .نمود

و  یسـطح  يهـا  متفاوت است و زهکش اریبس رویقنات از نظر کارشناسان خود وزارت ن فیتعر •
 يبعضـا در آمـاربردار   زیـ ن ینـ یرزمیآب ز یعـ یطب يهـا  ها و زهکش چشمه یبرخ يساز دهانه

بارش واکنش نشان داده  راتییتغ ریمنابع به سرعت تحت تاث نیاند. ا قنات ذکر شده يسراسر
منـابع،   نیا يدر منطقه به جا دیچاه جد کیحالت حفر  نیو ممکن است خشک شوند و در ا

عـدد در   نیـ هـزار رشـته اسـت (ا    30از  شیفعال کشـور بـ   يها بار است. تعداد قنات خسارت
ـ  ریـ اخ يهـا  کند) و در سـال  رییممکن است تغ يسراسر يآماربردار هـزار رشـته    20از  شیب

 یقنـوات حتـ   نیـ قانون به سرعت همـه ا  نیبر اساس ا ستین یاند. شک متروکه و خشک شده
 نیـی بـد قـانون تع   اریها چاه حفر خواهد شد (تجربه بسـ  آن يخشک و به جا يصورت عمد به

بـوده و مـثال    یدوره گردش آب يدارا یعیطب يها ها و چشمه ). قناتيکشاورز يها چاه فیتکل
 باشد داشته پوشش تحت را یاراض هکتار 100ممکن است تا  هیدر ثان تریل 10 یا آبدهقنات ب

ـ  براسـاس  دیـ با قانون نیا اساس بر حال). است سال تمام در بایتقر قنات کارکرد(ساعت   یدب
 فرصت خود و ندارد وجود ها آن از ياریبس آمار عموما(که  قنات یدب معادل قنات يجا به چاه

 تحـت  یاراضـ  هکتـار  100 حالـت  نیا در. شود درج) است فساد و یشکن قانون يبرا یمغتنم
 مـورد  دایـ اک 69 مـاده  کامـل  حذف لذا و گردد یم لیتکم فاجعه و شده زهیمکان قطعا پوشش

 .است درخواست
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 *  مازندران  

نویس قانون جامع آب، به تشکیل  اي مازندران ضمن تشکر بابت تدوین پیش نماینده شرکت آب منطقه
نویس اشاره نمودنـد. ایشـان گـام اول طـی شـده توسـط ایـن         کارگروهی جهت بررسی مفاد این پیش

نویس با قانون توزیع عادالنه آب جهت پاسخ به این پرسـش کـه خألهـاي     کارگروه را تدقیق مواد پیش
قانون موجود در چه مواردي بوده است و نحوه برخورد قانون جدید با مسائل و مشکالت موجود به چـه  

اي  باشد، عنوان نمودند. همچنین با بیان این موضوع که کارگروه تشکیل شده در آب منطقه صورت می
ن پیشـنهاد  هـایی را بـه آ   مازندران، دخل و تصرفاتی در قانون جامع آب صورت داده و افـزایش تبصـره  

 :دانستند زیر شرحها و نظرات حاصل از این کارگروه به  اند، سایر دیدگاه نموده

  نیسرزم شیمنابع آب و آما کپارچهی تیریمد کردیشده با رو ارائه فیتعار یهمخوان عدم •
 قیـ دق مـرز  نیـی تع و زیـ آبر يهـا  حوضـه  یکیزیف مدل با آب جامع قانون کردیرو تناسب لزوم •

 زیآبر يها حوضه
 هـر  رویـ ن وزارت کـه  پرسـش  نیـ ا به پاسخ و قانون در آب جامع طرح گاهیجا نمودن مشخص •

 را آب جـامع  قـانون  یکسـ  چـه  و باشـد  یمـ  آب جـامع  طرح هیته به موظف بار کی وقت چند
 کند یم فیتکل

 و هـا  مجازات و ها هیتنب بر دیتاک و آب جامع قانون نیتدو در نفعان يذ مشارکت بودن کمرنگ •
 ها قیتشو به توجه عدم

 حوضه واحد تیریمد و یسطح آب منابع مبحث به شتریب توجه لزوم •
 کشور آب جامع قانون در ها نامه نییآ به حد از شیب ارجاع از زیپره •
 تیریمـد  از یحـاک  یمفهـوم  مدل با هدفمند، و جامع ینگاه با قانون فصول و ساختار میتنظ •

 قـانون  مـتن  در یپراکنـدگ  از زیـ پره و ییایپو حفظ با کیستماتیس نگاه و آب منابع کپارچهی
 آب جامع

موجود در آن، با توجه  يعادالنه آب با توجه به مسائل و مشکالت و خألها عیقانون توز اصالح •
 بودن عنوان قانون جامع آب  زا تیبه حساس

 *  مرکزي 

نویس قانون  مسائل ویرایش نهم پیش هاي خود را در مورد اي مرکزي دیدگاه نماینده شرکت آب منطقه
هـاي آب   ها بـا مـوارد عنـوان شـده توسـط سـایر شـرکت        پوشانی برخی از آن جامع آب، با توجه به هم

 اي به اختصار ذیل بیان نمودند: منطقه
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 یتـوال  بـودن  نامناسب و آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو متن در یاساس انسجام عدم • 
 مواد و فصول

 قانون جامع آب  سینو شینهم پ شیرایو ادیمواد ز تعداد •
 آن به الزام رغمیعل آب، قانون متن در روین وزارت تابعه يها شرکت ساختار طرح •

 صـرفا  يبـردار  بهـره  يهـا  پروانـه  کـه  نیـ ا و آب یملـ  تیـ مالک بـر  دیـ تاک لـزوم  بر نیهمچن شانیا
 کـه  کردنـد  شـنهاد یپ زیـ ن خـود  سـخنان  انیـ پا در و نمودنـد  اشاره هستند، يبردار بهره يها نامه اجازه

 مشـخص  اهـداف  نییتع ضمن ها، آن رفع و) آب عادالنه عیتوز(قانون  یقبل قانون ضعف نقاط ییشناسا
 .ردیگ قرار کار دستور در د،یجد قانون نیتدو

خـود   يها دگاهید يمرکز يا شرکت آب منطقه یدفتر حقوق ریمد يآباد حاتم يادامه، جناب آقا در
 :کردندمطرح  ریز بیقانون جامع آب به ترت سینو شینهم پ شیرایرا در رابطه با و

 یحقـوق  همکـاران  و دهیـ گرد منتشر روین وزارت یحقوق دفتر پاراف با ها سینو شیپ است الزم •
 .بدهند نظر هم

 .شوند حذف قانون متن از است الزم و گردند قانون وارد دینبا يا نامه نییآ امور •
 بـه  هـا  نامـه  نییآ بیتصو و شده يشتریب استفاده آب یعال يشورا تیظرف از شود یم شنهادیپ •

 .گردد مطرح شورا نیا توسط رانیوز ئتیه يجا
 را یمقرراتـ  نقـض  هرگونـه  سینو شیپ 109(ماده  میکن حرکت ییفرزدایک سمت به است الزم •

 ).است داده حواله دادسراها به و انگاشته جرم
 رفـع  بـه  یکمک امر نیا که یحال در شود، دهید یخسارات که است شده تالش تخلفات تمام در •

 .باشد ینم يشهروند رفتار تیهدا ساز نهیزم و ننموده تخلف
 .دینما سوق نیگزیجا يها مجازات يها استیس سمت به یحقوق اتیادب است الزم •
 در خـورد،  یمـ  چشـم  به آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو متن در يمتعدد يها تبصره •

 .شود پرداخته ها تبصره نییتب به دیبا ابهامات و استثنائات با مواجهه مواقع در تنها کهیحال
قانون جامع آب مشخص نشده است و بـا   سینو شینهم پ شیرایدر و میبه جرا یدگیرس نحوه •

 ژهیـ و يها ونیسیبه بخش آب و کم یدگیرس ژهیدادگاه و رینظ یمختلف نیتوجه به طرح عناو
 مـوارد  نیـ ا همـه  تـا  گردد یم شنهادیقانون جامع آب، پ سینو شینهم پ شیرایدر و یدگیرس

 .گردند مطرح آب میجرا به یدگیرس ژهیو شعبه عنوان تحت مثال طور به و شده کپارچهی
 .ردیگ قرار مدنظر 45 ماده اصالح حهیال •
 جـزو  همچنـان  آب و اسـت  آب عادالنـه  عیـ توز قـانون  مشـابه  شـده  هیـ ته سینو شیپ اتیادب •

 یستیبا و بوده تناقض در زین یاساس قانون 45 اصل با امر نیا که یحال در ،داد قرار مشترکات
 .شود نظر در یمل هیسرما و یمل تیمالک عنوان به آب به تا شود یسع
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 یحـال  در نیا و شود، جادیا آب مسلح سیپل که است بوده مقرر امروز به تا آب قانون دوران از •

 اشـاره  بـرق  و آب ژهیـ و گانی اصطالح به آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو در که است
 .گردد مطرح آن يبرا يسازوکار ای و باشد قانون در آن از يرد که نیا بدون است دهیگرد

توسـعه، حقـوق پسـاب،     لیبـازار آب، توسـعه منـابع آب، تسـه     يتجارت مجـاز  رینظ یمباحث •
مطـرح   یصـورت پراکنـده و بـدون سـامانده     مشترك، بـه  یآب ساتیها و تاس حقابه یسامانده

 شوند.  کپارچهیکه الزم است  اند دهیگرد

 *  هرمزگان

نویس قـانون   ویرایش نهم پیش 2اي هرمزگان فرمایشات خود را با نقد ماده  نماینده شرکت آب منطقه
قانون توزیع عادالنه آب در رابطه بـا حـریم و بسـتر از     2جامع آب آغاز کرده و عنوان داشتند که ماده 

نـویس   پـیش  پیشـنهادي در  2شفافیت و جامعیت بیشتري برخوردار بوده و بهتر است جایگزین مـاده  
نـویس   ها در محدوده قانونی شهرها و روستاها در پـیش   ها و مسیل حریم بستر رودخانهگردد. همچنین 

بـه قـانون    الزم اسـت  در برخـی از مواقـع    وجود ندارد.شفافیت کافی فعلی و قانون توزیع عادالنه آب 
نویس قانون جامع آب  هاي ایشان در خصوص ویرایش نهم پیش . سایر دیدگاهکنیممراجعه ها  شهرداري

 :استذیل به شرح نیز به اختصار 
سـاحل رودخانـه و    یکـ یدر نزد یسبالب يهادشت ادیبا توجه به عرض ز ،یساحل يشهرها در •

 نیتضـم  جهـت نمـودن   زهیو کانال یها، در صورت سامانده انطباق کل ساحل بر بستر رودخانه
 .گردد یم فراهم يکاربر مجوز دادن امکان الب،یس عبور

 آب جـامع  قـانون  در شـود  یمـ  شنهادیپ که بوده مشخص فیتعر و نیقوان فاقد يمرز يها آب •
 .گردد فیتکل نییتع

 حداقل کردیرو با ها چاه فیتکل نییتع قانون وجود و استان يها دشت از% 90 بودن ممنوعه به توجه با •
 ،ینـ یرزمیز آب يهـا  سـفره  سـطح  شیافزا و آب افت جبران هدف با و ها، آن يمجازساز امکان نمودن

 .شود اشاره فیتکل نییتع قانون موارد به مشخصا زین قانون در که است الزم
 .نشـده اسـت   انیشفاف ب صورت به آب برداشت النظاره حق و بوده مسکوت ایدر از آب برداشت •

 . دارد ابهام قانون در مبحث نیا و استصادق  زیسواحل ن میامر در رابطه با حر نیا
 اقتصـاد  يور بهره يارتقا و يکشاورز آب به نسبت صنعت سهم نییتع يبرا قانون يریگ جهت •

 .ستین مشهود آب
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 *  همدان  

اي، بـر لـزوم    هـاي آب منطقـه   سـخنان دیگـر شـرکت    ادامـه اي همـدان در   نماینده شرکت آب منطقه
نمودند. همچنین اظهار کردند که در راستاي جامعیت قـانون   تاکیدبندي اصولی قانون جامع آب  فصل

در تـدوین   1361از سـال  هـاي بعـد    شده در طی سـال  آب الزم است تا کلیه مسائل و مشکالت مطرح
قانون جدید لحاظ گردد تا محل اختالف نظر و اختالف سلیقه و تفسیرهاي مختلف واقع نشـود. سـایر   

 :استنظرات ایشان به ترتیب ذیل 

 بـار  رغـم یعلـ  رو،یـ ن وزارت بـه  گرید يها سازمان و ها وزارتخانه فیوظا از یبرخ نمودن محول •
 سازمان نیا فیوظا نیسنگ

 است نشده واقع یمناسب گاهیجا در که 2 ماده همانند ،یقانون مواد در یابهامات وجود •
 يبرا یمحل که آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو 5 ماده لیذ پروانه انتقال و آب فروش •

 رغمی(علدر تعـارض اسـت   قـانون  نیـ ا 2 مـاده  با و بوده يبعد یحقوق مشکالت و يخوار رانت
 توسـط  آن فـروش  اریـ اخت ،اسـت  رویـ ن وزارت اریـ اخت در و مشترکات و انفال جزو آب که نیا
 .)است شده ایمه يگرید

 آب جامع قانون سینو شیپ نهم شیرایو 45 و 5 ماده یهمپوشان •
 قـانون  در رود یم انتظار و بوده گزارش دهنده ارائه ضابط که 30 ماده نیمأمور زیناچ اراتیاخت •

 تا شود توجه شتریب يتوانمند و اراتیاخت يسر کی با خاص نیمامور عنوان به ها آن به دیجد
 .دیآ عمل به يشتریب حفاظت آب منابع از

 پـر  اریاخت ستین طیشرا حائز یچاه(اگر  ینیرزمیز آب امور ونیسیکم اراتیاخت بودن محدود •
 )گردد ممکن ونیسیکم نیا توسط آن نمودن المنفعه مسلوب و

 و اسـت  شـده  عنـوان  چاه ارزش برابر 5/1 که رمجازیغ يها چاه حفر جرائم بودن زیبرانگ ابهام •
 و يبـردار  بهـره  از بعـد  آن ارزش ای و چاه یکیزیف(ارزش  ستین مشخص چاه ارزش از مقصود

 )چاه یآبده استعداد به توجه با آب استحصال
 قـانون  نیا نیتدو و آب قانون نیتدو جهت یفن و یحقوق افراد از متشکل یمیت لیتشک لزوم •

 .باشد ها وزارتخانه مطلوب مجلس، یخروج که ينحو به

 *  یزد 

اي یزد با تاکید بر مشکالت متعدد حقوقی، نگارشی، امالیـی و... در ویـرایش    نماینده شرکت آب منطقه
اي نیز عنوان گردیـد، بـه طـرح     هاي آب منطقه نویس قانون جامع آب که توسط دیگر شرکت نهم پیش
آیا تدوین قانون . ایشان این پرسش را مطرح کردنددر خصوص علت تدوین قانون آب پرداختندپرسش 
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بـر ضـرورت    همچنـین    ؟ضـعف در اجـرا   بوده یـا  ضعف مفاد قانون توزیع عادالنه آب  جدید به علت 

هاي اجرایی مرتبط با قـانون   نامه ها و آیین دستورالعملشناسی قانون فعلی، قوانین بعدي مرتبط،  آسیب
اندیشـی را در حـد    شـده در نشسـت هـم    توزیع عادالنه آب اشاره داشتند. ایشان برخی از موارد مطـرح 

گذاري و راهبردهاي بلندمدت در اسناد باالدستی دانسته و سخنان خود را با طرح این پرسـش   سیاست
ا کلیه مسائل موجود پیرامون آب، در قانون توزیع عادالنه آب و یا قـانون  پایان دادند که آیا الزم است ت

 جامع آب مشخص گردد یا خیر؟

 نهاد هاي مردم اندیشی با نمایندگان سازمان نشست هم :3-5پیوست 
مختلــف  يهــا بــر اظهــارنظر بخــش یمبنــ رویــجلســه کــه پــس از انتشــار فراخــوان وزارت ن نیــدر ا

برگـزار شـد،    قانون جامع آب سینو شیپنهم  شیرایآب در خصوص وحوزه  گروداراناندرکاران و  دست
نهـاد   مردم يها تشکل رکتقانون آب پرداخته و لزوم مشا نیضرورت تدو انیبه ب یابتدا خانم دکتر تراب

 .ندشد ادآوری ،یگفتگو و مباحثه مشارکت جادیاز ا ییرا به عنوان الگو

نویس قانون آب این اولین جلسـه   سرکار خانم ترابی اظهار نمودند که در ارتباط با موضوع تدوین پیش
نویس نهـم قـانون آب    ایشان در خصوص پیشاندیشی است اما اطمینان دارم که جلسه آخر نیست.  هم

تهیه شده است و بعد از آن هم جلسات دیگـري   1393نویس در سال  عنوان نمودند که متن این پیش
شـد و بـا توجـه بـه اظهـارات افـراد تهیـه کننـده،          11و  10هاي   نویس برگزار شده که منتج به پیش

نظر نویس نهم جهت اظهـار  همین جهت پیش تري برخوردار است و به نویس نهم از جامعیت بیش پیش
 1393نـویس در سـال    در اختیار قرار داده شده است.  البته به این نکته باید توجه داشت که این پیش

هاي اخیر افتاده است مطابقت ندارد و نواقصی دارد که در ایـن   تهیه شده است و با اتفاقاتی که در سال
ابق آن با شرایط حال حاضـر هسـتیم. ایشـان همچنـین     خصوص در تالش جهت رفع این نواقص و تط

نیـرو و مشـاور وزارت    وزارت آبفـاي  و آب کـالن  برنامه اظهار نمودند که مشارکت خوبی در سطح دفتر
نـویس مـذکور،    نویس قانون آب شکل گرفتـه اسـت. بـه منظـور بررسـی پـیش       نیرو جهت تدوین پیش

دانشگاهی برگزار شـد. ایـن   اي و اساتید  ب منطقههاي آ هاي اجرایی، شرکت اي در سطح دستگاه جلسه
ها و ان جـی اوهـا برگـزار شـد. یکـی از اهـداف تـدوین         ها، تشکل جلسه جهت اخذ نقطه نظرات سمن

نویس قانون آب، این است که مسیر پیموده شده توسط سایر کشورهاي پیشرو مدنظر قرار گیـرد.   پیش
خذ نظرات در اختیار تمـامی گـروداران قـرار    ه براي انویس جدید، متن تدوین شد لذا پس از تهیه پیش

خواهد گرفت. اخذ این نقطه نظرات شروعی است براي مشارکت فعال ان جی اوها تا بتـوانیم بـه یـک    
 نویس قابل قبول دست پیدا کنیم. پیش
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مهندسی راهبرد دانش پویا) به عنوان نماینـده  -در بخش دوم، آقاي دکتر عرب (مدیر موسسه پژوهشی 
 برنامـه  آمدگویی به حاضرین در جلسه، با یادآوري اینکه رویکـرد دفتـر   اور وزارت نیرو، ضمن خوشمش

ها رویکرد مناسبی بـوده اسـت، اظهـار     ها و انجمن نیرو در نظرخواهی از سمن وزارت آبفاي و آب کالن
هـاي   ازمانامیدواري نمودند تا این مشارکت ثمربخش باشد. همچنین ایشان اظهار داشتند که تعامل س

ها بسیار ضعیف اسـت. آنـان درواقـع دو زبـان متفـاوت دارنـد.        ها و سمن دولتی و وزارت نیرو با تشکل
هـا   دانند؛ زیرا اعتقاد دارنـد کـه وزارت نیـرو بـه نظـرات آن      ها تعامل با وزارت نیرو را بیهوده می تشکل

یـدار هسـتیم. جلسـه اول    کند. همچنین ایشان عنوان نمودنـد مـا بـه دنبـال مشـارکت پا      توجهی نمی
 اندیشی درواقع یک جلسه گفتگو محور کارشناسی است و یک موقعیت براي ورود وزارت نیرو است.  هم

آقاي الموتی اظهار نمودند پس از فراخوان وزارت نیرو و درخواست وزارت نیرو جهـت برگـزاري جلسـه    
دیم کـه انتظـار درخواسـت مشـارکت     ها و ان جی او ها صراحتا اعالم نمو ها، تشکل اندیشی با سمن هم

چنین بیان نمودند که ان جی اوها ارتباط خـوبی بـا سـازمان محـیط      وزارت نیرو را نداشتیم. ایشان هم
اند اما متاسفانه تابحال این ارتباط با وزارت نیرو برقـرار نشـده اسـت. طـرفین بایـد       زیست برقرار نموده

واقع فراخـوان اخـذ نظـرات درخصـوص      صبور باشند. درجهت تعامل سازنده و اثربخش با وزارت نیرو، 
هاي وزارت نیرو نیز باید از آن در سـایر   نویس قانون آب مصداقی از مشارکت است که دیگر بخش پیش
 ها استفاده کنند. زمینه

و کارشناسـان   رانیارائـه شـد، مـد    رویـ گـروه مشـاور وزارت ن   يکـه از سـو   یحاتیپس از توضدر ادامه 
 .پرداختند سینو شیخود نسبت به متن پ يشنهادهایها و انتقادات و پ دغدغه انیبه باوها،  یج ان

 نهـایی  بنـدي  جمع اندیشی تدوین قانون آب و مدعوین در جلسه هم نظرات نقطه از اي خالصه ادامه، در
  .است گردیده و مکانیزم مشارکت ارائه مطالعات این انجام شناسی روش و رویکرد خصوص در در جلسه

 *  جناب آقاي احسان خانی

ها پرسیدند و همچنین NGOها و  جناب آقاي احسان خانی در ابتدا چند سوال در خصوص نقش سمن
نویس قانون جامع آب سوال نمودند که آیا فقط نظرات کلـی کفایـت    از نحوه بررسی ویرایش نهم پیش

 دارد یا به صورت بند به بند باید بررسی شود؟

نویس موجب ایجـاد یـک گسسـتگی ذهنـی      نمودند بررسی بند به بند این پیشهمچنین ایشان اظهار 
ها به وزات نیرو انتقاد نمودند و اظهار کردنـد کـه وزارت    شود. ایشان در ادامه بر اعطاي تمامی نقش می

بـا توجـه بـه     است . این مسـاله نیرو مانند یک فروشگاه بسیار مجلل است که تمامی اجناس آن قالبی 
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 جالب و پسندیده نیست.،نویس گذاشته شده  که برروي تدوین این پیش وقتی

نویس قانون آب منجر  ها و حداکثرهایی که ممکن است به تدوین پیش خروجی این مباحث باید حداقل
شود استخراج شده و مورد بررسی قرار بگیرند. اگر قرار باشد این چند جلسـه فقـط راجـع بـه همـین      

 اي ندارد.  ها باشد، فایده بحث

هاي ما منجر به یک تعریف شود. مـا نقـد بـر قـانون      مشارکت ما زمانی اثرگذار است که تمامی صحبت
نویس قـانون جـامع آب    توزیع عادالنه آب داریم اما دقیقا قانون توزیع عادالنه آب در ویرایش نهم پیش

نیـرو از  هـاي مـا درنظـر گرفتـه شـود. وزارت       آمده است. همچنین چه ضمانتی وجود دارد که بررسـی 
 شود که مسئول تمام منابع وزارت نیرو است. بیان می  اما در بخش مالکیت گوید سخن مییکپارچگی 

درصـد از پسـاب بایـد بـه      20ریزي نموده است درحالی که  ها برنامه وزارت نیرو براي برداشت از پساب
 نشده است.نویس دیده  منابع طبیعی بازگردد که این موضوع در این پیش

نویس هیچ نگاه کارشناسـی اجتمـاعی وجـود نـدارد. کجـاي ایـن        ایشان اظهار نمودند که در این پیش
بـرداري و توسـعه صـحبت شـده      اند و فقط از بهـره  نویس سرمایه اجتماعی و گروداران دیده شده پیش

 است.  

آب با یک حق راي عضـو  ها و نهادهاي مردمی در شوراي عالی  ایشان پیشنهاد نمودند که یکی از سمن
 باشد. 

هـاي قـانونی    هاي کالن به این نتیجه برسند که گپ در نهایت ایشان اظهار امیدواري کردند که از بحث
 اصالح شود تا به نتیجه برسیم. 

 *  سرکار خانم پرهیزکاري  

 یت درفعالهمچنین سرکار خانم پرهیزکاري ضمن بیان سابقه کار خود در وزارت نیرو، محیط زیست و 
NGOچند نکته  ،هاي وزارت نیرو سیاست ضمن تاکید بر شناخت و آشنایی خود با، یزیست محیط هاي

. اهم نظرات ایشان در زیر ذکـر شـده   ارائه نمودندنویس قانون جامع آب  در خصوص ویرایش نهم پیش
 است:

 و اسـت  آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  همـان  درواقـع  آب جـامع  قـانون  نویس پیش نهم ویرایش •
 بایـد  آب جـامع  قانون در که صورتی در است، نشده ذکر آن در آبی مسائل جدید هاي دغدغه
 .شود گرفته نظر در ها جنبه تمامی
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 گـذاري،  سیاسـت  لحـاظ  از کـه  کشـورهایی  تجربیـات  از بایـد  آب قانون نویس پیش تدوین در • 
 اسـتفاده  هستند، مشابه ما کشور با قوانین اجراي و تدوین حتی و اقلیمی اجتماعی، مشارکت

 .نماییم
 اخیـر  هـاي  دهـه  در آب منـابع  مدیریت در خودمان  تجربه از آب قانون نویس پیش تدوین در  •

 مالکیـت  بـه  و نمـوده  خـارج  دولتـی  مالکیت از را ها چاه 1375 سال از دولت. نماییم استفاده
 از امـا  اسـت  بـوده  کشاورزي توسعه و زایی اشتغال آن هدف که است درآورده خصوصی بخش

 همـین   .اسـت  رسـیده  نیرو وزارت خود و آب منابع اکوسیستم، به آسیب ترین بیش عمل این
 نـویس  پـیش  این. است مشاهده قابل نیز آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش در را مساله
 .است آب عادالنه توزیع قانون نامه آئین یا دستورالعمل یک مانند درواقع

 ها آن ها آن درصد چند یستمیاکوس و یطیمح ستیز حقابه اما داریم زیادي سدهاي کشور در  •
 بـراي  حقابـه  درصـد  30 الـی  12 بـین  دیبا موجود هاي دستورالعمل براساس شود؟ می رعایت

 آب جـامع  قـانون  نـویس  پـیش  نهم ویرایش تدوین در موضوع این ولی شود رها ستیزطیمح
 . است نشده دیده

 کـه  آلـودگی  بحث در مثال براي. است شده توجه کمتر آب قانون تدوین در کیفی مباحث به •
 همیشـه . شـود  نمی توجهی دست پایین اراضی حقوق به و گیرد می صورت باالدست اراضی در
 مثال براي. شوند می گرفته نادیده کیفی موضوعات اما شود می توجه سدها کمی موضوعات به

 جلسـات  در آب منـابع  مـدیریت  مدیران و مشاور هاي شرکت ها، استان آب شوراي در همیشه
 سپرده فراموشی به همیشه کیفی مسائل اما پردازند می کمی مسائل بررسی به و کرده شرکت

 . شوند می
 تغییـر  کـه  حرائمـی  فـروش  و اجـاره  با ارتباط در آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش در •

 نابسـامان  شـرایط  بـراي  موضـوع  ایـن  شـاید . اسـت  شده مطرح مسائلی اند، شده داده کاربري
 اراضـی  کاربري تغییر گذشته هاي تجربه مطابق اما باشد مناسب) درآمدزایی نظر از( اقتصادي

 گانـه سه ارکان از که جامعه و زیستی محیط مباحث با مطابق ها آن براي مجوز صدور و حرائم
 طبیعـت  مقابـل  در که شده باعث کاربري تغییر تجربه، مطابق. نیست هستند، خوب حاکمیت

 نیـرو  وزارت کـه  کندمی اقتضا موارد این. شویم میلیاردي هاي خسارت دچار و نباشیم امان در
 تغییـر  ایـن  زیـرا  دهـد؛  اختصـاص  موجـود  هايدستورالعمل دقیق اجراي براي را کارشناسانی

 .ندارد مطابقت هم ها دستورالعمل با حتی کاربري
 بـه  بایـد  حـال  عـین  در. کـرد  غفلـت  داخلـی  هـاي  تجربه از نباید آب، قانون تدوین زمینه در •

 بـه  صـرفا  مـا . کنـیم  توجـه  کشـورها  سـایر  کیفـی  مسـائل  و زیسـتی   محیط خوب هاي تجربه
 کـه  خـوبی  تجربـه  جملـه  از. کردنـد  عمل خوب اقتصادي مسائل در که داریم نظر کشورهایی
. شـود  بررسـی  و احیـا  دوبـاره  قـانون  ایـن  است بهتر. است بوده قنوات قانون داشته کشورمان

 .ندادیم ترتیب را مناسبی اقدام هیچ ها آن احیا در اما ایمکرده افتخار قنوات داشتن به همواره
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 داده مـا  به بیشتري زمان که گردد می پیشنهاد و دارد بیشتري بررسی به نیز فعلی نویس پیش •

 . شود استفاده هستند هاNGO در که اي خبره کارشناسان از و شود
 توجـه  کیفـی  مسـائل  بـه  کـه  اسـت  کمی قانون یک آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش •

 قسـمت  و نمایـد  مـی  توجـه  کمی مسائل به بیشتر نیرو وزارت بدنه درواقع. است نموده یاندک
 .شود می کمتر روز به روز کیفی

مـی  رخ سیاسـی  اتفـاق  یک دنبال به ها تصمیم از بسیاري و است ضعیف بسیار نظارت بخش •
 نیـرو  وزارت از کشـاورزي  جهـاد  یا شود داده مجوز ،یک فرم هاي چاه همه به مثال براي دهد؛

 بستگی هم که زمانی تا. شود ینمداده نظارت اجازه آب تامین از بعد و نماید می آب درخواست
 .نیستند حل قابل آبی مسائل باشد، نداشته وجود ارکان تمام میان

 *  جناب آقاي موسوي

بخش ایـران اسـت،    جناب آقاي موسوي پس از بیان اینکه این قانون بعد از قانون مشروطه قانون نجات
هـا  NGOتوان فقط با چند نظرخواهی از چند کارشـناس و   اظهار نمودند که باتوجه به اهمیت آن نمی

تدوین نمود. همچنین در ادامه ایشان اظهار نمودند که مسیر و راه انتخابی در قانون توزیع قانون آب را 
نویس قانون جامع آب هردو اشتباه بوده اسـت و مـا مسـیر را بـه خطـا       عادالنه آب و ویرایش نهم پیش

وزارت نیرو کند. استراتژي تولید برق دست  رفتیم. براي مثال در بحث توانیر، وزارت نیرو برق تولید می
کنـد یـا وزارت نیـرو آب را بـه      هاي توزیع برق درآمدزایی می است. وزارت نیرو با تحویل برق به شرکت

نمایـد. درواقـع    دهد. شرکت آب و فاضـالب آب شـهري را توزیـع مـی     شرکت آب و فاضالب تحویل می
چرا ما باید تعرفه دریافت  رفتیماشتباه وزارت نیرو یک استراتژي من است. اما در این قانون ما مسیر را 

توانـد خـودش    هاي دو و سه دست جهاد کشاورزي باشد؟ وزارت کشـاورزي مـی   نماییم. چرا باید شبکه
 8000کند. ما  هاي دو و سه تعرفه دریافت می تعرفه را مشخص کند در صورتی که وزارت نیرو از شبکه

هـاي اصـلی، وظیفـه     ده شود. تحویـل آب در کانـال  ها سپر تشکل صنفی داریم و باید کار به این تشکل
هاي جهاد  ریزي براي این مساله با وزارت کشاورزي است. درواقع باید زیرساخت وزارت نیرو است. برنامه

کشاورزي را قوي نماییم و از ساختار نظام مهندسی الگو بگیریم که چگونه تمام کارها را برعهـده دارد.  
اري بیکار وجود دارد اما تمامی کارها برعهده وزارت نیرو است. وزارت در حال حاضر صدها مهندس آبی

هاي اصلی، سـد و شـبکه را    نیرو یک استراتژي من است که فقط باید وظیفه تحویل آب از طریق کانال
 برعهده داشته باشد.

اي تدوین شـود کـه در صـورت عـدم      ایشان همچنین در ادامه اظهار نمودند که این قانون باید به گونه
تدوین اثرات آن کامال مشهود باشد. طرف ما بایـد قاضـی و کارشناسـان دادگسـتري باشـند تـا قـانون        
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پرده شـده  نویس، تمامی کارها به وزارت نیرو س ضمانت اجرایی داشته باشد. در صورتی که در این پیش 
 است.

نگري  زیست و اکوسیستم تاکید نمودند و اینکه یکپارچه ایشان بر اهمیت رهاسازي جهت حقابه محیط 
 و توجه به اکوسیستم را مهم دانستند.

نویس قـانون ارائـه دادنـد. پیشـنهاد اول اینکـه میـزان        ایشان دو پیشنهاد براي ادامه روند تدوین پیش
رسانی شود و وزیر مسـاله   نویس قانون جامع آب به وزیر اطالع نهم پیشها در خصوص ویرایش  مخالفت

و  دهنـد تخصـیص  اي  س قانون آب بودجـه ینو براي تدوین پیش . سپسرا در هیات دولت مطرح نماید
با زمان کافی و به طور اختصاصـی بررسـی    این مساله تا در نظر گیرندیک ساختمان براي این موضوع 

شود. پیشنهاد دوم اینکه با توجه به این موضوع که در بحث قـوانین مـا بـا کارشناسـان دادگسـتري و      
اي شـود و از   قاضی درگیر هستیم بهتر اسـت بـا جنـاب آقـاي رئیسـی رئـیس قـوه قضـاییه مصـاحبه         

 .گرددرهنمودهاي ایشان استفاده 

 *  سرکار خانم ابراهیمی

نـویس و   کـه ضـرورت دارد مسـتندات فرآینـد تـدوین ایـن پـیش        سرکار خانم ابراهیمی اظهار نمودند
جلساتی که برگزار شده در اختیار گروداران قرار گیرد و نحوه تدوین آن و وظیفه این قـانون مشـخص   

کند؛ زیرا در این صورت مشارکت بسیار ضـعیف   شود. صرف در اختیار قراردادن متن قانون کفایت نمی
بحث اکولوژیک و حفاظـت تاکیـدي    برنویس  هار نمودند که در این پیشخواهد بود. ایشان در ادامه اظ

. ایشـان در ارتبـاط بـا    بینیم نشده است ولی بحث درآمدزایی در همین بخش حفاظت را با جزییات می
گویی هسـتیم   ها شاهد کلی نویس قانون جامع آب اظهار نمودند که در برخی قسمت ویرایش نهم پیش

اي کـه بـه مـتن قـانون شـباهتی       تفصیل به جزئیات پرداخته شده است؛ به گونه اما در برخی دیگر به
 ندارد.

گرفـت تـا رونـد تـدوین      ) در اختیـار گـروداران قـرار مـی    11و  10بهتر بود ویرایش جدیـد (ویـرایش   
 ها مشخص شود.  نویس و تفکرات پشت هرکدام از آن پیش

به درآمـدزایی وزارت نیـرو از ایـن مسـاله بـا      در قانون به مبحث حفاظت توجه چندانی نشده است اما 
توان به درآمدزایی از اطراف سدها و مسائل تفریحی،  جزئیات کامل اشاره شده است. به عنوان مثال می

کـه بـه وزارت    2و 1هـاي   برداشت شن و ماسه یا حق اشتراك اشاره کرد. در ارتباط با مسئولیت کانال
وجـود دارد.   نظـر  جهاد کشاورزي داده شده اسـت، هنـوز اخـتالف   به  4و  3هاي  نیرو داده شده و کانال
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ها و مسئولیت نهایی است. این مساله هنوز  اختالفات بر سر چگونگی همکاري، نگهداري، تقسیم هزینه

شناسـی درسـتی از قـانون توزیـع عادالنـه آب صـورت        نویس قانون آب باقی است. اگر آسـیب  در پیش
 تر بود.  گرفت، حل این مسائل هم راحت می

باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا هنوز براي حل مسائل مربوط به اضافه برداشت و یا انسـداد  
چاه غیرمجاز راهکاري ارائه نشده است. تنها راهکار ارائه شده تشکیل دادگاه آب بـوده اسـت. در واقـع    

 آب نکرده است.برداري از منابع  این قانون کمکی به رفع مشکالت حوزه حفاظت و بهره

 خانی *  جناب آقاي تقی  

هـاي   ها و انجمن نویس هیچگونه نقشی براي سمن خانی اظهار نمودند که در این پیش جناب آقاي تقی
هـا نشـده    اي بـه سـمن   سازي هم اشـاره  مردم نهاد درنظر گرفته نشده است. حتی  در خصوص فرهنگ

مایـد.  هـا اسـتفاده ن   تواند در راستاي استفاده بهینـه از آب از سـمن   است در صورتی که وزارت نیرو می
همچنین ایشان اظهار نمودند تصمیم وزارت نیرو مبنی بر اصالح قانون توزیع عادالنه آب بسیار مناسب 

 و منطقی است. 

 پور تبریزي *  سرکار خانم عظیمی

پور اظهار نمودند که، ضرورت دارد ویرایش جدید در اختیار گروداران قرار گیرد تـا   سرکار خانم عظیمی
 1393نـویس بـا اتفاقـاتی کـه از سـال       ده، مطلع شوند. باید بدانیم که این پـیش آنان از فرآیند طی ش

 تاکنون افتاده است تطابق دارد یا نه؟

زیسـت و وزارت نیـرو جـدا     در زمینه کشاورزي، کارشناسان خوبی داریم اما اگر کشاورزي را از محـیط 
جدا شوند. براي مثال در مـاده یـک   موارد نباید از هم  نکنیم نتیجه خوبی به دست نخواهد آمد. لذا ای

ها به وزارت نیرو سپرده شده است، آیـا   برداري از آن ها جز مشترکات هستند و حفاظت و بهره کلیه آب
 وزارت نیرو براي اظهارنظر در خصوص کلیه موارد صالح است؟ 

رسـند و   ش میشوند، به فرو در ماده سه عنوان شده است نهرهایی که به دلیل فعالیت انسانی بسته می
شوند. در صورتی که تجربه نشان داده اسـت زمـانی کـه در مسـیر      یا براي مدت طوالنی اجاره داده می

 افتد.  خسارت غیرقابل جایگزینی اتفاق می شود،ها دستکاري  رودخانه

ن بـه  اند. این افراد به صـورت داوطلبانـه خواهـان اداي دیـ     گر هستند. آنان بدنه جامعه ها تسهیل تشکل
انـد، از اسـاس اشـتباه اسـت.      ها از سر بیکاري به عضویت گروه درآمده جامعه هستند. اینکه اعضا سمن
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 گیري به باالترین حد ممکن برسد. ها در فرآیند تصمیم ها و سمن بهتر است میزان مشارکت تشکل 

 *  جناب آقاي سمیعی

جناب آقاي سمیعی اظهار نمودند که در دو سال گذشته در زمینه تغییر ساختار مدیریت منـابع آب از  
تمامی کارشناسان ملی آب دعوت کـرده بودنـد و در آن جلسـه تمـامی کارشناسـان فنـی، مـدیران و        

اسـتا ایشـان   وزیر نیرو مسیر دیگري را انتخاب نمودنـد. در همـین ر  ها یک نظر واحد را دادند اما  سمن
نویس قانون آب چگونه است؟ آیا وزارت نیرو مسـیر خـود را    سوال نمودند که روند و مسیر تدوین پیش

 ها هم استفاده شده است؟ شود که از نظرات سمن رود و در نهایت بیان می می

د که نویس قانون آب بود. ایشان اظهار نمودن سوال دوم ایشان در ارتباط با علت تعجیل در تدوین پیش
رسیم و با وجود مجلس جدیدي کـه داریـم، مخـاطره بـاز      هاي پایانی دولت می با توجه به اینکه به ماه

هاي قبل که مجلس بهتـري   شدن بحث قانون آب بیشتر از باز نشدن آن است. ایشان معتقدند در دوره
ید. آیا با مجلس به تصویب رس 1385هاي محفوره قبل از سال  داشتیم، قانون ننگین تعیین تکلیف چاه

افتد؟ یا این موضوع فقط اهمیت دارد که قـانون آب در دوره دولـت فعلـی بـه      جدید اتفاق بدتري نمی
 اي اندیشیده شده است؟ تصویب برسد؟ آیا براي مخاطرات احتمالی چاره

صـورتی کـه    کنـیم در  را بررسـی مـی   1393موضوع بعدي که وجود دارد این است که ما سـند سـال   
 گرفتند.  ي دیگري هم وجود دارد که شاید بهتر بود مورد بررسی قرار میها ویرایش

 60شناسی شده است؟ قانون توزیع عادالنه آب حتی با شـرایط دهـه    آیا قانون توزیع عادالنه آب آسیب
 شناسی شود. همخوانی نداشت. ضرورت دارد که این قانون حتما آسیب

اي ارائه در قانون جدید تهیـه شـده اسـت؟ در صـورت     هاي هر بخش بر آیا فهرستی از مسائل و چالش
 تهیه، به اشتراك گذاشته شود. 

نویسی را زیر پا گذاشـته   نویس وجود دارد که اصول اولیه قانون اشتباهات واضح و فاحشی در این پیش
خـورد. در بخـش تعـاریف اشـتباهات      نویس به چشم مـی  اشتباهات نگارشی زیادي در متن پیشاست. 

شده است. تـاالب را آبـی دانسـته کـه از     آب اشتباه  بزرگی رخ داده است؛ براي مثال تعریف پساب با زه
منظور بوده است. همچنـین در بسـیاري    شود. تعریف آب شیرین اصال بی طریق آبراهه به دریا وصل می

ها رویکردهاي متفاوتی وجـود   بازار آب و در مورد مالکیتاز موارد تناقضات زیادي وجود دارد. در مورد 
 دارد. همچنین در برخی از موارد مواد تکراري وجود دارد.
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 *  جناب آقاي فرهادي بابادي 

نـویس قـانون جـامع آب نیـت دلسـوزانه       جناب آقاي بابادي اظهار نمودند واضعان ویرایش نهـم پـیش  
نویس با ساختار سیاسی ما همخوانی ندارد و منابع آب را  پیشنداشتند. آنان مرتکب جنایت شدند. این 

 کشاند. به نابودي می

مشکالت ساختار حکمرانی آب به دلیل وجـود مشـکالت در سـاختار حکومـت     نکته دیگر این است که 
زیستی کامال حق با ما بوده اما راي دادگاه براساس قـانون صـادر    است. براي مثال در یک دادگاه محیط

 زیستی تبرئه شده است. شده و متخلف محیطن

قابل ذکر آن است که فرهنگ حاکم بـر سـاختار     قانونی که وضع شده، ضمانت اجرایی ندارد پس نکته
 حاکمیتی موجود را از بین ببریم. 

نویس قانون جامع آب، تغییر والیت آبی نیست و والیت البی است، هـیچ مکـانیزمی    ویرایش نهم پیش
ها بر طبق وزارت نیرو باید  ر وزارت نیرو وجود ندارد تا جایی که براساس آن تمام دستگاهبراي نظارت ب

 عمل کنند.

نویس عنوان شده است اما آیا اصول یونسکو در رابطه با قوانین انتقال آب لحاظ  انتقال آب در این پیش
 شده است؟ 

زیرا اگر بند بند بررسی  ؛تباهی استنویس مسیر اش ایشان اظهار نمودند که بررسی بند به بند این پیش
 ایم. ایم و آن را به رسمیت شناخته شود یعنی ما با کلیت آن توافق نموده

کند اما هیچگونه جامعیتی ندارد؛ زیرا قانون ساختار و یـا قـانون    وزارت نیرو قانون جامع آب را ارائه می
 ا قوانین دیگر در آن نیامده است.دهد. این اگر یک قانون جامع است چر سیل را جداگانه ارائه می

هـاي   نـویس  نوس نهم ارائه شده اسـت چـرا پـیش    مساله دیگري که مطرح است این است که چرا پیش
 جدیدتر ارائه نشده است؟ 

هاي اخیـر بـه وجـود آمـده ماننـد تشـکیل شـوراي         باید توجه داشت که برخی از تغییراتی که در سال
در وزات نیرو، تغییرات مثبتی هستند اما این نکتـه را نبایـد فرامـوش    رود یا مرکز امور اجتماعی   زاینده

تـوان از   کنیم که اینها هیچکدام جایگاه حقوقی ندارند. تا زمانی که بدنه وزارت نیرو فاسد اسـت، نمـی  
کدام از این موارد به عنوان یک نقطه مثبت و رو به جلو نام برد. پـس بایـد بـه ایـن مسـاله توجـه        هیچ

یم که صرف دریافت نظر گروداران کافی نیست؛ چون ضمانتی براي اعمال این نظرات وجـود  داشته باش
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 ندارد. 

این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که فساد کنونی را تحت اصالح ساختار و بازبینی در قـانون بـه   
 یرد. نظر قرار گها باید مد ها کافی نیست بلکه اعمال آنNGO ما تحویل ندهند. اخذ نظرات 

نویس قانون آب سنجیده شود و وضع موجود را به عنوان یک وضع  باید با حساسیت بیشتر تدوین پیش
 مطلوب ارائه ندهند. 

هـا از     گیرد و تمام زحمات و تالش وقتی مکانیزم مشارکت تعریف نشود یک سري اعمال نفوذ شکل می
 رود. بین می

 *  جناب آقاي امیرزاده حجازي

و رویکردهاي اتخاذي از سـوي    ها رزاده اظهار نمودند که هیچ نشان و ردپایی از صحبتجناب آقاي امی
نـویس   نویس وجـود نـدارد. امیـدوارم کـه ایـن پـیش       ها در مورد لزوم مشارکت در متن این پیش سمن

هیچوقت به تصویب نرسد. مطابق مباحثی که توسط شرکت مشاور ارائه شد، هیچ دکترینی کـه آب را  
نویس مالکیت نه تنها به ملت و یـا حتـی دولـت     انت عمومی بداند، وجود ندارد. در این پیشثروت و ام

 داده نشده است بلکه به وزارت نیرو سپرده است. 

نویس قانون جامع آب ایرادات زیادي دارد. بـه دلیـل ایـرادات وارده امکـان اصـالح و       ویرایش نهم پیش
تـرین آن   نویس مشکل دارد که مهـم  ؛ زیرا روح این پیشنویس وجود ندارد بررسی بند به بند این پیش

خواهی وزارت نیرو بر کلیت منابع آب کشور است. به  گري دولت و افزایش قدرت و زیاده افزایش تصدي
نـویس جـدا از اینکـه مالکیـت      گیرد. این پیش ها را دربرمی نوعی به منابع ثابت بسنده نشده و تمام آب

زیست نیز  ها و محیط هاي دولتی مثل مالکیت سازمان جنگل مالکیت سازمانخصوصی را نقض کرده به 
 تعرض نموده است.

نـویس ارائـه    فرآیند مشارکتی انتقاد نمودند که این چه فرآیند مشارکتی است که متن پیش به ایشان 
شـود کـه خروجـی وزارت نیـرو اسـت       ها روي متنی درخواسـت اظهـار نظـر مـی     شده است و از سمن

 دار است. ورتی که باید با کمک گروداران تدوین شود چون وزارت نیرو فقط یک امانتدرص

قانون توزیع عادالنه آب داراي ایرادات و اشتباهات زیادي بوده است به طوري کـه در همـان بنـد یـک     
. مـدنظر قـرار نگرفتـه اسـت    و مالکیت ملی  ی اشاره شده استمالکیت دولت بهقانون توزیع عادالنه آب 

وزیع عادالنه آب، یک قرارداد تبه دولت داده شده است. در حالی که قانون   مالکیت آب به شکل زیرکانه
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هاي وزارت نیرو و دولت بررسی شود. اولویت برداشت آب ابتدا  بین ملت و دولت است و باید شایستگی

 فته نشده است. به وزارت نیرو داده شده و توان اکولوژیک در نظر گر

ها در مسائل کشور و مردم دیده  ها و تشکل ایشان در نهایت بیان نمودند که بهتر است مشارکت انجمن
شود اینکه بیان شود مالکیت به وزارت نیرو داده شده است و گروداران دیگر در جریـان امـور نباشـند،    

 صحیح نیست.

 زاده *  جناب آقاي علوي

نمودند که در قانون فعلی مالکیت با وزارت نیرو اسـت و ایشـان پیشـنهاد     زاده اظهار جناب آقاي علوي
نویس قانون آب، تاریخ را به دو بخش تقسیم نماییم. بخش اول زمانی است  کردند در روند تدوین پیش

شود  ها خوب بوده و بخش دوم از زمانی آغاز می که این قانون در کشور جاري نبوده و وضعیت رودخانه
ل افزایش شهرنشینی و خشک شدن قنوات و روي کار آمدن قانون و صـدور مجوزهـا بحـران    که به دلی

 آب به وجود آمده است. 

ـ  ایشان پیشنهاد دادند که این ویرایش را کارآگاهی و موشکافانه بررسی کرده و هر اشتباهی را که تا ه ب
 ایم اصالح نماییم تا وضعیت آبی کشور بهتر شود. حال کرده

حوضه آبخیز، منابع طبیعی است و بهتر است که همه اینهـا را در وزارت نیـرو متمرکـز    مشکل اساسی 
 بپردازیم تا نتیجه بهتري حاصل شود.نماییم و بعد به اصالح قوانین و بازنشر آن 

 نظري *  جناب آقاي حق

شـود و تمـام    نویس یک قانون جـامع محسـوب نمـی    نظري اظهار نمودند که این پیش جناب آقاي حق
و همچنین هیچ نگاه دقیقی جهت ترسیم جایگاه آبی کشور نـدارد. اینکـه    دهد مشکالت را پوشش نمی

نویس فقط بـه   وضعیت فعلی چگونه است و همچنین وضعیت در آینده چگونه خواهد بود. در این پیش
 یی بوده است.ها نیز بیشتر بر روي مباحث درآمدزا ها پرداخته شده است و تمرکز مالکیت مالکیت

شناسـی و شـرایط انتقـال آب     رغـم عـدم وجـود یـک مطالعـه جمعیـت       مساله دیگر این است که علـی 
 شده است.  اي به اختصاص موادي دراین خصوص پرداخته حوضه بین

هـا نادرسـت اسـت. همچنـین      در بخش تعاریف اشکاالت زیادي وجود دارد. براي مثـال تعریـف پسـاب   
هـا برنگـردد، رونـد     ها گرفته شده نیز اشتباه است. اگر پساب بـه دشـت   تصمیماتی که در زمینه پساب
گیرد. پساب باید منحصرا به مصارف صنعتی اختصاص پیـدا   ها شدت می نزولی افت سطح آب در دشت
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 کند.  

هاي بعد چگونه  بحث هدررفت را در یک سال آینده مشخص نموده است پس وضعیت در سال 19ماده 
 ده منابع آب باید ترسیم گردد.خواهد بود. وضعیت آین

نـویس   ها و نهادهاي مردمی باید در طـول رونـد تـدوین پـیش     در ارتباط با مشارکت، گروداران و سمن
آید که وزارت نیرو تصمیم به اصـالح   قانون مشارکت داشته باشند. در صورتی که از شواهد کنونی برمی

 شود. نویس نیز دیده نمی پیش قانون آب گرفته است و هیچگونه مشارکتی در تدوین این

هـا وجـود داشـته باشـد تـا نهادهـا و        ایشان پیشنهاد کردند که در شوراي عالی یک نماینده از تشکل 
ایـم و فقـط در    هـا هـم مشـارکت داده نشـده     ها هم در جریان امور قرار بگیرند. زیرا ما در ارزیابی سمن

 آید. به میان مینامی از ما گیري کالن  تصمیم

نویس باید اصالح شود. توجه به این نکته ضروري اسـت کـه    درنهایت ایشان اظهار نمودند که این پیش
بخش ما نیست. ما باید لیست تمامی مشکالت موجود را استخراج کنیم و مطابق  نجات نویس این پیش

نـویس قـانون    ه رسیدن به پیشآن جایگاه و سرنوشت آتی منابع آبی را ترسیم نماییم. راه طی شده، را
 آب نیست و در صورت تصویب و اجراي آن بعید است که به نقطه دلخواه برسیم.

 نیا *  سرکار خانم شریفی

نویس ارائه شده با دکتـرین مطـرح شـده، ارتبـاط نـدارد.       نیا اظهار نمودند که پیش سرکار خانم شریفی
نظام خشک است و پویا نیست و بـا مـدیریت    شود یک نویس تاکید می چیزي که در ساختار این پیش

تر ارائـه شـده اسـت. اهـم      اما سخت استنویس همان نظام قبلی  تطبیقی فاصله دارد درواقع این پیش
 نظرات ایشان در زیر ارائه شده است:

 بـه  صـحبت  دولتـی  هاي ارگان و بخشی بین مدیریت یکپارچه، مدیریت عبارت از که حالی در •
 چشـم  بـه  اصـال  مشارکت بخش. است نیرو وزارت خروجی فقط نویس پیش این اما آمده میان
 . خوردنمی

 دو الـی  یـک  نهایتـا  بـرده  نـام  آب عـالی  شـوراي  یا کمیسیون از هرجا هم نویسپیش این در •
 کـه  تفکري  زیرا کند؛ حل را ما مشکل تواند نمی اقدامات این .هستند عضو مجلس از نماینده
 نهـم  ویـرایش  در.باشـد  راهکـار  دهنـده ارائـه  توانـد  مـی  چطـور  کـرده  ایجاد را مشکل خودش

 اشـاره  آب محلی بازار یا آب دادگاه ایجاد مانند مسائل از برخی به آب جامع قانون نویس پیش
 ضـرورت  امـر  همـین . دارند همراه به خود با را ايهعدید مشکالت هااین از هرکدام. است شده

 .سازدیم مشخص را تري تخصصی و تر دقیق بررسی
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 نیامـده  حسـاب  بـه  آب عمومی، آب تعریف در مثال براي. دارد زیادي اشکاالت تعاریف بخش •

 .است خطرناك خیلی که است

 *  جناب آقاي کاظمینی

جناب آقاي کاظمینی اظهار نمودند کـه بحـث آب در کشـور مـا شـرایط سـختی دارد. نظـام صـنفی          
کشاورزي باید توان اکولوژیک را بررسی کرده و براساس توان اکولوژیک میزان آبی که امکـان برداشـت   

 رسانی نماید.  آن وجود دارد را اطالع

را  1385هـاي حفرشـده قبـل از سـال      ف چـاه ایشان بیان نمودند که نمایندگان ما قانون تعیین تکلیـ 
مخالف بودند. این قانون به صـدور مجـوز بـراي    کارشناسان ادارات آب  کلتصویب نمودند در حالی که 

نویس همکاري کننـد و   ها در تدوین این پیش مجاز منجر شد. لذا ضروري است کل تشکلهاي غیر چاه
 هاي قبل برسانند. کشور را به سالگري را باال ببرند و وضعیت  سطح مطالبه

نـویس قـانون آب    ها و نهادهاي مردمـی بایـد در تـدوین پـیش     ایشان در نهایت تاکید نمودند که سمن
دخالت مستقیم داشته باشند. بهتر است یک کارگروه تشـکیل داده و از متخصصـان و اسـاتید دعـوت     

 ها و نهادهاي مردمی همراه شوند. نمایند تا با صداي سمن

به غیر از وزارت نیرو سپرده شود ممکن اسـت در آینـده   ایشان اظهار نمودند که درصورتی که مالکیت 
 اتفاقات بزرگتري بیفتد و بهتر است این مسائل را هم درنظر داشته باشیم.

 *  جناب آقاي چرخانی

اقع همان متن و نویس قانون جامع آب در جناب آقاي چرخانی اظهار نمودند که متن ویرایش نهم پیش
ما با تمدید قوانین در راستاي تحکیم ساختار مدیریت آبـی   .قوانین قبلی است که مسکوت مانده بودند

 گذشته هستیم. 

ایشان همچنین بیان نمودند که ما یک فرآیند و روند را طی کردیم ولی این خودآگـاهی سیسـتمی را   
تجربیـات و  اي کسـب کـرده اسـت. آیـا سـندي در مـورد        کنیم که وزارت نیرو چه تجربه مالحظه نمی

 مستندات روند وجود دارد؟ در صورت وجود به ما ارائه دهند.
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 *  جناب آقاي شیرخانی 

نویس بیشتر به موضـوع حقـوق مالکیـت پرداختـه      جناب آقاي شیرخانی اظهار نمودند که در این پیش
اي نشده است. وزارت نیرو تالش نموده اسـت کـه ایـن مهـم را      کرد مشارکتی اشارهشده است و به روی

 تشخیص دهد و این نگاه باال به پایین کنار گذاشته شود. 

نویس بایـد   هاي حقوقی کامال مشهود است. این پیش ضعف در جنبه بران، با وجود اشاره به بحث حقابه
هـا نقـش الزم را    ارتی داشته باشند. در حال حاضر سمنها نقش نظ آینده، سمن اي باشد که در به گونه
 ندارند.

توانیم پسوند مشارکتی را بـه حکمرانـی بچسـبانیم.     تجربه ما در حوضه آبخیز نشان داده است که نمی
امـا آنچـه کـه در     ایم این بوده است که وزارت نیرو دید باال به پایین نداشـته   آنچه در روي کاغذ دیده

 عدم وجود این مشارکت بوده است. ،ایم عرصه دیده

هاي استانی نظرات را به صورت مکتوب و با جزییات بـه   نهادها و سمن کلیهایشان پیشنهاد نمودند که 
 ایم، تاکید کنند. تعاملی که شاهدش نبودهوزارت نیرو انتقال دهند و همگی بر این موضوع مشارکت و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *  جناب آقاي مرادي

هـا  NGOر مـا  نویس از لحاظ محتوا باید تقویت شود. هن جناب آقاي مرادي اظهار نمودند که این پیش
نویس را بررسی کنیم و به صـورت مکتـوب ارائـه دهـیم. همچنـین       این است که نقاط ضعف این پیش

اي و فنی است درحـالی کـه قـانون جـامع بـه معنـاي        ایشان بیان نمودند که روح حاکم بر قانون سازه
سازي و  فرهنگنویس، جاي  درنظرداشتن کلیه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی است. در این پیش

 آموزش خالی است. 

نویس بیشتر مباحث توزیع آب مطرح شده است (تا تولید آب). براي مثال فقط در یک جا  در این پیش
 باشد.توان مشاهده کرد که بحث تولید آب را در خود جاي داده  کلمه آبخیز را می

هـاي   ها ماننـد رگ  باید گفت رودخانهاي مطرح شده است.  نویس موضوع انتقال آب بین حوضه در پیش
هاي بسیار دقیقـی دارد   پذیر نیست. این کار ظرافت ها به سادگی امکان جا کردن آن بدن هستند و جابه

 که باید مورد بررسی قرار گیرد. 

به بحث مدیریت ریسک پرداخته است. باید توجه داشت که مدیریت ریسک فقـط کـاهش    29در ماده 
گنجـد. وقتـی کـه از واژه     آوري نیز در ذیـل ایـن مبحـث مـی     ت نیست. بحث تاباثرات ناشی از خطرا
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شود فقط موضوع، کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعـی نیسـت؛ بلکـه قـدرت      آوري استفاده می تاب

ها) و توانمند شدن جامعه  بینی و پیشگیري از مسائل غیرمترقبه (مانند تغییرات اقلیمی و سیالب پیش
 نویس دیده نشده است. دث نیز مدنظر قرار دارد. این موضوعات در پیشدر برابر این حوا

در دسـت اجـرا دارد کـه     را پروژه غیرقـانونی  45موضوع دیگر این است که در حال حاضر وزارت نیرو 
 شود.  پروژه بدون مجوز اجرا می 45هاي کذب سدسازي است. به این نکته توجه شود که چرا  پروژه

جاي گروداران استفاده شود. همچنـین تمـامی   نفعان بهتر است به  د که کلمه ذيایشان پیشنهاد نمودن
 ها بارگذاري گردد. نظراتی که در این جلسه ارائه شد، مکتوب شود و در گروه مجازي سمن

در نهایت ایشان اظهار نمودند که در ارزیابی قانون آب (براي مدیریت آب)، نهادها باید به صـورت یـک   
 رنظر گرفته شوند.دستگاه مستقل د

 *  جناب آقاي الموتی

نویس نظرات مخـالف شـدیدي وجـود دارد.     جناب آقاي الموتی اظهار نمودند که در خصوص این پیش
تدوین شـده   1393نویس در سال  تواند بازدارندگی شدیدي را ایحاد کند. متن پیش ها می این مخالفت

جاي ندارند. ما از رونـد تـدوین آن و اتفاقـاتی کـه      است؛ از این رو بسیاري از مسائل روز جامعه در آن
هـاي جدیـدتر نیـز اطالعـاتی در      نویس پس از تدوین افتاده، مطلع نیستیم. همچنین براي تدوین پیش

  ها قرار داده نشده است. اختیار سمن

مواجـه  گـذار فقـط بـا مـا      وزارت نیرو باید توجه داشته باشد که به عنوان یک نهاد حاکمیتی و سیاست
زیست  محیطزیستی قرار گرفته که دغدغه  نیست. در حال حاضر این وزارتخانه در کنار یک نهاد محیط

 را دارد.

بـه همـین    زیستی است. تعامل با جوامع محلی در سراسر دنیا، یکی از مسائل مهم در موضوعات محیط
را با جامعـه دارنـد.   ترین تعامل  زیستی هستند که بیش هاي محیط ها مجموعهNONE PROFITدلیل 
شود. چـرا کـه    گري که هویت ما در آن بنا می مطالبه -1شوند.  ها در سه حوزه اصلی ترکیب می تشکل

آمـوزش و تـرویج کـه از تعامـل جامعـه محلـی و        -2اگر ما انتقاد نکنیم دیگر هویت ما معنایی ندارد. 
هـا و نهادهـاي    حـوزه، سـمن  گري است. در هر سـه   گري و واسطه تسهیل -3شود.  حاکمیت حاصل می

 ها در پیشبرد هرچه بهتر مسائل استفاده کرد.  توان از آن هاي زیادي دارند که می مردمی ایده

هاي هفت هزار ساله بـدون درنظـر گـرفتن رشـد فرهنـگ شهرنشـینی و        از سوي دیگر تاکید به داشته
شـرب   به تـامین آب بخـش  وزارت نیرو موظف فایده است. در شرایط جدید،  افزایش سریع جمعیت بی
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ها باشـد. بـا یـک نگـاه منطقـی       تواند فقط مبتنی بر قنات است. به همین دلیل مدیریت منابع آب نمی 
یابیم که انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو است اما این نکتـه را هـم نبایـد فرامـوش کنـیم کـه        درمی

. همـین موضـوع انتقـال    اخیـر بـا یـک فرهنـگ مـدیریت شـده اسـت        40یا  30وزارتخانه مذکور در  
تر کرده است. در ساختارهاي اصلی این نهاد بایـد تجدیـدنظر شـود و یـک      هاي جدید را سخت آموزش

 ساختار جدید ایجاد گردد. 

دهد راه طوالنی در پیش است و اگر این تعامل وجود نداشته باشد ما به نتایج  الذکر نشان می موارد فوق
ه کجاي کار قرارداریم و ادامه مسیر چگونه خواهد بود. این تعامـل  رسیم. باید بررسی شود ک خوبی نمی

ایم و تا زمانی که بدانیم اثرگـذاري   و رویه کامال از طریق ما براساس اعتباري است که به مشارکت داده
 خواهد داشت از طرف ما پایدار است. 

گیـري و نهایتـا    زي و تصمیمسا کنیم و نهایت همکاري را در تولید فکر و تصمیم ما شفافیت را طلب می
 نویس قانون آب با مشارکت گروداران مهیا خواهیم کرد. تدوین پیش

 *  سرکار خانم ترابی

 سینـو  شیموضوع که مـتن پـ   نیجلسه، ضمن اشاره به ا نیا یانیدر بخش پا ،یخانم دکتر ترابسرکار 
 نیز رویوزارت ن یدر خود بدنه کارشناس ،ياست و انتقادات متعدد يادیز راداتیا يمورد نظر، قطعا دارا

را  سـه جل نیا يشد. و دیمتن جد نیتدو کردیجلسات با رو نی، خواستار ادامه اوارد استنسبت به آن 
صـفر و   ي اندرکار، از نقطه دست يها آن، حضور همه بخش ي عنوان کرد که الزمه یراه طوالن کیآغاز 

 گـروداران  نقـش  و ایشان اظهار نمودند کـه مشـارکت   . همچنیناست هیاول یشیاند در مرحله هم یحت
 وزارت نیـرو   بپذیریم باید. شود ارائه عملی پیشنهادات و رفته فراتر انتقاد سطح از که دارد معنی زمانی

 متخصصـین  شـبکه  در نهایت ایشان اظهار نمودند که .پرهیز کنیم بافی منفی از و است اصالح دنبال به
 از آبفا، پـس از تهیـه هـر بخـش     و آب کالن ریزي برنامه تا دفتر دهد لتشکی کارگروهی زیست، محیط
 کند . ارسال کارگروه مذکور براي جدید، آن را جهت اظهارنظر نویس پیش

 *  جناب آقاي دکتر عرب

اندیشـی نخسـت    جناب آقاي دکتر عرب ضمن تشکر از حاضرین در جلسه اظهار نمودند که جلسه هـم 
خیلی خوب برگزار شد و این جلسه درواقع یک شروع اسـت و مـا نگـاه بلنـدتري داریـم. درواقـع ایـن        
جلسات به منزله تمرینی براي باال بردن صبر است  تا از تجلیل بـه تحلیـل و از شـیفتگی بـه برخـورد      
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منطقی مبتنی برعقل برسیم. ایشان بیان نمودند که ما به گفتگوي ملی نیاز داریم که این گفتگـو هـم   

گیریم و هم به  جنبه استراتژیک و هم جنبه تاکتیکی دارد؛ یعنی با گفتگو ما هم نحوه گفتگو را یاد می
دیشـی را دریافـت   ان رسیم. جناب آقاي دکتر عرب هدف از برگزاري این جلسه هـم  تري می نتایج جامع

نـویس قـانون جـامع آب بیـان      نقطه نظرات در خصوص قانون توزیع عادالنه آب و ویرایش نهـم پـیش  
روي ماسـت:   نویس قانون آب، دو مسیر پیش کردند. دکتر عرب اظهار نمودند که در مسیر تدوین پیش

ب بـه عنـوان مبنـا قـرار     نویس قانون جامع آ ویرایش نهم پیش -2قانون توزیع عادالنه مبنا باشد یا  -1
نویس قانون جامع آب مطـرح اسـت و    گیرد. باتوجه به تمام نقدهایی که در خصوص ویرایش نهم پیش

شناسی گردد، تصمیم برآن شد که قانون جـاري (قـانون توزیـع     قانون توزیع عادالنه آب نیز باید آسیب
به وضعیت مطلوب دست پیدا کنیم.  عادالنه آب) مبناي کار قرار گرفته تا عالوه بر نقد وضعیت موجود

کند. اول تغییر نقش آب با توجه  ایشان بیان نمودند که به چند دلیل اصالح قانون آب ضرورت پیدا می
زیست و غذا، دوم تغییر اقلیم، سـوم تغییـرات    ناپذیر بودن آب، محیط به رویکرد جهانی مبنی بر جدایی

زدگی اسـت. بـا    ولوژي و پنجم (در کشور ما) سیاستسیاسی و اجتماعی در جهان، چهارم پیشرفت تکن
 توجه به موارد گفته شده، ضرورت دارد نگاه جدیدي در این حوزه اتخاذ شود. 

ایشان بیان نمودند که منشا قدرت در جهان فقط قانون نیست. عالوه بـر قـانون، موضـوعات اقتصـاد و     
کنند.  ی هستند که به خرد جمعی کمک میاوها همان دانش یج ها و ان دانش نیز مطرح است که تشکل

این سه موضوع باید با یکدیگر در ارتباط باشند و در قانون منعکس شوند. بعد از ترکیب این موضوعات 
توانـد منجـر    دهی می شود. عدم ایجاد ارتباط و نظم دهی به این مسائل مطرح می با یکدیگر، مساله نظم

نظامی ایجاد کند. بنابراین بخش دانـش و انعکـاس آن در   به اعتراضات مردمی شود و حتی یک قدرت 
 قانون بسیار مهم است.

ها اشاره  ایشان اظهار نمودند که قانون باید هشت اصل داشته باشد که در اینجا به صورت مختصر به آن
 شود: می

اوهـا را   جـی  بـرداران و ان  هاي دولتی، بهـره  مشارکت است. این اصل تمامی گروداران اعم از دستگاه -1
استفاده از ابـزار اقتصـاد بـراي درآمـدزایی      -4پذیري،  اصل انعطاف -3اصل شفافیت،  -2گیرد.  دربرمی

اي  هـاي آب منطقـه   هاي دولتی مانند وزارت نیـرو و شـرکت   است اما این درآمدزایی فقط براي دستگاه
اصـل الویـت    -5هسـت.   نیست بلکه در جهت باالبردن ارزش اقتصادي آب و استفاده بهینـه از آن نیـز  

هـاي   هـا و بـاران   ها، ریزگـرد، فرونشسـت   زیست درواقع درخصوص آلودگی زیست و شرب محیط محیط
کـارایی و اثربخشـی اسـت کـه سـرعت عمـل در        -6هاي مهـم اسـت.    اسیدي است که یکی از اولویت
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ناقشـات آبـی در   روز را براي حـل م  21مناقشات یکی از عوامل کارایی است. در برخی از کشورها فقط  
ایجـاد رفـاه    -8هاي زیرزمینی و سطحی و کمـی و کیفـی اسـت و     پیوستگی در آب -7گیرند.  نظر می

 است؛ براي ایجاد رفاه باید به توافق برسیم.  

ایشان در خصوص مکانیزم مشارکت پیشنهاد نمودند که چند کارگروه تشکیل شود که در زیر فهرست 
 ه است:هاي پیشنهادي ارائه شد کارگروه

 آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش در اینکه به توجه با: اي حوضه بین آب انتقال کارگروه -
 است الزم زیرا دارد؛ دقیق بررسی به نیاز امر این شده، مطرح اي حوضه بین آب انتقال مساله
 تبعیت االجراییالزم و سخت مقررات از اجتماعی، و اکولوژیکی منابع، پایداري به رسیدن براي
 . کرد

 .است حقابه میزان تعیین فرآیند مورد در درواقع که ها تاالب حقابه کارگروه -
 ها آن حریم از حفاظت و ها رودخانه کارگروه -

 گروداران مشارکت مکانیزم کارگروه -

 آب منابع بخشی تعادل کارگروه -

تر باشد و در مسائل  بزرگدر نهایت ایشان اظهار امیدواري کردند که این جلسه سرآغازي براي کارهاي 
 ها استفاده شود. ها و انجمن ها، تشکل دیگر نیز از نقطه نظرات سمن

 







 
 

 

709 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیشنظرات ارسالی در خصوص کلیات مواد  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 هـاي  اسـتفاده  به بخشیدن مشروعیت خدمت در نباید اي ماده هیچ قانون این در •
 .گردد مصوب آب منابع از قبلی غیرقانونی

 حـال  عـین  در و اشـتغال  و تولیـد  مهـم  نهاده عنوان به آب واقعی ارزش تعیین •
 ارزش ایجـاد  از جلـوگیري  و مجوزهـا  صـدور  در دولتی رانت ایجاد از جلوگیري

 شـود مـی  باعـث  کـه  اجتمـاعی  عدالت رعایت هدف با فوق مجوزهاي ايسرمایه
 قـرار  اشـتغال  و تولیـد  اختیـار  در صـرفا  و واگـذاري  قابل غیر ساله، یک مجوزها

 .کاذب سرمایه ایجاد نه گیرند

2 
 ینغالمحس
 یرئوف

 يامنطقهآب
 اصفهان

 :مانده مغفول موضوع این سوم فصل در •
 انجـام  آب منـابع  از بـرداري بهره در که کارهایی واسطه به: آبی منابع طبیعی منظره

 مظهر از اعم هایین  مکا مفهوم بدین نگیرد، قرار خدشه مورد طبیعی منظر گردد،می
 بازدیـد  در کـه  ...و هـا مـرداب  ها،تاالب ها،رودخانه مسیرهاي اکثر و ها،چشمه همه

 ایـن  آب منابع از برداريبهره شکل و باشد داشته را خود طبیعی و زیبا منظره عموم
 در فصـل  ایـن  در لـذا . بزند آسیب منطقه آن منظره یا ویو به اصطالحا نباید مناطق
 ورود نیـز  آب منـابع  طبیعی منظره حریم موضوع کیفی، و کمی بستر و حریم حوزه
 .یابد
 :مانده مغفول موضوع این سوم فصل در •

چشمه و هادریاچه و دریاها آبی منابع به دسترسی مسیر: آبی منابع دسترسی مسیر
 صـرفا  واسطه به نباید دارند، گردشگري و تفریحی جنبه که هاییمکان ویژه به... و ها

 باید زمینه این در و شود، سخت یا محدود بستر و حریم از خارج برداريبهره و مجوز
 روال گردشـگري  سـازمان  و کشـاورزي  جهـاد  و کشـور  هـاي وازرتخانـه  همکـاري  با

 .شود میسر آسان و سهل دسترسی

3 
 محمدصادق

 جعفري

 مهندسین
 مهاب مشاور

 قدس

 :گیرد قرار نظر مد جدید قانون تدوین در باید که مواردي
 کشاورزي و خاك آب، یکپارچه مدیریت •
 هارودخانه اصلی آبریزحوضه سطح در) آب منابع نه و( آب مدیریت •
 نظیـر  هابخش دیگر در توسعه با آب بخش در برداري  بهره و توسعه ارتباط دیدن •

 جابجـایی  و اسـکان  سـاماندهی  ترابـري،  صـنعت،  کشـاورزي،  اجتمـاعی،  توسعه
 آب جامع قانون تدوین در...  و بهداشت ترابري، روستایی، و شهري هايجمعیت

 کشـاورزي،  بـرداري بهـره  ساماندهی و کشاورزي هايقطب ایجاد لحاظ و ارتباط •
افـق  هـاي دیدگاه مانند توسعه کالن هايطرح دیگر و سرزمین آمایش هايطرح
 جدید قانون تدوین در درازمدت و کالن توسعه هاي

 و توسـعه  در خصوصـی  و دولتـی  هـاي بخش نقش تعیین اساس بر قانون اصالح •
 بـراي  پایـدار  سـرمایه  بـازار  ایجاد و تاسیسات مالکیت ، آب منابع از برداريبهره

 کشور نیازهاي حسب آب بخش مستمر توسعه
 و آب جـامع  قـانون  قالـب  در آن به نگرش و آب قانون برد دیدن کوتاه از احتراز •

 و آب منـابع  توسـعه  بـري، حقابـه  هـاي نظـام  تعاریف، به مربوط موارد گنجانیدن
 منـابع،  از حفاظـت  پایـداري،  تضـمین  وري،بهـره  ارتقـاء  مصرف، و توزیع خاك،
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 و آب منـابع  از نگهـداري  و بـرداري بهـره  توسـعه،  ریزي،برنامه هوشمند مدیریت

 و تاثیرگـذاري  نگهـداري،  و بـرداري بهـره  بـر  نظـارت  تاسیسـات،  مالکیت خاك،
 از وريبهـره  و برداريبهره در گذاريسرمایه ها،بخش سایر با متقابل تأثیرپذیري

 آب
 بـر  نظـارت  و حفاظـت  منـابع،  مالکیـت  در دولـت  حـاکمیتی  نقش حفظ ضمن •

 مدیرسـاالري  و بوروکراسـی  بـه  آب بخش وابستگی عدم ها،آن از پایدار استفاده
 دولتی نهادهاي و هاسازمان

 نظیـر  المللـی  بـین  و ملـی  سـطح  در شـده تهیـه  اسناد و مدارك سایر از استفاده •
 مهندسـی  و فنـی  استانداردهاي دفتر توسط شدهتهیه( آب مدیریت هايسیاست

 در گـذاري سیاست موضوعات بیشترین جامع طور به که) نیرو وزارت آبفاي و آب
 Guide for Drafting چـون  نشـریاتی  و گرفـت،   مـی  بر در را آب مدیریت زمینه

Water Codes (UN)  روزبه نشریات و مقاالت سایر و 
 بـراي  زیسـت محـیط  و خـاك  آب، بـه  مربـوط  قـوانین  کامـل  لحـاظ  و بینی باز •

 بـا  جدیـد  پیشـنهادي  قوانین ومغایرت تنوع تناقض، ایجاد از احتراز و جلوگیري
 کشور جاري مقررات و قوانین

 سـایر  و آن از اسـتفاده  فقـط  و آب عادالنـه  توزیـع  قانون اصالح از جدي احتراز •
 که مواردي سایر و دالیل این به عملکرد بررسی و سابقه عنوان به موجود قوانین

 بـر  عادالنه توزیع قانون تهیه زمان دیدگاه همان رسدمی نظر به شد خواهد ذکر
 .باشد حاکم نیز جدید قانون اصالح و تهیه

 حقـوق  خصوصا( هاحقوقدان از مرکب مجمعی جدید قانون تهیه شودمی توصیه •
 زمینـه  در تجربـه  صـاحبان  و) مـا  کشـور  قوانین با کشورها سایر قوانین تطبیقی

 و پیمانکـاران  سـاخت،  بـر  نظـارت  و طـراح  مشاور مهندسان کنار در آب، حقوق
 طـور  بـه  آب بخـش  قـانونی  هـاي کاستی با که) آب و کشاورزي( اجرایی مدیران
 همزمـان  طـور  بـه  کـه  مختلـف  هـاي کارگروه قالب در اندبوده ارتباط در ملموس

یکدست کار است بدیهی. گردد محول کنندمی تهیه را قانون مختلف هايبخش
 هـم  یکدیگر با مختلف هايکارگروه توسط شدهتهیه هايقسمت انطباق و سازي

 توسط خاتمه در و انجام قوانین تهیه حین در مستمر بررسی و نظارت با تواندمی
 قـرار  مدافعه و سنجیصحت مورد اسالمی شوراي مجلس مختلف هايکمیسیون

 .گیرد
 تاسیسات مالکیت به اشاره لزوم •
 بـر  نظـارت  و حفاظـت  منـابع،  مالکیـت  در دولـت  حـاکمیتی  نقش حفظ ضمن •

 مدیرسـاالري  و بوروکراسـی  بـه  آب بخش وابستگی عدم ها،آن از پایدار استفاده
 دولتی نهادهاي و هاسازمان

4 - 
 سازمان

 کل بازرسی
 کشور

 و آبـی  منـابع  مالکیـت  موضـوع  نظیـر  حقـوقی  مباحـث  بخـش  در فعلی قوانین •
 هـا  تخصـیص  جابجـایی  و آب بازار ایجاد مسیر در قوانین این که هایی محدودیت

 .دارد تغییر به نیاز است نموده ایجاد
 تکلیـف  نعیـین  بـه  مربـوط  واحـده  مـاده  مـتن  در متعـدد  قانونی خألهاي وجود •
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 برخـورد  مسیر در قانون این اجراي که اي عدیده مشکالت و پروانه فاقد هاي چاه

 که حقوقی متفاوت هاي برداشت ویژه به( است آورده وجود به غیرمجاز هاي چاه با
 منجر و گرفته صورت زیرزمینی هاي آب به رسیدگی کمیسیون قانونی جایگاه از
 هـاي  آب بـا  غیرمرتبط موضوعات به آب دادگاه جایگاه در کمیسیون این ورود به

 آبریـز  حوضـه  در سـطحی  منـابع  از برداشت جمله از برداشت جمله از زیرزمینی
 ). است شده رود زاینده

 مجـوز  صـدور  و قـانونی  بـرداران  بهـره  و داران حقابه شناسایی در قانونی خألهاي •
 آنها براي آب برداشت

 از حفاظـت  و تعیـین  در اجرایـی  هاي دستگاه سایر با نیرو وزارت وظایف تداخل •
 از وزارتخانـه  آن انتفـاع  عـدم  و اي رودخانـه  مصـالح  برداشت نیز و دریاها حرایم

 .منابع این برداشت حق واگذاري از حاصل درآمدهاي
 و کشـور  منـاطق  و هـا  استان بین سطحی منابع ویژه به آب تسهیم در نابسامانی •

 ایـن  در شـفاف  قوانین فقدان و آبریز هاي حوضه هماهنگی شوراي قانونی جایگاه
 .خصوص

 و شـده  آشکار 1398 سال سیل در که سیل حادثه با مواجهه در قانونی خألهاي •
 از است، شده پرداخته آن به سازمان این گزارش جمله از مختلف هاي گزارش در

 .ها رودخانه الیروبی مسئولیت جمله

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 بـر  و آب منابع یکپارچه مدیریت راستاي در بایستی قانون چهارچوب و ساختار •
 از اسـتفاده  و)) هـا  آبخـوان  نـوع  حتـی ( زیرزمینـی  و سطحی( منابع نوع اساس

 تسـهیل  را یکپارچـه  مـدیریت  اجـراي  و باشـد  مشارکتی مدیریت هاي پتانسیل
 .نماید نمی برآورده را مهم این حاضر ساختار. نماید

 داراي شـده ارائه نویسپیش که حالی در باشد قاطع و شفاف کلی، بایستی قانون •
 و زیـاد  زننـده  تخصیص و استثناکننده هايشرط موارد، تکرار متعدد، تناقضات

. نمایـد  می تضعیف را قانون عنوان به آن جایگاه که است اجرایی جزئیات حاوي
 و نامـه آیـین  نقـش  هـم  و قـانون  نقش هم شدهارائه نویسپیش رسد می نظربه

 .کرد خواهد بازي جایک را دستورالعمل
 بـر  هـا  آن آب تـامین  بـه  دهـی  اولویـت  و مصارف بندي دسته گردد می پیشنهاد •

 بخشی برون هماهنگی جهت مهم این. پذیرد صورت ISIC 4 بندي دسته اساس
 .بود خواهد مفید بسیار دستگاهی بین و

 در توسـعه  محوریـت  کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  قـانون  سـاختار  گردد می پیشنهاد •
 جامعـه  نیـاز  حـد  در آب تـامین  امکـان  بـا  ISIC بندي طبقه مختلف هاي بخش

 بـه  نسـبت  داخلـی،  نیازهاي تامین بر مازاد آب وجود صورت در و باشد داخلی
 .گردد اقدام داخلی نیاز از بیش توسعه و آب تامین

 گـاهی  و مختلـف  ادبیـات  بـا  و تکـراري  در پراکنده صورت به قانونی مواد برخی •
 .دارند همزمان ارائه و بندي جمع به نیاز که اند شده ارائه متناقض

 درخـی  و. اسـت  شـده  داده اضافه توضیحات مواردي در اصطالحات، تعریف در •
 عادالنـه  توزیع قانون به حتی مورد یک در و است ناقص یا اشتباه تعریف موارد
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 صـورت  اصـطالحات  بندي دسته تعریف ارائه در است الزم. است شده اشاره آب

 بـراي . گردنـد  تعریـف  یکدیگر کنار در مرتبط و خانواده هم اصطالحات و پذیرد
 مسـیل،  رودخانـه،  هامون، مرداب، برکه، تاالب، دریاچه، دریا، اصطالحات نمونه
 چـاه،  قنـات،  چشـمه،  موتورپمپ، مدرن، نهر سنتی، نهر آبراهه، متروك، مسیل

 شـونده  تجدیـد  آب مفـاهیم،  یا و شوند تعریف یکدیگر کنار در طبیعی یخچال
 شونده تجدید آب سطحی، شونده تجدید آب ناپذیر، تجدید آب واقعی، و طبیعی

 شـور،  آب شـیرین،  آب تخصیص، قابل آب سبز، آب خاکستري، آب زیرزمینی،
 یکدیگر کنار در... و برگشتی آب تخصیص، پساب، فاضالب، آب، زه شور، لب آب

 حـریم  کیفـی،  حـریم  کمـی،  حـریم  حریم، اصطالحات همچنین و شوند تعرف
 .شوند تعرف یکدیگر کنار در... و انتفاعی حریم ارتفاغی،

6 
 محمد

 چیاخانی

 مهندسین
 مهاب مشاور

 گستر
 زاگرس

 وجـود  صـورت  در گـردد  اعـالم  صـراحت  به حریم و بستر حدود تعیین بحث در •
 بـه  امـا . گیرد قرار هیدرومتري ایستگاه هايداده مالك هیدرومتري هايایستگاه

 هـاي  منحنـی  هواشناسـی  هـاي   داده مطـابق  است الزم ایستگاه این کمبود دلیل
 مکـانی  موقعیـت  بـا  متناسب و مختلف هايبازگشت دوره با فراوانی مدت شدت

 مطـابق  و محاسـبه  پیـک  دبـی  روز افزارهاينرم توسط سپس و ترسیم رودخانه
 اعـالم  ايمنطقه آب شرکت توسط سیالبی پهنه و احاریم آمدهدست به محاسبات

 .گردد
 گـردد  عمـل  تفصـیل  به و بیشتر شفافیت با حریم و بستر حدود تعیین بحث در •

 افـراد  سـایر  و ايمنطقـه  آب هـاي شرکت بین ما آمده پیش مشکالت از بسیاري
 .بود نخواهد قضا دستگاه توسط اختالف حل به نیازي که گرددمی حل

 قرار ايمنطقه آب هايشرکت و نیرو وزارت عهده بر خطیر وظایف تمامی کل در •
 خطاهاي ایجاد امکان دلیلی هر به انگاريسهل یا کوتاهی ترینکوچک که گرفته
 .بود نخواهد ذهن دور بزرگ

7 - 
 انجمن

 هیدرولیک
 ایران

 مشـترکات  انفـال،  ماننـد  کلیـدي  واژگـان  تعاریف، قسمت در و قانون مقدمه در •
 .گردد تشریح... و عمومی

 روشنی به زهکشی و آبیاري هاي شبکه واگذاري و مدیریت مالکیت، موضوعات به •
 .شود پرداخته

 و ها تاالب پایش و دهی سامان و حفاظت نظارت، مدیریت، در نیرو وزارت جایگاه •
 سـازمان  مانند( ها دستگاه سایر با تعامل و مشترك و مرزي و داخلی هاي دریاچه
 تعیـین  و بسـتر  حـد  افزایش یا کاهش فنی مجوزهاي صدور براي) زیست محیط
 .شود مشخص ها آن حریم

 اطالعـات  و... و ملـی  اراضی اطالعات و اراضی کاداستر اطالعات کلیه کردن وارد •
 استفاده با و الکترونیکی کامال سامانه در مختلف هاي سازه و مستحدثات موقعیت

 و مـذکور  اطالعـات  داراي اجرایـی  هـاي  دستگاه کلیه توسط GPS هاي سامانه از
 بـراي  قـانون  اجراي متولی گیري تصمیم و ها حریم و حد با ها همپوشانی بررسی

 مـثال  زمـانی  دوره یـک  در( هوشـمند  کامال نقشه تهیه امکان. ها همپوشانی رفع
 اطالعـات  از گـذار  شـرایط  براي هوشمند سامانه در قانون اجراي نحوه و) ساله5
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 شفاف کامال صورت به گذار دوره در الکترونیکی کامال به دستی

 در آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  1 مـاده  و مـدنی  قانون 96 ماده مغایرت رفع براي •
 :شود گنجانده شرح بدین اي ماده ها، چشمه مالکیت خصوص

 سـقف  تـا  مالک است، شده واقع اشخاص ملک داخل در چشمه که مواردي در" •
 شـرایط  نمـودن  ملحـوظ  بـا  و فعالیـت  یا محصول نوع براساس که خود آبی نیاز

 چشـمه  آب از اسـت،  تعیـین  قابل منطقه هیدرولوژي و محل عرف طبق مصرف
 ها رودخانه پایه دبی تأمین براي بایستی چشمه آب مابقی و نمود خواهد برداشت

 مصـرف  بهـاي  آب. شود رهاسازي دست پایین مصارف نیز و دست پایین مجاري و
 خواهـد  اخـذ  مالک از نیرو وزارت توسط قانونی هاي تعرفه طبق مالک توسط آب

 ".گردید
 زمـین  صـاحب  ملکیـت  به محکوم کسی زمین در واقع چشمه: مدنی قانون 96 ماده

 .باشد داشته حقی انتفاعا یا عینا چشمه آن به نسبت دیگري اینکه مگر است؛
 مبادله براي قانون متن. یابد اختصاص آن اجراي و تشکیل شیوه و آب بازار به موادي
 بـود،  خواهـد  مبادلـه  قابـل  آب بانـک  یا آب بورس آب، بازار قالب در که آب تجاري

 امکـان  مختلـف،  مصارف بین آب مبادله فرآیند ایجاد با تا گردد بینی پیش تمهیداتی
 .شود فراهم آب اقتصادي ارزش سازي واقعی

8 - 

 مرکز
 هاي همکاري
 و تحول

 پیشرفت
 ریاست

 جمهوري

 در آب متولی هاي مجموعه و نیرو وزارت اینک هم" که کلیدي پرسش این به توجه با
 "هسـتند؟  روبـرو  قـانونی  مـانع  یا خأل با هایی برنامه یا اقدامات چه انجام براي کشور

 ایـن  بـه  است الزم ادامه در. گردد می مشخص بیشتر نویس پیش این تدوین ضرورت
 "سازد؟ می مرتفع را مانعی چه جدید، قانون از بند کدام" که شود داده پاسخ پرسش
 تـدوین  در هـا  یاسـت  و رویکردها تغییر به منجر تواند می موارد این است ذکر شایان
 .گردد پیشنهادي جدید قوانین

9 
 ابراهیم
 علیزاده

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 سـقف  بـه  برداشـت  میزان اگر غیرمجاز؟ یا است مجاز باالخره آب انتقال موضوع •
 چی؟ برسد ریزي برنامه قابل آب

 بـه  درصـدي  تـوان  مـی  نشـده  منظور ها دشت منفی بیالن کاهش براي تشویقی •
 .داد صنعت تخصیص تشویق عنوان

10 - 
 آب
 قم اي منطقه

 :گیرد قرار توجه مورد باید که شکایت و موجود ابهامات یا و جدید مفاهیم
 آنهـا  ارتباط یا دورو نحوه و ملی کارگروه مصوب هاي برنامه و آبی کم با سازگاري •

 جدید قانون با
 نیرو وزارت ابالغی ریزي برنامه قابل آب •
 و اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  آبی تأسیسات و سدها محدوده در آبی گردشگري •

  عرصه این در نیرو وزارت ورود مجوز

11 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 خوب حکمرانی و مشارکتی مدیریت کشور آب بخش اهمیت پر ملزومات از یکی •
 باشد؛ می نفعان ذي و مدخالن ذي نقش گرفتن نظر در با یکپارچه صورت به آب

 قـرار  توجه مورد قانون این مواد در تري وسیع شکل به موضوع این است شایسته
 . گیرد

 ایـن  در) سـرزمین  آمایش نظیر( کشور آب امروزي و جدید هاي چالش و مسائل •
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 بایسـت  مـی  موضـوع  ایـن   ویـژه  اهمیـت  به توجه با لذا و است نشده دیده قانون

 . گردد بینی پیش ها چالش و مسائل این پوشش منظور به قوانینی
 در بایسـت  مـی  استراتژیک محصوالت در کشاورزي خودکفایی بر تمرکز موضوع •

 .شود وضع آن با مناسب قوانین و گردد تکلیف تعیین قانون این
 هـاي  آب بـه  وابسـته  هـاي اسـتان  و مـرزي  هـاي  آب بـه  توجـه  با آب دیپلماسی •

 کشـورهاي  سمت به داخلی مرزي هاي آب منابع داراي هايحوزه یا و المللی بین
 تمهیـدات  اسـت  الزم روي این از است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از همسایه

 پـیش  مطلـوبی  طـور  بـه  کشور آب جامع قانون در آنها آب حقوق حفظ در الزم
 .گردد بینی

 هـاي  نظـام  و علمـی  هـاي  تشـکل  هـاي  ظرفیت از استفاده قانون مواد تدوین در •
 قـرار  توجـه  مـورد  مطلـوبی  نحو به آب مهندسی نظام تشکیل بر تاکید با صنفی
 .گیرند

 دولتـی  غیـر  بخـش  بـه  دولتی بخش از کشاورزي آبیاري مدیریت انتقال فرآیند •
 .گیرد قرار توجه مورد قانون در ايویژه نحو به) کشاورزان برداري بهره هاينظام(
 و کیفی، مسائل حقابه، ها،تاالب( شامل زیستی محیط مسائل قانون این مواد در •

 . گیرد قرار تبیین مورد بیشتري شفافیت با...) 
 در آن گسـتردگی  و بـودن  اي رشـته  بـین  و آب علوم زیاد بسیار اهمیت به نظر •

 حقـوق  هیـدرولوژي،  هواشناسـی،  زیسـت،  محیط صنعت، کشاورزي، هاي بخش
 دریاهـا،  زیرزمینـی،  و سطحی آب منابع فاضالب، و آب آب، گذاريسیاست آب،

 یـک  تشـکیل  به موظف فنآوري و تحقیقات علوم، وزارت...  و ها تاالب ها،دریاچه
گروه سایر کنار در که باشد می "آب گروه" نام به وزارتخانه آن در جداگانه گروه

 علـوم  گـروه  پایـه،  علـوم  گـروه  کشـاورزي،  گروه مهندسی، و فنی گروه مانند ها
 یک صورت به موضوع این لذا. نماید فعالیت دامپزشکی گروه و هنر گروه انسانی،

 .شود دیده قانون در ماده
 است الزم. است گردیده ارائه پراکنده صورت به آب مدیریت ساختار کلی طور به •

 کلـی  شـکل  اصلی چارچوب و شود انجام اولیه بندي دسته یک فصل این در که
 و تشـریحات  سـاختار  هـاي بخش از یک هر مورد در سپس شود، ترمیم ساختار

 .گردد درج جزئیات و توضیحات

12 - 
 آب
 اي منطقه

 کردستان

 :گیرد قرار آب جامع قانون دوم فصل در اي ماده عنوان به تواند می ذیل متن
 و ها مکان غیربحرانی شرایط در است موظف ها سازمان سایر همکاري با نیرو وزارت"

 چنانچه تا نمایند حفاظت حتی و بگیرد نظر در و شناسایی آب تأمین براي را منابعی
 حـال  در منـابع  غیرطبیعـی،  حوادث سایر و سیل و زلزله ناگهانی حوادث صورت در

 مـورد  و جـایگزین  مطمـئن  منـابع  دیدند، صدمه کیفی و کمی لحاظ به برداري بهره
 ".گیرند قرار برداري بهره

13 
 دفتر

 برداري بهره
 اي منطقه آب

 البرز
 مشـکالت  و سـطحی  آب منـابع  در شـدگی  غرق موضوع به حاضر نویس پیش در •

 در زیادي ابهامات که است حالی در این. است نشده پرداخته آن از ناشی حقوقی



 
 

 

715 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 نگهداري و
 تاسیسات از

 برقابی و آبی

 .دارد وجود خصوص این
 در) آب منـابع  اي حوضـه  مـدیریت ( آب منـابع  مـدیریت  پیوسـتگی  خصوص در •

 تـرین  مهـم  از یکـی  کـه  حـالی  در. اسـت  نشـده  ارائـه  مطلبـی  حاضر نویس پیش
 .است موضوع همین زمینه این در موجود هاي چالش

 مناسـب  آب بـه  دسترسـی  حق بر تأکید با اي ماده بایستی حاضر نویس پیش در •
 .گردد ارائه مردم همه براي

 آب مـدیریت  خصوص در المللی بین الزامات رعایت به حاضر قانون در است الزم •
 .گردد اشاره نیز

 از جلـوگیري  منظور به و باشد می آبی کم کشور ایران که این به توجه با است الزم •
 شـدن  پارلمـانی  موضـوع  آب، منـابع  مـدیریت  حوزه در ها سلیقه اعمال از برخی
 بـین  انتقال موضوع به توان می جمله از.شود گرفته نظر در مهم تصمیمات برخی
 و کشـوري  و اي منطقـه  مالحظات به توجه بی بعضا که کرد اشاره آب اي حوضه
 همـراه  زیـادي  اعتراضـات  بـا  لذا و پذیرد می صورت مبدأ حوضه مردم نظر جلب

 .گردد می

14 
 ملیحه
 اکبري

 اي منطقه آب
 مازندران

 صـدور  بـراي  حاضـر،  نویس پیش 51 ماده و عادالنه توزیع قانون 19 و 18 مواد طبق
 ارجـاع  نفـره  5 و 3 هاي هئیت به موضوع ها، حقابه براي سطحی آب بخش در پروانه
 آنها ي نظریه اساس بر و ها هئیت این قالب در کشور از جایی در عمالً آیا است، شده

 سـال  40 از بعـد  چـرا  است منفی پاسخ اینکه به توجه با است؟ شده صادر اي پروانه
 آب پروانـه  بخـواهیم  اگـر  حقابـه  از خـارج  هستیم؟ آن کردن اجرایی دنبال به هنوز

 است؟ انجام قابل کمیسیون کدام قالب در کنیم صادر سطحی
 کمیسیون زیرزمینی، آب بخش در پروانه صدور براي شد بیان تر پیش که طور همان
 آب ي پروانـه  صـدور  کمیسـیون  بـه  بایـد  آن نـام  نظر به که داریم، را ها پروانه صدور

 رونـد  در مشـابهت  ایجـاد  بـراي  چه؟ سطحی آب بخش در اما. کند تغییر زیرزمینی
 آن از بعـد  و شـود  تعریـف  کمیسـیون  بایسـتی  نظر به زیرزمینی آب با پروانه صدور

 صـدور  موافـق  اینجانـب  اینکه ضمن. گیرد قرار بهینه مصرف پروانه صدور کمیسیون
 تشکیل براي ضرورتی نظر به نیستم، کشاورزي جهاد توسط ضرورت حسب بر پروانه
 و اي منطقـه  آب در بایسـتی  هسـت  آنچه هر. ندارد وجود نیز نفره 5 و 3 هاي هیئت
 دسـتورالعمل  در. شـود  درج سـاماب  ي سـامانه  در و شـود  صـادر  پروانه نیرو وزارت

 سطحی آب بخش در برداشت، اجازه احراز و شناسایی
 در کـه  اسـت  شـده  دیـده  کارگروه چندین کشاورزي غیر مصارف پروانه صدور براي

 خواهد سردرگمی دچار را متقاضیان ها، تفاوت این. ندارد وجود زیرزمینی آب بخش
 .کرد

15 - 

 دفتر
 هاي نظام
 برداري بهره

 حفاظت و
 آبفا و آب

 کلیـه  در ذینفعـان  حضور آب منابع یکپارچه مدیریت سازي پیاده اصلی وجوه از یکی
 و تدوین در گیري تصمیم مرحله از آب مدیریت با مرتبط هاي کمیسیسون و ها کمیته
 کلیه در اساس براین بود، خواهد اجرا بر نظارت و رسیدگی مرحله تا ها برنامه اجراي

 .گردد اعمال الزم اصالحات مرتبط مواد مفاد
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16 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداريبهره
 مدیریت

 آب منابع

 بـه  حفاظـت  فصـل  اول بخـش  عنوان و شوند اضافه متن به 40 ماده از بعد زیر مواد
 :یابد تغییر زیر صورت

  آب منابع يداریپا تیریمد آب منابع از داريبرهبهرو  کمی حفاظت
 :37 ماده

 و آب منابع حفاظت يشوراها ،ینیرزمیز آب منابع يداریپا و یبخشتعادل منظور به
 سـازمان  انتخـاب  ایـ  جـاد یا بـه  نسبت مکلفند هااستان یآب کم با يسازگار کارگروه

 سـازمان  عنـوان  بـه  قانون، نیا 43 و 42 مواد در مقرر اراتیاخت و طیشرا با یمحل
 اقـدام  اسـتان،  یمطالعـات  يهـا محـدوده  در ینیرزمیز آب يداریپا تیریمد مسئول

 ینـ یرزمیز آب منـابع  يداریپا برنامه و طرح هیته به یستیبا منتخب سازمان. کنند
 محدوده،  آبخوان که دینما عمل ينحو به ت،یمسئول تحت يها محدوده ای محدوده

 و متوقـف  آن ینـ یرزمیز آب سـطح  افـت   و دهیرس تعادل به سال پنج مدت ظرف
 سـال  15 ظـرف  آبخـوان  و. شـود  حـذف  مخزن، مدت دراز انهیسال متوسط يکسر
 درصـد  75 حـداکثر  از سـاالنه  یبرداشـت  آب حجم که ياگونه به گردد، ایاح يبعد

 .نکند تجاوز ریدپذیتجد آب حجم
 سـازمان  توسـط  سال کی مدت یط حداکثر دیبا نظر مورد برنامه و طرح -1 تبصره

 وزارت. گردد ییاجرا و دهیرس روین وزارت دییتا به ماه شش مدت در و ارائه منتخب
 و سـازي پیـاده  بررسـی،  با مرتبط هايدستورالعمل و هانامه آیین مدت نیا در روین

 را منتخب یمحل يهاسازمان میان تعامل و همکاري نحوه و مذکور طرح بر نظارت
 یینهـا  و بیتصـو  از قبـل  مـاه  کی حداقل و تهیه ها،آبخوان یآب تیظرف مبناي بر

 کـارگروه  و آب منـابع  حفاظـت  يشـورا  بـه  را اسـناد  ایـن  سینو شیپ آنها، کردن
 بـه  آنهـا  یبررسـ  و نظـرات  اخذ از پس و ارسال  ربطیذ استان یآب کم با يسازگار

 سال 5 هر توانندمی منتخب یمحل يهاسازمان. رساند یم آب یعال يشورا بیتصو
-بهنگام پیشنهاد طرح، اجراي حین در و اقدام شده ارائه طرح بروزرسانی به نسبت
 يامنطقه آب يهاشرکت دییتا صورت در تا ارائه شرکت به را هادستورالعمل سازي

 بـه  نسبت تا ارسال روین وزارت به اصالحی پیشنهاد خوزستان، برق و آب سازمان و
 . گردد اقدام آنها اصالح
  و محـدوده  هـر  در طرح ياجرا عملکرد تحلیل اي دوره يها گزارش هیته -2 تبصره
 هـاي  محـدوده  بـر  طـرح  تـاثیر  یا و چندگانه هاي طرح با هایی محدوده بر آن اثرات
 یتخصصـ  مشـاور  مهنـدس  شـرکت  یک به منتخب، یمحل سازمان يسو از مجاور
 بـر  نظارت. گردد یم هیارا ربطیذ يامنطقه آب شرکت به شده هیته گزارش و واگذار
 . گیرد می صورت مذکور شرکت توسط طرح اجراي

 خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و يامنطقه آب يهاشرکت زیر شرایط در -3 تبصره
 تحقـق  عـدم  صـورت  در. نماینـد  طـرح  اجـراي  در مداخله و ورود به اقدام توانند می

 پرداخـت  بـه  ملـزم  مـذکور  سـازمان  منتخـب،  یمحلـ  سـازمان  قصور و طرح اهداف
 . باشدیم دولت حساب به آن زیوار و  مصوب تعرفه مطابق آبخوان، به وارده خسارات

 بـه  ورودي میـزان  از محدوده) بیشتر یا سال پنج( مدت بلند دوره برداشت متوسط 
 .شود بیشتر محدوده
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 ریتـأث  که نحوي به محدوده به) زیرزمینی -سطحی( ورودي آب انیجر کاهش 

 .باشد داشته مجاز هاي برداشت بر یمنطق ریغ و توجه قابل یمنف
 سـازمان  پیشـنهادي  طرح یا نشده انتخاب یمحل سازمان که هایی محدوده در 

 بـه  اقدام موضوع، عمومی یرسان اطالع با است نرسیده تصویب مرحله به یمحل
 .دینما آن ياجرا و طرح هیته ای و يبازنگر

 :  38 دهما
 هـا، یتعـاون  اصـناف،  هـا، تشـکل  ،یدولت يهاسازمان نیب از تواندیم یمحل سازمان
 اسـتان،  ای محدوده هر یعموم ای یخصوص ،یردولتیغ يهاسازمان ریسا و هاانجمن
 انتخاب داوطلب يها سازمان نیب از قانون نیا 41 ماده در مقرر يها دستگاه توسط
 ارائـه  و الزم يساختار و یمال ،یفن ییتوانا داشتن سازمان نیا انتخاب شرط. گردد
 :باشدیم لیذ شرح به يابرنامه

 تعامل و فرونشست ت،یفیک سطح، تراز( آبخوان و منطقه هاي ویژگی و مشخصات -
  )یسطح و ینیرزمیز يهاآب نیب

 دسترس در مصارف و منابع آماري هاي داده -
 يهـا سازمان  دیگر یاستحفاظ حوضه يمرزها با طرح  محدوده مرز تعیین نقشه -

 .مصوب یمطالعات يها محدوده مرز با منطبق حوضه در آن موقعیت و یمحل
 آبخوان  خروجی و ورودي مناطق پایه نقشه -
 آب نیتأم منابع عرضه و تقاضا میزان اطالعات -
  اهداف به رسیدن جهت گیري اندازه قابل معیارهاي ارائه -
 طرح سازي پیاده و اقدامات بندي زمان برنامه -
 زیرزمینی آب سطح مدیریتی و نظارتی نظام طراحی -
 زیرزمینی آب کیفی و کمی معیارهاي ارائه -
 قانون نیا 41 ماده طیشرا براساس کاربردي و عملیاتی هاي برنامه ارائه -

 : 39  ماده
 :باشد یم لیذ شرح به منتخب یمحل يهاسازمان يهاتیمسئول و فیوظا

 بخـش  تـامین  جهـت  زیرزمینی، آب منابع از بهینه استفاده و مدیریت محافظت، -
  خشکسالی زمان در بویژه مصارف از توجهی قابل

 یمحلـ  جامعـه  بـه  زیرزمینـی  هاي ب آ حد از بیش برداشت مورد در رسانی اطالع -
 کیفیت کاهش ها، چاه شدن خشک  مخزن، کسري همچون آن پیامدهاي و طرح
 بـراي  آب ذخیـره  کـاهش  و نیزمـ  فرونشسـت  محیطـی،  زیسـت  هاي آسیب آب،
  آینده هاي نسل

 آن اثرات و زیرزمینی آب منابع صحیح مدیریت اجراي خصوص در بخشی آگاهی  -
 و موجود مصارف براي بهینه تقاضاي تأمین و زیست محیط و کشاورزي جامعه، بر

  آینده
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  لـزوم  و زیرزمینـی  آب حقـوق  نقض بعنوان رویه بی برداشت خصوص در هشدار -

  زیرزمینی آب حقوق  به احترام
 بـا  راسـتا  هـم  زیرزمینـی  آب منابع مدیریت روش موثرترین پذیرش و برنامه ارائه -

  هاسازمان ریسا مؤثر اقدامات
  آبی بیالن و مصارف و منابع اطالعات و آمار از دهی گزارش و ارائه ضرورت -
 هدف با زیرزمینی و سطحی آب منابع تلفیقی مدیریت اصالح و بازنگري شنهادیپ -

 آب پایداري محلی هاي مدیریت همسویی و زیآبر حوضه در آب پایدارسازي کالن
   آن با زیرزمینی

 مجـاز  ریـ غ و پروانـه  فاقـد  يهـا چـاه  خصـوص  در یاتیعمل اقدام و يریگمیتصم -
 قانون نیا 41 ماده موضوع ییاجرا برنامه اهداف تحقق منظور به

 اجرا کردنهیهز اتییجز و ياعتبار و یفن برنامه ارائه -
 محـدوده  در آن کـرد  نـه یهز و وجـه  اخـذ  نحـوه  و آب برداشـت  تعرفه شنهادیپ -

 تیمسئول تحت یمطالعات

 :  40 دهما
 احـراز  صـورت  در توانندیم خوزستان وبرق اب سازمان و يامنطقه آب يهاشرکت

 و هـا  صـالحیت  ،ینـ یرزمیز آب منابع يداریپا برنامه و طرح ياجرا مطلوب طیشرا
 :کنند واگذار منتخب محلی هايسازمان به را لیذ اختیارات

 بـر  ها چاه افت تداخل  از جلوگیري براي برداري بهره هاي چاه تاثیر شعاع تعیین -
 یکدیگر

 و شـکنی  کـف  برداشت، ممنوعیت دیتمد یا شنهادیپ برداران، بهره برداشت کنترل -
 نیـ ا 41 مـاده  در مصـوب  يهـا  نامهنییآ و هادستورالعمل با منطق چاه ییجابجا
 قانون

 
 حجـم  دائـم  یا موقت تخصیص شنهادیپ طرح، محدوده در برداشت مقررات وضع -

 از ساالنه یبرداشت آب حجم که ياگونه به یمطالعات يهامحدوده در آب برداشت
 . نکند تجاوز ریدپذیتجد آب حجم درصد 75 حداکثر

 یـک  بـه ) مصـرف  عدم صورت در( سال یک برداشت مجاز حجم انتقال شنهادیپ -
 .نکند تجاوز مجاز برداشت مقدار از ساله 5 بازه یک در صورتیکه در بعد سال

 بـراي  مناسـب  يریـ گ اندازه ابزار و تجهیزات تهیه و محدوده ینیرزمیز آب پایش -
  ها چاه

 بردارنبهره از مصوب، يهادستورالعمل و هانامهنییآ مطابق ساالنه اظهارنامه اخذ -
 آب برداشـت  نییتع يبرا يگرید معقول روش هر ای برداشت، زانیم خصوص در
 ینیرزمیز منابع از

 صیتخصـ  برنامـه  که يا گونه به محدوده، از خارج ای داخل در آب رهیذخ و حفظ -
 یمحلـ  هـاي  سـازمان  و مجاور هاي محدوده و نظر مورد محدوده مصارف و منابع
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 ندهد رییتغ را دیگر منتخب

 ي دوره کیـ  يبرا نیزم نکردن کشت( داوطلبانه شیا يبرا پیشنهادي برنامه ارائه -
 موجود برنامه در ییآزما یراست ای و) نیمع یزمان

 نـوع  هـر  ای آب مبادله ای و لیتحو انتقال، د،یخر يبرا الزم اقدامات هرگونه انجام -
 توافـق  يازا در یسـطح  آب کـردن  فـراهم  لیـ قب از بسـازد؛  ،يفـرد  هر با حقابه
 مجـاز  ینیرزمیز آب برداشت توقف ای و کاهش منظور به ینیرزمیز آب بردار بهره

 آب کـه  یمنـاطق  و شـرب  آب کننـده  نیتـام  منـاطق  در آب مبادلـه   یول است،
 اریـ اخت از خـارج  رو،یـ ن وزارت از مجـوز  اخـذ  بـدون  کند یم نیتأم را المنفعه عام

 .است منتخب یمحل سازمان
 گـر ید ایـ  هـا  فاضالب آلوده، يها آب کنترل و تیریمد ه،یتصف ،یبازچرخان انتقال، -

  طرح اهداف تحقق يبرا مناسب يهاروش با يبعد يهااستفاده يبرا ها آب
 و اقـدامات  همـه  مخـارج  و نهیهز استرداد و مصالحه دفاع، مداخله، حفظ، شروع، -

  یدادرس مراحل
 یچرخشـ ( تیمحـدود  اعمـال  ل،یتعـد  قیـ طر از ینـ یرزمیز آب برداشت کنترل -

 د،یـ جد  چـاه  حفـر  از جلوگیري ،)يبردار بهره يها چاه خاموشی و تیفعال نمودن
 آب برداشت کاهش منظور به موجود يها چاه یشکن کف

  طرح محدوده داخل در صیتخص دائم و موقت انتقال مجوز صدور شنهادیپ ارائه -
 ریـ غ و پروانـه  فاقد يهاچاه فیتکل نییتع خصوص در قانون نیا 57 ماده ياجرا -

  ییاجرا برنامه اهداف تحقق منظور به مجاز

 :  41 دهما
 موضـوع  برنامه و طرح ياجرا با مرتبط ا هاي نهیهز کلیه پرداخت براي الزم اعتبار
 . گردد یم نیتام ریز شرح به قانون نیا 41 ماده

 یعمرانـ  يهـا  طـرح  ياجـرا  يبـرا  ساالنه يها بودجه قالب در اعتبارات صیتخص -
 اریـ اخت در. بودجـه  و برنامـه  سـازمان  توسـط  دولـت  یتیحاکم فیوظا با مرتبط

 در کردنهیهز يبرا منتخب یمحل سازمان به اعتبارات نیا کل ای یبخش گذاشتن
 .است بالمانع لیذ موارد
 آب منابع از نگهداري و برداري بهره مدیریت، -1
 خدمات و امکانات سایر یا اراضی تملک -2
 آب توزیع یا تصفیه تولید، عرضه، -3
 طرح اجراي مسیر در ضروري و الزم هاي فعالیت سایر -4

 گزارشـات،  هیـ ته صـالح، یذ یتخصصـ  مشـاور  انتخـاب  ،يادار يهـا  نهیهز نیتام -
 سـازمان  عهـده  بر اجرا در مشارکت ،یدادرس نظارت، عملیات، لیتسه قات،یتحق
 .باشدیم منتخب یمحل

 مازاد و مجاز ریغ آب برداشت خسارات و النظاره حق بها، آب به مربوط يها تعرفه -
 پروانه بر
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 بـه  توانـد  می عمل مورد محدوده در زیرزمینی آب پایدار مدیریت محلی سازمان -

 ناخـالص  هاي هزینه خصوص در را دادخواستی صالحه، دادگاه هر در خود نهیهز
 باید دادخواست. نماید طرح نیمتخلف هیعل بر جریمه یا و خسارت زیرزمینی، آب

 .باشد مدنی دادرسی آئین با مطابق
 یـا  کـاهش (  تغییـر  اعمـال  بـر  یمبن يشنهادیپ چنانچه منتخب یمحل سازمان -

 را مراتـب  جزئیـات  ارائه و عمومی جلسه برگزاري با یستیبا دارد،) تعرفه افزایش
 و يامنطقه آب يهاشرکت قیطر از   شنهادیپ نیا. برساند برداران بهره اطالع به

 اقتصاد يشورا بیتصو از پس و اعالم روین وزارت به خوزستان برق و آب سازمان
 .گرددیم نهیهز و افتیدر

 يهاشرکت  مدیره هیئت تشخیص به باید طرح به شده داده اختصاص اعتبارات -
 مقـررات  و نیقـوان  مفـاد  مطـابق  خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و يامنطقه آب

 هزینـه  مصـوب  برنامـه  و) کشور ساالنه بودجه و یعموم محاسبات قانون( ربطیذ
 .گردد

 وصـول  برداران بهره از منتخب یمحل سازمان توسط مصوب، تعرفه به مربوط وجوه -
 اریـ اخت در آن صـد  در صـد  و زیـ وار کـل  يدار خزانه نزد یمشخص حساب به و

 یمـال  و ياعتبـار  برنامـه  بـا  مطابق تا گرفته قرار رانیا آب منابع تیریمد شرکت
 .گردد نهیهز مصوب

 
 آب حجـم  اساس بر متغیر یا و ثابت هاي هزینه شامل تواند می ماخوذه يها نهیهز -

 . باشد مجاز ریغ آب برداشت خسارات يهانهیهز ای مجاز
 بـه  منتخـب  یمحلـ  سـازمان  توسـط  قبض صورت به باید ها هزینه با مرتبط تعرفه -

 . گردد تعیین روز 20 پرداخت مهلت و ارسال برداران بهره
 بـردار  بهره یا مالک اگر شود، پرداخت باید بردار بهره یا مالک توسط مصوب تعرفه -

 تـا  است مکلف نپردازد، شده تعیین زمان از روز 30 مدت در را شده تعیین مبلغ
 .نماید پرداخت جریمه عنوان به درصد 30 ماهانه

17 - 
 آب
 اي منطقه

 اصفهان

 آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  بـا  فاحشـی  تفوات آب، جامع قانون متن بررسی در •
 مسـائل  و شده ایجاد کنون تا زمان آن از که جدیدي مسائل به و نشد مشاهده

 توزیـع  قـانون  از مـواردي  بـود  می بهتر لذا. است نشده پرداخته رو پیش جدید
 در دارد، الحـاق  بـه  نیـاز  که جدیدي موارد و دارد اصالح به نیاز که آب عادالنه

 .گردد می تصویب و تدوین قانون الحاقیه یک قالب
 ایـن  در آب مدیریت ساختار عنوان با دوم فصل وجود بر ضرورتی رسد می بنظر •

 و وزارتـی  تشـکیالت  بـه  مربوط قوانین در موارد اینگونه معموال و نیست قانون
 .شود می ملحوظ ها اساسنامه و ها شرکت

 مـدیریت  شـیوه  نیازهـاي  تـأمین  و نگـري  آینـده  نگـاه  فاقـد  پیشـنهادي  قانون •
 هـاي  بینـی  پـیش  قـانون  این در دیگر عبارت به است؛ آبریز حوضه پیوسته هم به

 در و کشـوري  و اي حوضه هاي مقیاس در قوانین احتماي تغییرات براي مناسب
 قانون این از بخشی ترین مهم. است نشده پیوسته هم به مدیریت استقرار راستاي
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 باشـد  جلـو  بـه  رو قدمی و بوده متفاوت گذشته قوانین رویه با رفت می امید که

 شـود  مـی  مشاهده. بود آبریز هاي حوضه پیوسته هم به مدیریت به دادن اهمیت
 بسـنده  اي جملـه  3 پـاراگراف  یک حد در تنها و قانون این 20 ماده در تنها که

 از جزئیـات  مـورد  در تفصیل به قانون این در که است حالی در این. است شده
 مهـم  حـد  ایـن  بـه  موضـوعی  امـا  شده صحبت نیرو وزارت اختیارات ریز جمله

 ذکـر  بـدون  نیز و آن اجراي و استقرار فرایندهاي ذکر بدون و تیتروار صورت به
 بـا  شـود  مـی  پیشـنهاد . است شده ارائه آن اجراي راستاي در ها دستگاه وظایف
 نیازهـاي  پـیش  تأمین رویکرد با کشور آب جامع قانون موضوع، اهمیت به توجه

 این مختلف مواد جایگاه واقع در و شده اصالح مجددا مدیریت نوع این استقرار
 آبریـز  حوضـه  پیوسـته  بهـم  مدیریت به کمکی چه که نگاه این با همواره قانون

 مـواد  بـا  چندانی تفاوت قانونی مواد این از بسیاري وگرنه. شود تدوین نماید می
 بسـا  چه و داشت نخواهد آب عادالنه توزیع قانون و آب شدن ملی نحوه قانونی

 .اند بوده مفیدتر و کارآمدتر قبلی قوانین موارد از بسیاري در

18 
 محمد
 فاضلی

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 که معیارهایی به عطف اما است میان در کماکان منابع این عادالنه توزیع مسأله •
 هـاي نسـل  منـافع  شدن لحاظ( نسلیبین عدالت: جمله از کنند تعریف را عدالت

محـیط  و صـنعت،  کشـاورزي،  بهداشت، و شرب( هابخش همه بین عدالت ،)آتی
 ).است شده قربانی گذشته دهه چند در زیست

 دو هر. اندگرفته قرار کیفیت و کمیت نظر از فشار تحت شدت به ایران آبی منابع •
 .باشند نظر مد قانون در باید کیفیت و کمیت بعد

 و منـابع  هـاي داده بـه  اعتمـاد  و پـذیري سنجش شفافیت، بر آب نوین حکمرانی •
 در حکمرانـی  ساختن گوپاسخ آب، منابع مدیریت در ذینفعان مشارکت مصارف،

 تصـمیمات  همـه  بـر  ذینفعـان  نظـارت  پـذیري امکـان  ذینفعـان،  مطالبـات  برابر
 فساد امکان ساختن دشوار و تصمیمات اثر بر تغییرات سنجش امکان حکمرانی،

 عادالنه توزیع قانون در که است مقوالتی هااین. دارد تأکید آب منابع مدیریت در
 و اندبوده نادیده یا رنگکم -عصر آن در رایج هايگفتمان مقتضاي به شاید -آب
 .شوند لحاظ جدید قانون در باید

 یـک  باید کشور که است درست. شود گرفته جدي باید آب مسأله محلی ماهیت •
 و صـلب  برخـوردي  آب قـانون  ایـن  کـه  نـدارد  دلیلـی  اما باشد داشته آب قانون

 وضـعیت  آبـی،  منابع مشخصات. بگیرد پیش در محلی مختصات با ناپذیرانعطاف
 آب ترکیـب  آبـی،  منـابع  از بـرداري بهـره  غالـب  هـاي شیوه و تأسیسات اقلیمی،

 هـاي ظرفیـت  آمایشـی،  هـاي ویژگـی  اي،توسعه مشخصات سطحی، و زیرزمینی
 در بایـد  منـاطق  زیسـتی محـیط  وضـعیت  و اقتصادي، هايفعالیت در آب کاربرد
 گونـه  ایـن  مبنـاي  بـر  بتوانـد  آب حکمـران  کـه  شـوند  لحـاظ  ايگونـه  به قانون

 . بگیرد پذیرانعطاف تصمیمات مشخصات،
 بـه  نسـبت  کـافی  پذیريانعطاف و اقلیم تغییر مقوله به توجه با باید جدید قانون •

 .شود نوشته آبی منابع بر آن تأثیرات و اقلیمی تغییرات
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 باقري علی 19
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 غیرمسـتقیم  و مستقیم صورت به که آب بخش از خارج هايمحرك به قانون این در
 کشـاورزي  بـه  مربوط امور در. است نشده توجه شوند،می منجر آب تقاضاي رشد به

 حوضه هر طبیعی شونده تجدید آب ظرفیت با تناسب در غذایی امنیت اولویت اصل
) غـذایی  امنیـت  از غیر( کشاورزي هايفعالیت سایر براي. گیرد قرار توجه مورد آبریز
 اقتصادي بازه حداکثر اصل حوضه، طبیعی شونده تجدید آب با تناسب اصل بر عالوه

 خانـه  و هـا سـازي شهرك شهرها، توسعه به مربوط امور در. گیرد قرار توجه مورد نیز
 هـاي حوضـه  آبـی  ظرفیـت  خصوص به و سرزمین اکولوژیکی توان با متناسب سازي
 .گیرند قرار تجدیدنظر مورد آبریز

20 - 

 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 جملـه  از »آب خـوب  حکمرانـی « مساله به فعلی قانون نگاه بودن نامشخص و غفلت
 مـتن  کننـدگان تهیـه  کـه  گـویی . اسـت  قانون این بطن در مانده مغفول مهم مسائل
 مشـخص  کشـور  در آب خـوب  حکمرانـی  اصول و نوع با را خود تکلیف هنوز مذکور
 .اندنکرده

21 
 محسن

 ابراهیمی

 مهندسین
 آب مشاور

 گستران
 میهن

 گذشـته،  همچـون  لـذا  و شـده  یاد مشترکات عنوان به آب از قانون این یک ماده در
 و شـد  خواهد حادث پساب و آب بودن... و عمومی مشترکات، انفال، همانند مباحثی

 کلـی  طـور  بـه . شـود  تشـریح  صـراحت  بـه  تعاریف قسمت در مبحث این است بهتر
-پـیش  این در هنوز که شودمی دیده کشور آب قانون در عرف و شرع بین تناقضاتی

 .است نشده حل کامل طور به موارد این نویس

22 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 تقاضـاي  بـه  پاسـخ  و آب تامین پایه بر نویسپیش این در آب مدیریت چارچوب •
 به توجه با که حالی در. است گرفته قرار شده، عمل تاکنون که چهآن مطابق آن

 کشور در اخیر دهه سه در ویژه به ناپایدار توسعه از ناشی جدید هايچالش بروز
 ارائـه  بر عالوه نویسپیش این در بایستمی آب، منابع مدیریت حوزه در ویژه به
 رفع مدیریت و ساماندهی راهکارهاي موجود، هايچالش از رفتبرون هايحلراه
 سیستمی نگرش با و »سرزمین آمایش بر مبتنی و پایدار توسعه« رویکرد با هاآن

 حاکمیـت  و تملک و توسعه نویس پیش این کنونی رویکرد. شدمی تنظیم و تهیه
 در که است منابع این از بیشتر برداريبهره و درآمد اخذ نیز و کشور آب برمنابع

 شـرح  عمدتا شده تدوین متن. است شده طی تاکنون که است راهی همان واقع
 دیگـر  تکـالیف  بـا  متعـدد  تعارضـات  بـا  هـم  آن را نیـرو  وزارت تکالیف و وظایف
 قانون این. داد آن به را آب جامع قانون لفظ تواننمی و کرده مشخص هادستگاه
 .  آب جامع قانون تا است نیرو وزارت قانون بیشتر

 از صـحبت  و آب منـابع  ریـزي برنامـه  اصـول  در چشمگیر هايپیشرفت رغمعلی •
 مـدیریت  آب، منـابع  پیوسته بهم مدیریت قبیل از( آب مدیریت نوین هايروش

 شد، اشاره که ايگونه به و) زیستمحیط و غذا انرژي، آب، همبست و بومزیست
 دیگـر  و آّب عادالنه توزیع قانون رویکرد با قانون این رویکرد بین چندانی تفاوت
 .شودنمی مشاهده شدند، تصویب و تدوین پیش دهه چند در که مرتبط قوانین

 ایـن . اسـت  آب منـابع  بـرد  ظرفیـت  قانون، این در مانده مغفول مفاهیم از یکی •
 منطقـه  هر در آب منابع روي بارگذاري که شود شناخته رسمیت به باید موضوع
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) اطمینـان  حاشـیه  یـک  حفـظ  با( آب منابع برد ظرفیت از نباید) اولویت هر با(

 آب تخصیص و آب منابع از برداريبهره تعیین حد در اوال موضوع این. رود فراتر
 به آب انتقال هايطرح تکلیف ثانیا. بود خواهد مهم داريبهره هايپروانه صدور و

 نیز را کشور مرکزي مناطق به انتقال و دریا آب کردن شیرین هايطرح خصوص
 . کرد خواهد تعیین

 خشکسـالی،  آبـی، کـم  بـا  سـازگاري  سـیالب،  مـدیریت  به اياشاره قانون این در •
 دیپلماسـی  موضـوع  و مجازي آب و غیرمتعارف هايآب اقلیم، تغییر با سازگاري

 لـزوم . اسـت  شـده  مطرح گذرا خیلی هم آب حسابداري موضوع. است نشده آب
 و تولیـد  به مربوط اطالعات کلیه آن در که کشور آب جامع اطالعات بانک ایجاد

 بــراي آب بــا مــرتبط اجتمــاعی و اقتصــادي اطالعــات همچنــین و آب مصــرف
 . است نشده دیده شود، تحلیل و گردآوري گیري تصمیم

23 
 محمدامین
 خراسانی

 دانشگاه
 تهران

 ضـرورت  چـه  شـوند؟  تفکیـک  یکـدیگر  از باید چرا زیرزمینی و سطحی هايآب •
 یکـدیگر،  از دو ایـن  منفک گذاريسیاست دارد؟ وجود تفکیک این براي منطقی
 و فنـی  منظـر  از. آوردمـی  وجـود  بـه  را آب منابع مدیریت در گسیختگی زمینه

 منظـر  از. هسـتند  متعامل و گذاشته اثر یکدیگر بر منبع دو این هیدورولوژیکی،
 لـذا . شـود می دیگري بر فشار باعث یکی کاهش و بوده یکدیگر مکمل اقتصادي،

 .است منطقی ضرورت و وجاهت فاقد قانونی و حقوقی منظر از دو این تفکیک
 در بدون کشاورزي، بخش توسط آبی منابع از ايعمده بخش مصرف به عنایت با •

 امکـان  هـا، زیرحوضـه  و آبخیـز  هـاي حوضـه  در کشـت  بهینه الگوي داشتن نظر
 آبریـز  هايحوضه بین چه و بخشی بین صورت به چه آب، منابع بهینه تخصیص

 تمـامی ) سـال  3 تا 2( مدت میان زمانی بازه در است الزم بنابراین .ندارد وجود
 کشـت  بهینه الگوي معرفی و شناسایی به نسبت هازیرحوضه و آبخیز هايحوضه
 کننـد  معرفی زودتر را خود کشت الگوي که) هااستان( هاییحوضه .نمایند اقدام

 .باشند داشته قرار ملی تا محلی هايمقیاس در آبی هايطرح اجراي اولویت در
 کلیدي و فرابخشی موضوعی عنوان به آب موضوع به توجه ضرورت که آنجایی از •

 ایجـاد  بـه  نسبت است مقتضی است، مطرح کشور تدبیر و ریزيبرنامه نظام براي
 همـه  در آب موضـوع  به دهیاولویت جهت در هاوزارتخانه همه براي قانونی الزام

 ايتوسعه و عمرانی هايپروژه و هاطرح جانمایی و یابیمکان زمینه در تصمیمات
 و هـا طـرح  ایـن  در آب بخـش  پیوست الزام طریق از مهم این. شود اقدام جدید،
 ایـن  بـر  نیـرو  وزارت کامـل  نظـارت  موضـوع  بـا  مرتبط نامهآیین تهیه و هاپروژه

 حقوقی و حقیقی افراد براي الزم مجازات است مقتضی. است تحقق قابل فرآیند،
 .شود گرفته نظر در مرتبط هاينامهآیین در قانون از متخلف

24 - 
 انجمن

 هیدرولیک
 ایران

-آب از زیرزمینی و سطحی مرزي و مشترك هايآب منابع از برداري بهره اولویت •
 جدید معاهدات انعقاد موجود، معاهدات طریق از شودمی خارج کشور از که هاي

 مـورد  همجـواري،  حسن سازوکارهاي یا و ،)همکاري سندهاي فاقد مرزهاي در(
 .گیرند قرار نظر

 و هـا نامـه  آیـین  و آب جـامع  قـانون  مواد اجراي منظور به هوشمند سامانه ایجاد •
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 دیده )روزآمد و برخط الکرونیکی سامانه و افزار منر قالب در( مرتبط هايبخشنامه

 نهادهـاي  یـا  و مـامورین  ايسـلیقه  و محلـی  تصمیمات دخالت از ممانعت. شود
 و هـا دستگاه تداخالت ها،همپوشانی رفع و قانون تفسیر و اجرا در ملی و استانی

 و قـانون  اجـراي  بـه  مـرتبط  مختلف موضوعات در متولی خالهاي و نقصان رفع
 صـورت  به .مقررات و ضوابط قانونی دقیق و سریع ابالغ و اصالحات اعمال امکان
 در .گیرد قرار توجه مورد باید جدید رویکرد یک عنوان به هوشمند و شفاف کامال

 :برشمرد توانمی را زیر کاربردهاي خصوص، این
 الکترونیکـی  هوشـمند  سـامانه  ایحـاد  بـه  دولـت  کـردن  موظف ضرورت -1

 هـاي بخشـنامه  و هانامه شیوه اجرائی، هاينامهآیین تدوین در دیجیتالی
 . آب عادالنه توزیع جدید قانون اجراي به مربوط

 رسانی روز به حداقل یا )بودن آنالین( کردن برخط در دولت بودن موظف -2
 و بسـتر  حـد  موقعیت به مربوط اطالعات) معین دوره هر یا( ساالنه مثال

 و بسـتر  حـد  نظیـر  قـانون  در نظر مورد آبی منابع کلیه قانونی هايحریم
 و )هاتاالب( طبیعی هايمرداب و هابرکه ها،مسیل ها،رودخانه هايحریم

 هايپاسخ و) GPS( جغرافیایی سنجموقعیت هايسامانه از استفاده با ...
 بـه  مربـوط  اسـتعالمات  مـورد  در ... و افـراد  نهادها، به سامانه هوشمند

 مورد آیا که جغرافیائی اطالعات این براساس مستحدثات هرگونه احداث
 خیر؟ یا گرفته قرار حریم و حد در درخواست

 و ... و ملـی  اراضی اطالعات و اراضی کاداستر اطالعات کلیه کردن وارد -3
 صـورت  بـه  سامانه در مختلف هايسازه و مستحدثات موقعیت اطالعات

 کلیـه  توسـط  GPS هـاي  سـامانه  از اسـتفاده  بـا  و الکترونیکـی  کـامال 
 وزارت ثبت، سازمان( مذکور مختلف اطالعات داراي اجرائی هاي دستگاه
 و) زیسـت  محـیط  سازمان نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد،

 قانون اجراي متولی گیريتصمیم و هاحریم و حد با ها پوشانیهم بررسی
 اسـت  بـدیهی . هـا  هپوشانی رفع در گیريتصمیم براي آب عادالنه توزیع
 مثال زمانی دوره یک در( باید هوشمند کامال صورت به نقشه تهیه امکان

 هوشمند درسامانه قانون اجراي نحوه و شود فراهم امر این براي) ساله 5
 در الکترونیکـی  کـامال  اطالعـات  به دستی اطالعات از گذار شرایط براي
 .شود تعریف شفاف کامال صورت به )شده گفته سال 5 مثال( گذار دوره

 بـه  قضـائی  هـاي دسـتگاه  و ضـابطان  براي قانونی مشخص وظیفه تعریف -4
 توزیـع  قانون هوشمند دیجیتالی الکترونیکی سامانه در هوشمند صورت

 .قانون براساس آبی منابع هايحریم و حد از حفاظت براي آب
 مـثال ( ايدوره گزارشات ارائه جهت قضائی و اجرائی قواي نمودن موظف -5

 و آب عادالنه توزیع قانون هوشمند سامانه اجراي نتایج به مربوط )ساالنه
 همچنـین  و سامانه احتمالی نقص رفع پیشنهاد و نواقص کردن مشخص
 در مرتبط هايدستگاه احتمالی تخلفات ايسامانه و سیستماتیک گزارش
 همچنـین  و موقـع  بـه  اجـراي  عـدم  یا و دقیق و کارشناسی غیر اجراي
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 .برتر یا و قبول قابل عملکرد با نهادهاي و هادستگاه

 بـراي  مردمـی  و علمـی  نهادهاي هايظرفیت از استفاده و جایگاه تعیین -6
 آب، مهندسـی  نظام سازمان نظیر( آب جامع قانون کاراي و موثر اجراي

 هوشـمند  جـامع  سامانه در ،)ها دانشگاه و آب، علمی هاي انجمن اتحادیه
 ارائـه  و قـانون  اجراي هوشمند سامانه ارتقاء و بهبود در آب جامع قانون

 یـا  و هـا دسـتورالعمل  و هانامهآیین و قانون اصالح در روز به پیشنهادات
 از حاصـله  نتـایج  آخـرین  مطـابق  اجرائـی  تشـکیالت  سـاختار  در اصالح

 .المللیبین و ملی تحقیقات
 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 1نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .کند تغییر بندها آب به آببندها و ها آب زه به ها زهاب

 موسسه - 2
 آب تحقیقات

 کلیـه  از بـرداري  بهره بر نظارت و برداري بهره مجوز صدور حفظ، مسئولیت« جمله •
 کـه  دریاها در ها دستگاه سایر قانونی اختیارات. شود می محول نیرو وزارت به ها آب
. »مانـد  خواهـد  بـاقی  خـود  قـوت  بـه  کماکـان  گردیـده،  تصریح مربوطه قوانین در

. اسـت  نیـرو  وزارت به کشور آب مدیریت اصلی مسئولیت شدن محول دهنده نشان
 جهـاد  وزارت بـه  هم توجهی قابل وزن است تر مناسب برداري بهره بر نظارت بعد در

 نظارت بعد در بیشتري تکالیف نیز قانونی لحاظ از تا شود داده تخصیص کشاورزي
 .گردد محول وزارتخانه این به منابع از برداري بهره بر

 استحصال همچنین و شده توجه نیز جوي آب منابع و ژرف آب منابع به است الزم •
 .گیرد قرار توجه مورد آن از برداري بهره موازات به آب

 در کیفـی  مباحـث  در نیـز  زیسـت  محـیط  حفاظـت  سازمان وظایف شرح به توجه •
 .گیرد قرار نظر مورد بند این تدوین

 .شود بیان بیشتري شفافیت با بند این در دریاها بر نیرو وزارت اختیارات •

 محسن 3
 براهیمی

 مشاور
 گستران آب

 میهن

 گذشـته،  همچـون  لـذا  و شده یاد مشترکات عنوان به آب از قانون این یک درماده •
 شـد  خواهد حادث پساب و آب بودن... و عمومی مشترکات، انفال، همانند مباحثی

 کلـی  طـور  به. گردد تشریح صراحت به تعاریف قسمت در مبحث این است بهتر و
 ایـن  در هنـوز  کـه  شـود مـی  دیـده  کشور آب قانون در عرف و شرع بین تناقضاتی

 .است نشده حل کامل طور به موارد این نویس پیش

 نشده اشاره روشنی به زهکشی و آبیاري هايشبکه واگذاري و مدیریت مالکیت، به •
 .گردد تشریح است الزم و است
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 حفاظت سازمان - 4
 زیست محیط

 هـاي  آب کلیـه  و" عبارت...  دریاها کلیه از بعد آخر خط در نویس، پیش 1 ماده در •
 .گردد اضافه نیز "داخلی

 جـزء ...  و دریاها و ها رودخانه و عمومی هاي آب اساسی، قانون 45 اصل در: 1 ماده •
 که بود خطایی این. دارند فرق مشترکات با و اند شده شمرده عمومی ثروت و انفال

 و هـا  یخچـال  تکلیف است الزم ضمنا. داشت وجود هم آب عادالنه توزیع قانون در
 .شود مشخص ماده این در نیز برف منابع

 هـا،  تـاالب  " بـه  دریاهـا  بر هاعالوه دستگاه سایر اختیارات در 1 ماده آخر جمله در •
 و شــده حفتاظــت منــاطق داخــل هــاي رودخانــه و شــده حفاظــت هــاي رودخانــه
 ایـن  از حفاظـت  که چرا. شود اشاره نیز "شده حفاظت مناطق داخل هاي رودخانه

 حفاظـت  سـازمان  بعهـده  زیسـت  محیط بهسازي و حفاظت قانون طبق آبی منابع
 در مجـوز  هرگونـه  صـدور  بـه  کـه  هرجـا  نیز مواد سایر در. باشد می زیست محیط

 بـه  زیسـت  محیط حفاظت سازمان است الزم شده اشاره الذکر فوق منابع محدوده
 .شود شناخته مسئول دستگاه عنوان

 باقري دکتر 5
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 و انفـال  جـزو ...  و دریاها و ها رودخانه و عمومی هاي آب اساسی قانون 45 اصل در •
 در که بود خطایی یک این. دارند فرق مشترکات با و اند شده شمرده عمومی ثروت
 .داشت وجود هم عادالنه توزیع قانون

 .شود شامل نیز را برف •

6 - 
 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک

 .نیست مشخص مشترکات تعریف

7 
 صادق

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان

 .شود حفاظت و برداري بهره آنها از باید: 8 سطر •

 حفاظت ضوابط و قوانین با مغایر چنانچه گردیده تصریح مربوطه درقوانین: 9 سطر •
 ...کماکان نباشد برداريبهره و

8 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .شود افزوده "ایران سرزمینی محدوده در" عبارت

 اي منطقه آب - 9
 هرمزگان

 حاکمیت به آب مالکیت به 1 ماده باشد؛ ماده دو شامل فقط 1 فصل گردد می پیشنهاد
 بسـتر  اراضی مالکیت به دوم ماده و نیرو، وزارت نمایندگی و اسالمی جمهوري حکومت

 دولـت  مالکیـت  بـه  هـا  تـاالب  و هـا  برکـه  هـا،  مرداب ها، مسیل ها، رودخانه کلیه حریم و
 . شود داده اختصاص نیرو وزارت نمایندگی به و اسالمی جمهوري

 اضـافه  آب شـده  ذکر منابع جزو نیز هوا رطوبت از استحصالی آب یک، ماده در: 1 ماده
 . شود
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 

10 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 عنـوان  به و استثناء و تخصیص بدون اعم و مطلق صورت به ها لوله در جاري هاي آب قید
 مجوز صدور و حفظ مسئولیت تفویض حتی و ملی ثروت عنوان به آنها تلقی و مشترکات

 منجملـه  و اختصاصـی  هـاي  آب انتقـال  قابلیـت  و امکـان  نمودن لحاظ با نیرو وزارت به
 .است تعمق و تامل محل آبی هاي لوله از... و قنوات آب و روستایی و شهري انشعابات

11 - 
 انجمن

 هیدرولیک
 ایران

 وجـود  کشـور  آب قانون در عرف و شرع بین که تناقضاتی و نبوده آشکار عبارات تعریف
 .است نشده حل کامل طور به هنوز دارد

 اي منطقه آب - 12
 کردستان

 گردیـده،  تصـریح  مربوطـه  قـوانین  در کـه  دریاهـا  در هـا  دستگاه سایر قانونی اختیارات
 خـود  قـوت  بـه  کماکـان  نباشد، برداري بهره و حفاظت ضوابط و قوانین با مغایر چنانچه

 .ماند خواهد باقی

 اي منطقه آب - 13
 قم

 .شود اضافه "دولت توسط" احداثی، و طبیعی هاي دریاچه عبارت از بعد

 و آب سازمان - 14
 خوزستان برق

 :1 ماده پیشنهادي متن
 جملـه  از عمـومی  هـاي  ب آ کلیـه  احداثی، و طبیعی هاي دریاچه و دریاها هاي آب کلیه

 دیگـر  طبیعی مسیر هر و جویبارها ها، دره طبیعی، انهار ها، رودخانه در جاري هاي آب

 ها، زهاب آنها، هاي پساب و ها فاضالب ها، ب سیال همچنین و زیرزمینی و سطحی از اعم

 و طبیعـی  هـاي  برکـه  هـا،  تاالب ها، مرداب آبی، مخازن عمومی، هاي بندان آب بندها، آب
 و هـا  لوله در جاري آبهاي معدنی، گرم و سرد آبهاي سارها، چشمه و ها چشمه مصنوعی،

 طبیعی هاي یخچال و زیرزمینی و سطحی آب منبع هرگونه و آب انتقال اصلی هاي کانال

 اساسی قانون 45 اصل مشمول و شود می محسوب عمومی ثروت و بوده مشترکات جزء

 آنهـا  از بایـد  قـانون  ایـن  ضوابط و عامه مصالح طبق و باشد می ایران اسالمی جمهوري

 از بـرداري  بهـره  بر نظارت و برداري بهره مجوز صدور حفظ، مسئولیت .شود برداري بهره

 .شود می محول دولت به ها آب کلیه

 محمد 15
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر جمله ماده انتهاي در

 اسـت  کشاورزي جهاد وزارت عهده به روستاها شرب آب و کشاورزي هاي چاه و ها قنات
 بـدیهی . باشـد  داشـته  کامـل  نظارت آن بهینه استفاده چگونگی بر ضوابط رعایت با که

 و نیـرو  وزارت و کشاورزي جهاد وزارت موافقت با جدید چاه و قنات هرگونه ایجاد است
 ایـن  بـه  کـه  قـانون  دیگر هاي ماده محتوي. (بود خواهد نیرو وزارت توسط مجوز صدور
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 ).شود اصالح اساس این بر دارد ارتباط تغییر

16 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 بحـث  زیرزمینـی  هـاي  آب در. اسـت  شـده  بحـث  مـبهم  صورت به آب مالکیت مورد در
 »اسـت  دولت برعهده نظارت و برداري بهره اجازه« عنوان و است مطرح عمومی مالکیت
 .کند نمی حل ذخایر این مبهم مالکیت مشکل از چیزي

 اي منطقه آب - 17
 بوشهر

 در شـود  مـی  پیشـنهاد  اسـت،  انفـال  به مربوط اساسی قانون 45 اصل اینکه به توجه با
 1 مـاده  در آب محلـی  بازارهـاي  ایجـاد  جهـت  نیرو وزارت مدیریتی هاي برنامه راستاي
 ثـروت (  کلمـه  از عمـومی  ثـروت  و مشترکات عبارت جاي به و حذف) 45 اصل( عبارت

 سرمایه عنوان به آب مصرف، بهینه مدیریت منظور به است الزم زیرا. شود استفاده) ملی
 .شود معرفی ارزشمند کاالي یک و ملی

 قیـد  اسـت،  گردیـده  ایجـاد  انسـانی  عوامل توسط و غیرطبیعی صورت به که مسیرهایی
 تغییـر  انسانی عوامل وسیله به ها رودخانه بعضا حاضر حال در که صورتی در است؛ نشده
 .اند یافته

 اي منطقه آب - 18
 قزوین

 از یکـی  بایـد  و متفاوتند حقوقی و فقهی تعریف در عمومی ثروت و مشترکات کلمه دو
 استناد اساسی قانون 45 اصل به ماده این چون که است این ارجح البته. رود کار به آنها
 اطـالق  امـوالی  بـه  کـه  انفـال  تعریـف  به بنا که چرا شود، برده کار به انفال واژه کند می
. کند می پیدا افزایش آن در دولت اختیار است، حکومت دست در آن اختیار که شود می
 خصوصـی  مالکیـت  که هستند اموالی مشترکات واقع در و نیست گونه این مشترکات در

 .جاده مانند هستند، مردم عموم به متعلق و نداشته

19 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 انیرا  سالمیا  ريجمهو  منظا  کلی يهـا  استیسو  ساسیا نقانو  45 صلا سساا بر
 جمله از عمومی يهـا  آب کلیه ،ثیاحدا و طبیعی يیاچههاو در یاهادر يها آب کلیه
 یگرد طبیعی مسیر هر و هارجویبا ،هادره ،طبیعی رنهاا ،خانههارود در ريجا يها آب

 ،نهااز  آ حاصــل يهابپساو  ها       فاضالب ،ها      سیالب همچنین و مینیزیرز و سطحی از عما
 و طبیعی يبرکهها ،تاالبها ،بهادامر ،بیآ زنمخا ،عمومی ينهاابندآب ،ببندهاآ ،هابهاز

 لولهها در ريجا يبهاآ ،معدنی مگر و دسر يبهاآ ،هارچشمهسا  و چشمهها ،مصنوعی
 يهالیخچا و مینیزیرز و سطحی آب منبع هرگونه و آب لنتقاا صلیا يکانالها و

 حکومت رختیادر ا و دمیشو بمحسو عمومی وتثر و دهبو تمشترکا ءجز طبیعی
 نهاآ از باید نقانو ینا بطاضوو  عامه مصالح طبقو  میباشد انیرا سالمیا ريجمهو

از  داريبرهبهر بر رتنظاو  داريبر هبهر زمجو ورصد ،حفظ مسئولیت .دشو داريبرهبهر
 در ستگاههاد سایر قانونی راتختیاا .دمیشو لمحو دولــت ونیروزارت  به آنهــا کلیه

 .ماند هداخو باقی دخو تقو به نکماکا ه،یددگر تصریح مربوطه نیناقو در که یاهادر
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 2نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 تحقیقات موسسه

 آب

 تأسیسـات  داراي شرب، آب منابع حریم در که نهادهایی و هادستگاه ماده، این تبصره

 کشاورزي، کمیسیون به مشخص بندي زمان برنامه یک ارائه با که نموده ملزم را باشند

 خصـوص  در تـوجیهی  دلیل یا و جابجا را تأسیسات محل مجلس، طبیعی منابع و آب

 منـابع  و آب کشـاورزي،  کمیسـیون  جایگـاه  بـه  توجـه  با .نمایند اعالم جابجایی عدم

 تـر مناسـب  آب، مدیریت مباحث تمامی جزئیات به ورود امکان عدم و مجلس طبیعی

 تابعـه  نهادهاي و نیرو وزارت مذکور، قانون در نیز موضوع این به رسیدگی مرجع است

 هايسازه« عبارت از ،»پل« واژه جاي به بند این در همچنین. شوند گرفته نظر در آن

 از بنـد  ایـن  بـه  تبصره یک عنوان به تواندمی نیز ذیل عبارت .گردد استفاده »تقاطعی

 :شود اضافه نویسپیش
 از مناسب نحو به باید آبی منابع سایر و هارودخانه و سدها مخازن به مشرف هايجاده

 در انسـان  و اشیاء سقوط خطر ایجاد یا و ترددکنندگان براي جانی خطر هرگونه ایجاد

 طـرف  از قصـور  شـود  مشـخص  کهدرصورتی اتفاق هرگونه مسئولیت. شوند ایمن آنها

 ).شود مشخص مجازات( است وزارتخانه این عهده بر است نیرو وزارت

 جابجـایی  امکـان  وجـه  هیچ به که مواردي در ماده، این 2 تبصره انتهاي در همچنین

 جابجـایی  از تأسیسات این نباشد، شرب آب تأمین منابع اطراف کنندهآلوده تأسیسات

 ارتباط دلیل به موضوع این کهدرحالی .اندگشته معاف

 تشـخیص  مرجـع  ضمنا .نیست استثناپذیر عمومی، بهداشت و سالمت با آن تنگاتنگ

 .است نشده مشخص نیز موضوع این توجیهی دالیل

 باقري علی 2
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 تـوجیهی  دالیـل  بـا  کهاین شود؟می شرب آب تامین مشمول طولی چه تا بازه: تبصره
 تشـخیص  مرجـع . اسـت  مـبهم  نباشد، هارودخانه حریم در تاسیسات جابجایی امکان
 باشـدو  اي سـلیقه  توانـد مـی  توجیهـات  بـودن  وارد تشـخیص  کیست؟ توجیهی دالیل

 اسـت،  شرب آب منبع آلودگی بر نگرانی اگر این بر عالوه. نشود اجرا وقتهیچ درعمل
 این در. شد نخواهد برطرف تهدید اصل کننده،آلوده تاسیسات نشدن جابجا صورت در

 آن بـه  کنـدولی  جایجا را تاسیسات بخواهد مربوطه دستگاه اگر چیست؟ چاره صورت
-می بالقوه ماده این کل در. ماند خواهد معطل جابجایی این ندهند، اختصاص بودجه

 .باشد اجرایی اثر فاقد تواند
 .ندارد 2 ماده با تناسخی تبصره این این، بر عالوه

3 - 
 سازمان
 کشور هواشناسی

 آب دبـی  تعیین براي مکلفند پل طراحان و کارفرمایان و مشاور مهندسان کلیه« متن
 تاییـد  و نمـوده  استفاده کشور هواشناسی سازمان اطالعات از هاپل طراحی در عبوري
 تبصـره  صـورت  بـه  »نمایـد  اخذ بارش اطالعات مرجع عنوان به را سازمان این رسمی

 .شود اضافه 2 ماده
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4 - 
 هاي بررسی مرکز

 استراتژیک
 جمهوري ریاست

 کشـور  آب جـامع  قـانون  سـطح  در کـه  سـازي دیواره لزوم نظیز جزئی مسائل به ورود
 .جامع قانون در نه شود دیده اجرایی هايدستورالعمل و نامهآببن در باید و نیست

5 
 امیرحسین

 کرمی
 ايمنطقه آب

 کرمان

 »دادسـتان  نماینـده  نظـارت  با خالف رفع یا و قلع« صراحتا باید چهارم سطر در •
 .دهدمی انجام را کار این دادستان نماینده نظارت با  نیرو وزارت. شود ذکر

 پیوسـت  در. شـود  تاکیـد  هـا رودخانـه  کیفـی  و کمی حریم به است بهتر: تبصره •
 .شود اصالح است الزم که شده تعریف کمی حریم تعاریف،

 چند هر شده اشاره کند،می تأمین را شرب آب  که هاییرودخانه به صرفاً: تبصره •
 بایـد   و اسـت  مهم اما نیست شرب آب اهمیت به دیگر هايرودخانه سازيآلوده
 .گیرد قرار تاکید مورد

6 - 
 بازرسی سازمان
 کشور کل

 در. اسـت  نـویس پیش جامعیت عدم و پراکندگی مصادیق از یکی آن مفاد و ماده این
 شـده  اشـاره  هـا روخانـه  روي بر پل ساخت در قانونی هايمحدودیت به ماده این متن

) آب حقـوق  و مالکیـت ( شـده  تـدوین  سرفصـل  با موضوع سنخیت عدم از فارغ است؛
 مسـیر  در حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  وسـازهاي سـاخت  مصادیق از یکی پل ساخت

 سازها و ساخت کلیه که شود نوشته جامع صورت به باید قانون متن و بوده هارودخانه
 .قراردهد پوشش تحت را...  و انتقال خطوط ها،جاده ها،پل از اعم رودخانه مسیر در

7 
 حسین
 اکبري

 ايمنطقه آب
 مرکزي

 رودخانـه  روي بر .. و گاز نفت، لوله خطوط عبور پل، از اعم تاسیسات هرگونه احداث
 ................... و فصلی و دائمی از اعم ان بستر از یا

8 
 صاحب سید

 خادم
 حسینی

 ايمنطقه آب
 کردستان

 .شود اضافه رودخانه بستر در مستحدثات هرگونه احداث

9 - 
 حفاظت سازمان
 زیستمحیط

 طـور  به را خود وظایف کلیه باید نیرو وزارت ها،رودخانه الیروبی موضوع در: 3 تبصره
 کننـد  کمـک  باید ها شهرداري مسکونی، مناطق و شهرها محدوده در. کند اجرا کامل

 هـاي ارزیـابی  و کارشناسـی  هـاي  نشست برگزاري با باید نیرو وزارت به کمک نحوه اما
 هـر  شهرداري کوتاهی با صورت این غیر در. شود آورده قانون در سپس و تعیین فنی،
 گرفتـه  صورت هايتالش و هاهزینه کلیه رودخانه، یک مسیر در واقع شهرهاي از یک

 .بود خواهد بیهوده و ثمربی رودخانه یک الیروبی براي

10 - 
 ايمنطقه آب

 شرقی آذربایجان

 بـه  محتـرم  مدیریت آن ذهن سازيمعطوف با خالف رفع یا قلع از قبل 2 ماده در •
 690 ماده 1 تبصره وفق عملیات توقف دستور اخذ پیشنهاد مدنی، قانون 38 ماده

 و احـداث  حـال  در اقـدامات  مـورد  در) تعزیـرات  بخـش ( اسـالمی  مجازات قانون
 مورد در اعیانی قمع و قلع و تجاوز رفع اخطار صدور بینیپیش و تصریح همچنین
 مـورد  مـاده  آن در مـنعکس  اقـدامات  از قبـل  در یافتـه  خاتمـه  احـداثی  عملیات
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 .است پیشنهاد
 بـه  آبی منابع دیگر حتی هاورودخانه حریم در تصرفات و دخل ممنوعیت: تبصره •

 نباشـد،  حریم صاحب حق با منافات که نحوي به و مصداق بدون و مطلق صورت
 .است بینیپیش قابل

11 
 جالل
 کمالی

 ايمنطقه آب
 کرمان

 .است نشده تعریف ماده این در حریم

 عربپور علی 12
 ايمنطقه آب

 کرمان
 .شود گذاشته کنندهاحداث خود عهده به مجوز بدون هايسازه قلع است بهتر •
 .نیست سازمشکل اینجانب نظر به جاده احداث: تبصره •

13 - 
 ايمنطقه آب

 سمنان
 از اسـت  آن اصـلح . کنـد مـی  زایـل  را قـانون  جامعیـت  قید »پل احداث« عبارت درج

 .دربرگیرد را تعدي و تجاوز هرگونه که شود استفاده عباراتی

14 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان

 در) 3 و1( بعـد  و قبـل  مـواد  بـا  نبـودن  همسـان  و ظاهري ساختار جهت از ماده این
. شـود  منتقـل  70 مـاده  از بعـد  به شودمی پیشنهاد. است نگرفته قرار مناسبی جایگاه
 موظـف  شهرسـازي  و راه وزارت« عبارت ماده، اخیر قسمت در است الزم آن، بر عالوه
 کـه  نحوي به نماید اقدام مناسب پوشش با سازي دیواره به نسبت...  مدت ظرف است

 انتها در. »نباشد آن داخل به شیمیایی و سمی مواد کنندهحمل وسایل سقوط احتمال
 تـرمیم،  توسعه، جابجایی، صورت در همچنین و«: شود اضافه جمله این است الزم نیز

 و حفـظ  مسـئولیت . شود اخذ الزم مجوزهاي باید آنها دهانه الیروبی و هاپل بازسازي
 .»بود خواهد پل متولیان عهده به هاپل نگهداري

15 - 
 ايمنطقه آب

 لرستان

 از بعـد  و حین در حقوقی و حقیقی اشخاص به ناشی آسیب و خطر هرگونه مسئولیت
. نـدارد  آن قبـال  در مسـئولیتی  گونـه هـیچ  نیرو وزارت و بوده پل سازنده برعهده اجرا

 اجـرا  از پـس  را پـل  الیروبـی  و نگهـداري  مربـوط  امور کلیه باید سازنده کهاین ضمن
 .بگیرد برعهده

16 
 صادق

 سجادي
 ايمنطقه آب

 کردستان

 صـورت  بـه  چـه  و دائـم  صـورت  به چه صورت به چه پل احداث« جمله: 1 سطر •
 .شود اضافه...»  روي بر غیردائم

 را شرب آب که....و هادریاچه ها،رودخانه( سطحی هايآب منابع حریم در: تبصره •
 و هسـتند  سـطحی  هايآب منابع حریم به مشرف پل یا و جاده که مسیرهاي در

 منـابع  داخـل  به مذکور مواد ریزش یا و وشیمیایی سمی مواد حمل سقوط خطر
 هـاي سازه ساخت براي مربوطه هايدستورالعمل باید دارد، وجود سطحی هايآب

 بـرداري خـاك  عملیات در .شود تهیه باشد، مواد ورود و سقوط مانع که پیشگیري
 زمـان  در کـه  دپوهـایی  انباشت از هستند مشرف سدها دریاچه به که سازيجاده

 انتقـال  چنانچـه  و کنـد  خـودداري  آیـد، مـی  انتقال سد دریاچه طرف به بارندگی
 .کند اقدام هاآن مهار به نسبت باید نباشد پذیرامکان
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. شـود  آورده »آبـی  منـابع « لفظ اول، سطر در »هارودخانه« کلمه جاي به: تبصره •
 :شود اضافه ماده تبصره ادامه در همچنین

 صـورت  در نبـود،  مقـدور  آبـی  منابع حریم در واقع تاسیسات جابجایی امکان چنانچه
 به متولی دستگاه شود، آبی منابع به کیفی و کمی آسیب به منجر که اتفاقی هر وقوع
 .خواهدشد ملزم خسارت جبران و وارده آسیب رفع

17 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 آن از. شـوند  ادغـام  یکـدیگر  بـا  بایـد  و شده تکرار 71 ماده در دیگري نحو به 2 ماده
 قـانون  اول فصـل  در آن جایگـاه  اسـت،  رودخانـه  از حفاظت 2 ماده موضوع که جهت
 آن ذیـل  هـاي تبصـره  و آب عادالنه توزیع قانون 2 ماده عین باید فصل این در. نیست
 آن ارائـه  و اسـت  کیفی حفاظت به مربوط 2 ماده ذیل تبصره آن بر عالوه. شود تکرار

 تابعـه  هـاي شـرکت  و نیـرو  وزارت کـه  جهـت  آن از. نیسـت  درسـت  2 مـاده  ذیل در
 مـورد  فنـی  شـرایط  و ضوابط اساس بر را متقاضیان سوي از شده ارائه فنی مشخصات

 مـورد  هـاي تاییدیه اخذ از پس فنی مشخصات بنابراین دهند، می قرار تایید و بررسی
 سوي از اعالمی فنی مشخصات واژه جاي به( بود خواهند اجرا قابل نیرو وزارت از نیاز

 )نیرو وزارت

18 
 مهدي

 جمالوندي
 ايمنطقه آب

 ایالم
 هدف با سدهاي به که را هائیرودخانه مذکور تبصره آیا شود مشخص باید:  تبصره در

 شود؟می شامل شوند، می منتهی شرب آب تامین

19 - 
 ايمنطقه آب

 هرمزگان

-می ذکر آن حرایم و رودخانه ماهیت به مربوط مالحظات باید ابتدا شکلی نظر از •
 .گرفت می صورت الزم بحث رودخانه با مرتبط جزئیات مورد در سپس و شد

 تـر  شـفاف  و تـر کامـل  که آب عادالنه توزیع قانون 2 ماده همان شودمی پیشنهاد •
 تبصـره  صـورت  بـه  مـاده  این مفاد و شود نویسپیش این 2 ماده جایگزین است،
 جمهوري حکومت از نمایندگی به نیرو وزارت« کلمه که اصالح این با. شود اضافه

 .شود گذاشته »اسالمی جمهوري حکومت« کلمه جاي به »اسالمی
 ایجـاد . شـود  اضافه نویسپیش پیشنهادي 2 تبصره به ماده این شودمی پیشنهاد •

 فصـلی  و دائمـی  از اعـم  آب، انحـراف  یا مهار جهت هارودخانه روي سازه هرگونه
 غیردولتی و دولتی حقوقی و حقیقی شخص هر توسط طبیعی نهرهاي و هامسیل
 خانهوزارت توسط اعالمی فنی مشخصات رعایت و نیرو وزارت از مجوز اخذ بدون

 .است ممنوع مذکور
 .شود اشاره »رودخانه زیر یا رو در سازه یا پل هرگونه ایجاد« به باید ماده این در •

 قم ايمنطقه آب - 20
 هـاي قسـمت  بـه  پـل  احـداث  موضوع و شود عوض 2 ماده جاي اصالحی چیدمان در

 سـازه  یـا  پـل  هرگونـه « احـداث  پـل،  احـداث  بر عالوه حال، عین در و جاجابه بعدتر
 .شود جاگزین نیز »تقاطعی

21 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 .شود ماده این جایگزین عادالنه توزیع قانون 2 ماده شودمی پیشنهاد



 
 

 

733 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

22 
 محمد
 شاهدي

 علوم فرهنگستان
 :شود اضافه زیر جمله ماده، انتهاي در

 شـده  مشـخص  حـریم  در آب امـور  بـا  غیرمرتبط تاسیسات و ساختمان هرگونه ایجاد
 .دارد را آن تخریب دستور حق نیرو وزرات تخلف، صورت در و بوده ممنوع هارودخانه

23 - 
 ايمنطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 و گردیده واقع رودخانه حریم در که محدثاتی گردیده عنوان مربوطه تبصره 2 ماده در
 وظیفـه  کـه ایـن  بـه  باتوجـه . بدهند ادامه خود حیات و کار به نیستند جاییجابه قابل

-جابه به نسبت زیستمحیط و رودخانه یک پیکره بر آسیب صورت در که است دولت

 وجـود  تاسیسـاتی . نماید اقدام مشخص زمانی پروسه یک طی و سخت چند هر جایی
 .دهند ادامه خود حیات به همچنان توانندمی ماده این تبصره به استناد با که دارند

24 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 ماده این موضوع. است کرده رودخانه روي بر پل ساختن به جهشی 1 ماده از یکباره به

 رودخانـه  در تصـرف  و دخـل  هرگونه اوالً .است مربوط برداريبهره و حفاظت فصل به

 سـطحی،  زیرزمینـی،  آب بخش ابتدا ترتیب به باید ثانیاً .باشد ممنوع باید مجوز بدون

 .شود آورده... و هامجازات ها،آن با مرتبط قوانین ها،رودخانه و هادریاچه و دریاها
 .است ممنوع شرب آب رودخانه حریم در... و جاده احداث فقط چرا •
 متخلـف  زیـرا  شـود؛ می سوءاستفاده باعث ،»... وجه هیچ به کهاین مگر« قسمت •

 بـه  هـا انـدازي دسـت  و کرده استفاده توجیهات تعریف خأل از و آورده توجیهاتی

 هـم  غیرشـرب  هـاي رودخانه تکلیف اینکه ضمن شودمی انجام هارودخانه حریم

 .است نامشخص
 

 مـاده  ایـن  در باید نیست، نیرو وزارت برعهده پل ايسازه مشخصات که جاآن از •

 همچنـین  .شـود  گرفتـه  نیـرو  وزارت از هیـدرولوژي  مشخصات که شود تصریح

 در. اسـت  کسـی  چـه  برعهـده  مطالعـات  انجـام  پل احداث در که نشده مشخص

 خـوبی  راهنمـاي  رو این از. است شده مشخص وزارت فقط قنات حریم خصوص

 .ندارد وجود قنات حریم تعیین براي
 :شود اصالح شرح بدین 2 ماده متن •

 ملی ثروت طبیعی، هاينهره و هامسیل و فصلی و دائمی از اعم رودخانه حریم و بستر

 هـر  توسط آن در اعیانی ایجاد و تصرف و دخل هرگونه و است نیرو وزارت اختیار در و
-شـرکت  )نیـرو  وزارت از مجوز اخذ بدون غیردولتی و دولتی حقوقی و حقیقی شخص

 مذکور وزارتخانه توسط اعالمی حقوقی و فنی مشخصات رعایت و( ايمنطقه آب هاي

 از تخلـف  یـا  و مجـوز  بـدون  اعیـانی  ایجـاد  و تصـرف  و دخل صورت در .است ممنوع

 و اعیانی ایشان، نماینده نظارت با و محل دادستان دستور با شده، اعالم فنی مشخصات
 .شـود  مـی  متوقـف  تخلـف  رفع زمان تا شده انجام عملیات یا و قلع شده احداث سازه

 برعهـده  اجرایـی  عملیات توقف نیز و شده احداث هايسازه و اعیانی قمع و قلع هزینه
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 ايمنطقـه  آب هـاي شـرکت  و نیـرو  وزارت متوجـه  خسـارتی  گونههیچ و بوده متخلف
 .گرفت خواهند قرار جزایی تعقیب تحت قانون این پنجم فصل طبق متخلفین. نیست

 کلیـه  مـواد  این در. هستند ناقص 2 ماده نظیر مواد از برخی نویس،پیش این در •
 احـداث  به فقط ماده این در. اندنشده تکلیف تعیین موضوع، با مرتبط موضوعات

 نشـده  تکلیـف  تعیـین  رودخانـه  در تصـرفات  سایر و شده اشاره روخانه روي پل
 .است

25 - 
 ايمنطقه آب

 قزوین

 دربـاره  هـا، رودخانه) بستر( مالکیت تکلیف تعیین بدون و بارهیک به ماده این در •
 وزارت اختیـارات  کردن مشخص بدون اساسا و است کرده صادر حکم پل احداث

 .است شده حکم صدور بحث وارد خصوص، این در نیرو
 طبیعـی  منـابع  و آب کشـاورزي،  کمیسیون به بنديزمان برنامه باید چرا: تبصره •

 اسـت  قـرار  اگر و است اجرایی هايدستگاه اختیار در اجرایی کارهاي شود؟ ارائه
 کـافی  و الزم اختیـارات  نیـرو  وزارت بـه  باید شود داده اختیاري خصوص این در

 ).اسالمی شوراي مجلس نه و( شود داده

26 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 نهرهـاي « عبارت از بعد شودمی پیشنهاد نگارشی، اصالحات انجام ضمن اول سطر در
 .شود اضافه »شده ساخته هايکانال« عبارت ،»طبیعی

 فاقد هاي پل تخریب که شودمی پیشنهاد مجوز فاقد هايپل خصوص در سوم سطر در
 مجـوز  داراي پـل  که صورتی در و پذیرد صورت دادستان نماینده نظارت بدون مجوز،

 .باشد دادستان نماینده حضور با بود، فنی مشخصات رعایت عدم سر بر اختالف و بوده
 تاییـد  مورد« عبارت »توجیهی دالیل« عبارت از بعد ،2 ماده ذیل تبصره پنج سطر در

 .شود اضافه »نیرو وزارت

27 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب
 

 پیوسـتگی  لحاظ به رسدمی نظر به و بوده رودخانه بستر و حریم خصوص در ماده این
 .شود منتقل دیگري ماده به باید
 :شود اصالح زیر شکل به تبصره است بهتر •

 بســتر در دهجا اثحدا میکنند تأمینرا  بشرآب  که خانههائیرود حریم در :هتبصر
 منبع هر و بفاضال و شیمیائی و نفتی ادمو وگاز  ،نفت يلولهها رعبو و یکم میحر و
ــتر در یگرد هکنند هدلوآ ــر و بس ــیک میح  لحادر  که ستگاههائیو د ستا عممنو یف

ــتر و حریمدر  حاضر  با باید نددار تأسیساتی بشر آب هتأمینکنند يخانههارود بس
  مجلس طبیعی منابع و آب ورزي،کشا نکمیسیو به که مشخصی يمانبندز برنامه
  هیچ به ینکها مگر ،کنند جابجارا  تتأسیسا محل ،داد هنداخو ئهاراآب  یعال يشورا

 جابجائی نمکاا) چیسـت؟  نظـر  مد توجیهی دالیل( توجیهی الئلد با جهو

 هتأمینکنند يسدها زنمخا یا هاخانهرود حریم به فمشر که هادهجا رةکنا .نباشد
 لحتماا که شوند زيساارهیود ينحو به مناسب پوشش با باید ستا بشر آب
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 آن خلدا به نــدهیمنــابع آال ریســا و شیمیائیو  سمی ادمو هحملکنند سائلو طسقو
 .نباشد

28 - 
 ايمنطقه آب

 اصفهان

. اسـت  کـرده  ذکـر  نیـز  را خـود  نقض موارد ،2 ماده جمله از مواد از بسیاري در قانون
 عـدم  بـراي  دستاویزي به عموما استثنا و نقض موارد این کرده ثابت گذشته تجربیات

 عـدم  دلیـل  بـه  نقـض  مـوارد  ایـن  وجـود  رسـد می نظر به. شودمی تبدیل قانون اجرا
 .باشد آن اجرایی هايضمانت صحیح بررسی عدم و قانون آن جامعیت

29 - 
 ايمنطقه آب

 تهران

 عـدم  تـوجیهی  دالئـل  کننـده بررسـی  تشخیص مرجع و متولی تعیین منظور به •
 مشرف هايجاده کنار در پوشش ایجاد و رودخانه کنار تاسیسات جابجایی امکان

 .دارد نامهآیین به نیاز هارودخانه حریم به
 کمیسـیون ( گذاريقانون حوزه سوي از اجرایی هايدستگاه براي بنديزمان ارائه •

 .دارد تجدیدنظر و تامل جاي) طبیعی منابع و آب کشاورزي،

 بهرامی ناصر 30
 ايمنطقه آب

 کرمان

 مقامـات  نظـارت  بـا : 1 مـاده  در شـده  معـین  مجاري روي بر پل هرگونه احداث •
 متخلـف  غیرقـانونی  عملیـات  از ایشـان  ناحیـه  از شـده  معرفی نماینده یا قضایی

 مـوارد  قمع و قلع به نسبت اختالف رفع عدم صورت در و آورده عمل به ممانعت
 .شود اقدام قضایی مقامات دستور یا خالف

 شـرب  آب( باشـد می ممنوع غیره و هاآبراه و هارودخانه حریم و بستر در: تبصره •
 .نیرو وزارت اجازه با مگر) شود حذف هم

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 3نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 )است شده ارائه جدول انتهاي در ه بند. (گردید ذکر "ه" بند شرح در: 2 تبصره

2 
 ینحس
 ياکبر

 ياب منطقهآ
 يمرکز

 :قانونی ماده متن در اصالح پیشنهاد

 اضـافه  هادهیاري اینجا در دیگر، هايدستگاه و هادهیاري و هاشهرداري: 1 تبصره •
 .است شده

 عهده به شهرها قانونی محدوده داخل هايرودخانه الیروبی و تنظیف نیز: 2 تبصره •
 هادهیاري عهده به هاروستا در و شهرداري
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

3 

 یدس
صاحب 
خادم 

 ینیحس

 اي منطقه آب
 کردستان

 غیرقـانونی  ايمنطقـه  آب شرکت نظر اظهار بدون قانونا کاربري تغییر اینکه به توجه با
 و اقـدام  متروك انهار واژه به یافته کاربري تغییر انهار واژه حذف به نسبت لذا باشدمی

 مالکین اولویت شده آزاد انهار، بستر اراضی فروش و واگذاري براي که شودمی پیشنهاد
 آب توسـط  مجـاور  مـالکین  بـه  بلندمـدت  اجاره موضوع ابالغ صورت در و باشد مجاور
 .شود داده اجاره ثالث اشخاص به اجاره براي آنان درخواست عدم و ايمنطقه

4 - 
 تحقیقات موسسه

 آب

 :ماده متن در ابهام •
 این شدن اجرایی مشکالت و مسائل دهند؟ می اجاره را طبیعی انهار حریم هاي زمین آیا

 عملیـات  صـرف  بلندمـدت  اجـاره  و فـروش  از حاصـل  عواید است؟ شده بررسی قانون

 پذیرد؟ می صورت موضوع این مکانیسمی چه با دارد؟ ابهام شود، می رودخانه مهندسی

 عمومی انهار اجاره زمینه در "ثالث اشخاص یا و مجاور مالکین تقاضاي با" عبارت •

 متفـاوت  تفسـیرهاي  موجـب  تا گردد حذف بند این از نیرو وزارت توسط متروکه

 .نگردد موضوع این از برداري بهره ذینفعان خصوص در بعدي

 )مقـررات  و ضـوابط  بـه  مسـتند ( اراضی کاربري تغییر دلیل به که انهاري" عبارت •
 در منـدرج  مـوارد  جـایگزین  ،"دهـد  اجـاره  یـا  برسـاند  فروش به اند شده متروکه

 .گردد عمومی انهار خصوص

 دلیلـی  هـر  به رودخانه روي پوشانیدن امکان": گردد اصالح شرح بدین :1 تبصره •

 ."باشد نمی مجاز )اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت از مجوز کسب بدون
 مهندسی عملیات و طراحی با مرتبط اقدامات کلیه": گردد اصالح شرح بدین :2 تبصره

 حـوزه  متولی ماده این در ضمنا. "است ها شهرداري عهده بر شهرها داخل در رودخانه

 .است نشده مشخص شهرها به ورودي باالدست

 عربپور علی 5
 اي منطقه آب

 کرمان
 ...و تنظیف حریم، و بستر حفظ: متن اصالح: 2 تبصره

6 - 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

 وظـایف  کلیـه  باید نیرو وزارت ها، رودخانه الیروبی موضوع در 2 تبصره 3 ماده در •
 مســکونی، منــاطق و شــهرها محــدوده در. نمایــد اجــرا کامــل طــور بــه را خــود

 برگـزاري  بـا  بایـد  نیـرو  وزارت بـه  کمـک  نحـوه  اما کنند، کمک باید ها شهرداري
 در. شود آورده قانون در سپس و تعیین فنی، هاي ارزیابی و کارشناسی هاي نشست

 رودخانه، یک مسیر در واقع شهرهاي از هریک  شهرداري کوتاهی با اینصورت غیر
 و ثمـر  بـی  رودخانـه  یـک  الیروبـی  بـراي  گرفته صورت هاي تالش و ها هزینه کلیه

 .بود خواهد بیهوده

 : گردد اضافه ذیل پاراگراف سه ماده در •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 شـده  حفاظـت  هاي رودخانه خصوص در ،)اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت همچنین

 از اسـتعالم  اخـذ  از پـس  ،)زیست محیط حفاظت سازمان مدیریت تحت هاي رودخانه(
 خصـوص  در الزم مجـوز  هرگونـه  شده، اعالم محیطی زیست منویات مطابق و سازمان

 .نماید می اقدام ثالث اشخاص به خود قانونی منافع صرفا فروش و کاربري تغیر

 :گردد اضافه سه ماده انتهاي در 3 شماره تبصره عنوان به ذیل عبارت •
 حفاظـت  سـازمان  برعهـده  کشور داخلی هاي آب حوزه در شکار و صید مجوز صدور
) اي منطقـه  آب شـرکت ( آن تابعـه  واحـدهاي  و نیـرو  وزارت و بـوده  زیسـت  محیط

 عمـل  بـه  داخلـی  آبهاي زیستمندان وضعیت نظارت و پایش جهت را الزم همکاري
 .آورد خواهند

 مشـاهده . کنـد  مـی  تقویت را کشاورزي اراضی کاربري تغییر براي انگیزه ماده این •
 کنند می کمک کشاورزي نهرهاي شدن خشک به ها شهرداري بعضا که است شده

 شـهرداري  بـه  را آن عـوارض  و دهنـد  کـاربري  تغییـر  را خود اراضی کشاورزان تا
 بـر  مبتنـی  کـه  هـا  شـهرداري  مـالی  تـامین  موجـود  مکـانیزم  بـا . کننـد  پرداخت

 اسـت  محـل  ایـن  از جریمه و عوارض اخذ و سازمانی خالف تشویق و شهرفروشی
 .کند می کمک مخرب فراین اي به نیز ماده این

7 - 
 سازمان

 هواشناسی

 خشـک  انهـار  باشـند  می ها آب روان عبور محل انهار آنجائیکه از 3 ماده موضوع در •
 در آنهـا  کـاربري  تغییـر  و شـده  پـرآب  مجددا اقلیمی تغییرات لحاظ به توانند می

 اخـذ  از پـس " عبارت شود می پیشنهاد لذا. شد خواهد ساز مشکل ها سیالب ایجاد
 .گردد اضافه "ثالث اشخاص" عبارت از بعد "کشور هواشناسی سازمان از مجوز

 اثـرات  بـه  توجـه  با بایست می "انهار باالي پوشاندن" 3 ماده 1 تبصره موضوع در •
 شـدت  تعیـین  براساس حدي رخدادهاي تعدد افزایش امکان بر مبنی اقلیم تغییر

 .گیرد انجام رسد، می هواشناسی سازمان تایید به که آنها

8 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 .شود تعریف پیوست، تعاریف در عمومی انهار  3 ماده در

 باقري دکتر 9
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 است؟ اي منطقه آب هاي شرکت با آیا کیست با عمومی انهار این مالکیت اصوالً •

 مشـاهده . کنـد  مـی  تقویت را کشاورزي اراضی کاربري تغییر براي انگیزه ماده این •
 کنند می کمک کشاورزي نهرهاي شدن خشک به ها شهرداري بعضاً که است شده

 شـهرداري  بـه  را آن عـوارض  و دهنـد  کـاربري  تغییـر  را خود اراضی کشاورزان تا
 برشهرفروشی مبتنی که ها شهرداري مالی تأمین موجود مکانیزم با. کنند پرداخت

 هم ماده این است محل این از جریمه و عوارض اخذ و ساختمانی خالف تشویق و
 .کند می کمک مخرب فرآیند این به
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 چـه  بـراي  اجاره یا فروش موضوع. است مبهم ماده این در شده اشاره فنی ضوابط •
 بـردار  بهـره  بـر  مکـانیزمی  چـه  بـا  و کسـی  چـه  ضوابطی؟ چه با و است کاربردي

 را کسـانی  چـه  ثالـث  اشـخاص  و مجـاور  مالکین کرد؟ خواهد نظارت کننده اجاره
 چـه  بـه  انهـار  این اجاره یا فروش براي آنها درخواست موضوعیت شود؟ می شامل

 بـه  را آن فـروش  تقاضاي که دارند انهار این بر حقی چه گروه این است؟ مناسبت
 گیرد؟ نمی تعلق آنها به نیز انهار فروش از ناشی عواید بعد و بدهند اي منطقه آب

 و کسـی  چـه  شد؟ خواهد صادر ضوابطی چه اساس بر نیرو وزارت مجوز: 1 تبصره •
 کرد؟ خواهد نظارت ضوابط این اعمال بر چگونه

 بـا  سـیالبی  مواقـع  در مثـل  نهرهـا  ایـن  پوشـاندن  بـر  مترتب مشکالت مسئولیت •
 بود؟ خواهد کی با انهار این الیروبی و نگهداري کیست؟

 مرید دکتر 10
 تربیت دانشگاه

 مدرس
 .دارند را سیل مدیریت براي فیوز نقش مواقعی در طبیعی انهار •

 باشد؟ می چه 2 تبصره انجام براي قانونی الزامات •

11 
 صادق

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان

 هـا رودخانه مسیر انحراف یا و پل احداث و پوشاندن حق ... و هاشهرداري :1 تبصره •
 بـه  نسبت توجیهی دالیل ارائه و اهداف ذکر با بایستی نیاز صورت در. ندارند را.. و

 .نمایند اقدام الزم مجوزهاي اخذ
 چنانچـه  و... شـهرها  قـانونی  محـدوده  در هـا رودخانـه  الیروبی و تنظیف: 2 تبصره •

 شـهرداري  گردیـد  احساس دیگر هاي سازمان سایر براي والیروبی تنظیف ضرورت
 .بود خواهد آن انجام به موظف

12 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 دوم بخش در است بهتر و ندارند مربوطه ماده با موضوعی ارتباط 2 و 1 هاي تبصره •
 . گردند ارائه سوم فصل

 .شود افزوده "ها آبراهه و هامسیل" عبارت 1 تبصره در •
 :گردد اصالح ذیل شرح به 2 تبصره متن •
 قـانونی  هـاي  محـدوده  از عبـوري  هاي آبراهه و ها مسیل ها، رودخانه الیروبی و تنظیف"

 ".بود خواهد ها دهیاري و ها شهرداري عهده بر روستاها و شهرها

13 - 
 اي منطقه آب

 گلستان

 خصوص در آن ذیل هاي تبصره لیکن است عمومی انهار خصوص در ماده این متن •
 بایـد  و نداشـته  آن بـا  ارتباطی رسد می نظر به که است شده نظر اظهار ها رودخانه

 . شود اصالح
 .شود ذکر »عمومی انهار و ها کانال« »انهار« جاي به فوق ماده متن در: پیشنهاد •
 »عمـومی  انهـار  و هـا  کانال« عبارت »ها رودخانه« جاي به نیز 2 و 1 هاي تبصره در •

 .شود قید
 آن ذیـل  هـاي  تبصـره  و 3 ماده متن مشابه اي ماده ارائه نیز ها رودخانه خصوص در •
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 ها، رودخانه« عبارت مشترك طور به که این یا و شود می پیشنهاد جداگانه صورت به

 تبصـره  یـک  در ها، رودخانه خصوص در البته. شوند آورده »عمومی انهار و ها کانال
 .شود ارائه »دلیل هر به شده داده مسیر اصالح یا متروك هاي رودخانه«

14 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 قـانونی  محدوده در خورها و ها مسیل و ها رودخانه ساماندهی" عبارت 2 تبصره به •
 .شود اضافه "جمعیتی مراکز و روستاها و شهرها

 منـاطق ". گـردد  اضـافه  3 مـاده  بـه  تبصره صورت به عبارت این گردد می پیشنهاد •
 سیالبدشت وسیع پهنه در ها سیالب آنها در که عمان دریاي و فارس خلیج ساحلی
 بسـتر  جزء کردن، کانالیزه و ساماندهی صورت در گردد می متصل دریا به و جاري

 ."شود نمی محسوب رودخانه

15 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 نظر و است نیرو وزارت عهده بر طبیعی و عمومی انهار تشخیص و شناسایی وظیفه •
 . ندارد زمینه این در قانونی وجاهت هیچگونه اوقاف اداره و شهرداري

 نظـر  از خطـر  رفـع  و سـاماندهی  الیـوبی،  وظیفـه : شود اضافه 3 ماده به 2 تبصره •
 مجـوز  اخـذ  با شهرها محدوده در ها مرداب و قنوات انهار، ها، رودخانه کلیه سیالب

 ضوابط رعایت با شهر داخل اي رودخانه مصالح برداشت ویژه به نیرو وزارت از قبلی
 .است شهرداري عهده بر فنی

 کلیـه  و هـا  روانـاب  هـدایت  برگـردان،  سیل وظیفه: شود اضافه 3 ماده به 3 تبصره •
 روسـتایی  محدوده در و شهرداري عهده بر شهري محدوده در ها مانداب و ها آب زه
 .باشد می ها دهیاري و ها بخشداري عهده بر

16 
 مهدي

 جمالوندي
 اي منطقه آب

 ایالم

 و ساماندهی اجراي«: عنوان تحت شود اضافه 3 ماده به ايتبصره که گرددمی پیشنهاد
 مورد و فنی مشخصات اساس بر شهر داخل در موجود هاي رودخانه و مسیلها بهسازي

 هر همچنین و پذیرد صورت شهرداري توسط) اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت تائید
 وزارت اعالمـی  فنـی  مشخصات اساس بر شهرها داخل در مسکونی ساز و ساخت گونه
 حسـن  بـر  نظـارت  مسـئولیت  شـهرداري  و گرفتـه  صورت) اي منطقه آب شرکت( نیرو

 .داشت خواهد عهده به را کار اجراي

 یزد اي منطقه آب - 17
 و بسـتر  از حراسـت  و حفـظ  الیروبی، و تنظیف بر عالوه ،3 ماده 2 تبصره خصوص در

 بـا  نیـرو  وزارت توسـط  شـده  مشـخص  حـریم  و بسـتر  حـد  مطـابق  هـا  رودخانه حریم
 .باشد ها شهرداري

18 - 
 اي منطقه آب

 ایالم

ــه اي تبصــره کــه میگــردد پیشــنهاد 3 مــاده در ــاده ب  تحــت شــود اضــافه مــذکور م
 شـهر  داخـل  در موجـود  هـاي  رودخانـه  و مسـیلها  بهسازي و ساماندهی اجراي:«عنوان

 توسـط ) اي منطقـه  آب شـرکت ( نیـرو  وزارت تاییـد  مـورد  و فنـی  مشخصـات  براساس
 شـهرها  داخـل  در مسـکونی  ساز و ساخت هرگونه همچنین و پذیرد صورت  شهرداري
 و گرفتـه  صـورت ) اي منطقـه  آب شـرکت ( نیرو وزارت اعالمی فنی مشخصات براساس
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .داشت خواهد عهده به را کار اجراي حسن بر نظارت مسئولیت شهرداري

19 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان
 .گردد مشخص بها اجاره اخذ یا فروش براي ملک تقویم مبناي

20 - 
 اي منطقه آب

 شرقی آذربایجان

 حقـوق  با مغایر صورت آن در باشد غیرطبیعی و سنتی و احداثی اگر عمومی انهار •
 .بود خواهد انهار همان صاحبان

 جـاده،  و سـازي  پل جهت ها رودخانه روي پوشاندن مجوز صدور ،3 ماده تبصره در •
  صورت در باالخص را ها سیالب و آبی هاي جریان عبور و وفتق رتق امکان نهایت در

 .سازد می ناممکن یا و معضل با آنها اي لحظه دبی شدت

21 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 و بـوده  مـاده  ایـن  مفـاد  کننده کامل هشتم ویرایش نویس پیش 45 ماده 1 تبصره •
 .گردد لحاظ مجددا است بهتر

ــره • ــاده 1 تبص ــرایش 45 م ــتم وی ــراي: هش ــرح اج ــاي ط ــی ه ــه مهندس  رودخان
 همـاهنگی  با شهرها هاي محدوده در...) و سیل کنترل مسیر، اصالح دهی، سامان(

 .است) اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت برعهده ها شهرداري

 از بـرداري  بهـره  موضـوع  1399 بودجـه  قـانون  8 تبصـره ) و( بند مفاد به توجه با •
 بــه خصوصــی -عمــومی مشــارکت قــرارداد قالــب در اي رودخانــه مــازاد مصــالح

 .شود گیري تصمیم ماده این در نیز پیمانکاران

 قانونی جرایم و اي رودخانه مصالح از برداري بهره الزمه نویس پیش این 72 ماده در •
) و( بنـد  در کـه  درحـالی  است؛ شده قید برداري بهره پروانه صدور... و دریاچه دریا،

 شـده  مطـرح  مشارکت قرارداد قالب در فروش بحث 1399 بودجه قانون 8 تبصره
 .است

 موردنیـاز  منـابع  کسـري  از بخشـی  تـامین  منظـور  به: 1399 بودجه قانون) و( بند •
 به سیالب، وقوع مستعد یا درمعرض هاي رودخانه الیروبی و دهی سامان هاي طرح

 شـود  مـی  داده اجـازه  خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و اي منطقه آب هاي شرکت
 -عمـومی  مشـارکت  قـرارداد  قالـب  در را اي رودخانـه  مـازاد  مصـالح  بـرداري  بهره

 و کننـد  واریز 210301 ردیف به را حاصله منابع و واگذار پیمانکاران به خصوصی
 مذکور هاي طرح با مرتبط پیشگیرانه اقدامات اجراي به نسبت مزبور منابع محل از
 .کنند اقدام سیالب از ناشی خسارات رفع و بازسازي و

22 - 
 اي منطقه آب

 سمنان

 مـاده  در منـدرج  مقـررات  تـوان  مـی  کـه  حالی در گردیده منحصر عمومی انهار به •
 .داد تسري و تعمیم نیز طبیعی استخرهاي و مخازن به را شده یاد قانونی

 .شود اضافه ها مسیل و انهار باید ها، رودخانه بر عالوه 2 تبصره در •
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23 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 یکـی ) هـا  شـهرداري  وظـایف  -55 ماده 2 بند( ها شهرداري قانون 55 ماده با 2 تبصره
 :شود انجام زیر اصالحات مذکور، قانون حذف عدم صورت در. است

 شود منتقل 70 ماده از بعد به •

 گردد تعریف عمومی انهار •

... و هـا  رودخانه مسیر انحراف یا و پل احداث و پوشاندن حق... و ها شهرداري: 1 تبصره
 اخـذ  بـه  نسـبت  تـوجیهی  دالیـل  ارائه و اهداف ذکر با بایستی نیز درصورت. ندارند را

 .نمایند اقدام) اي منطقه آب شرکت( نیرو وزارت از الزم مجوزهاي

 قم اي منطقه آب - 24

 سـاماندهی " و رودخانه مهندسی عملیات براي را واریزي وجوه...  ماده، انتهاي در •
 .شود اصالح "انهار

 دولتـی،  حقـوقی،  و حقیقی اشخاص سایر و ها دهیاري" شهرداري کنار در: تبصره •
 .شود اضافه "...و نظامی

 عهـده  بـه  شهرها قانونی محدوده داخل هاي رودخانه الیروبی و تنظیف": 2 تبصره •
 شـوراهاي  یـا  دهیـاري  عهـده  به روستاها قانونی محدوده داخل در و ها شهرداري

 .گردد می پیشنهاد "باشد می روستا

25 - 
 برق و آب سازمان

 خوزستان

 داده اجـازه ) خوزسـتان  بـرق  و آب سازمان و ايمنطقه آب هايشرکت( نیرو وزارت به
 یـا  مسـکونی  بـه  کشـاورزي  از کـاربري  تغییـر  لحاظ به که عمومی انهار بستر شود،می

 ضـوابط  رعایـت  بـا  شوندمی متروکه آنها، موضوع اراضی آبیاري شدن منتفی و صنعتی
 بلنـد  صورت به یا و رسانده فروش به ثالث اشخاص یا و مجاور مالکین تقاضاي با فنی،
 واریز کشور کل خزانه نزد مربوطه شرکت حساب به را حاصل وجوه و دهد اجاره مدت

 هزینـه  رودخانـه  مهندسی عملیات براي را واریزي وجوه صد در صد معادل ساله هر و
 . نماید

 منظـور  به را هارودخانه روي پوشانیدن حق دیگر هايدستگاه و هاشهرداري:  1 تبصره
 و خیابـان  سازي پل عملیات براي که مواردي در جز ندارند آن باالي فضاي از استفاده

  .نیرو وزارت از مجوز کسب با و است الزم جاده

26 
 محمد
 شاهدي

 علوم فرهنگستان

 :شود اضافه زیر جمله 3 سطر در
 کشاورزي جهاد وزارت موافقت با و

 مسـیر  از حراسـت  و حفـظ  :شـود  اضـافه  زیر جمله ماده انتهاي در -3 ماده 1 تبصره
 شهر آن شهرداري عهده به شهرها داخل قناتهاي و قبل از شده پوشیده هاي رودخانه

 .باشد می ممنوع قانونی مجوزهاي اخذ بدون مسیر تغییر و کردن پر و بوده

 و يشـهردار  فیوظـا  شرح و 1383/ 02/ 20(مصوب  پسماند تیریمد(قانون  مانند ینیقوان با یفعل قانون: ه بند
 و يریشـگ یپ قـانون  و) 1334(مصـوب   ها يشهردار قانون و) است شده دیق ستیز طیمح نظارت و ها يبخشدار
 آب يهـا  شرکت يبرا یبزرگ چالش موضوع نیا که آنجا از. ستین نوا هم) 1348(مصوب  لیس خطرات با مبارزه
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 :گردد فیتکل نییتع شفاف طور به ریز موارد است الزم است يا منطقه 

 و يسـاز  وارهیـ د موضوع اما است گرفته قرار يشهردار عهده به يشهر مراکز در رودخانه یروبیال تیوضع اگرچه
 فیتنظ خصوص در دیبا ضمنا. است نشده فیتکل نییتع يشهر مراکز در رودخانه یمهندس اتیعمل و یسامانده

 يشـهردار  عهده به و یذات يامر یمسکون يها محدوده در ها رودخانه و انهار فیتنظ. شد قائل کیتفک یروبیال و
. شـود  انجـام  يشهردار توسط يا منطقه آب ادارات ابالغ با و ازین صورت در صرفا یروبیال اما باشد ها يبخشدار و

 مصـالح  برداشت عدم مبحث به. است يضرور ریغ کامال و نبوده دیمف قطعا یروبیال مناطق از ياریبس در که چرا
 .شود رجوع 72 ماده 3 تبصره در... و ها پل باالدست در

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 4نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 صـنایع  این وضعیت "ك" شرح برابر. است شده ذکر تخصیص دوم اولویت طیور و دام شرب
 ذکـر  هـا  تخصـیص  در مـورد  این اصوال ،) 41 ماده شرح در مجددا( است بالتکلیف قانون در

 .گردند هماهنگ قانونی ماده دو این است الزم و است نشده

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 شده ارائه 41 ماده طی که باشد می آب منابع از برداري بهره و حفاظت فصل به مربوط 4 ماده
 بـا  منطبـق  آن در ذکرشـده  هـاي  اولویت آن بر مضاف. نیست اول فصل در آن جایگاه و است

 ها رودخانه پایه جریان و زیست محیط نمونه براي. باشد نمی آب تخصیص دستورالعمل ساختار
 حـق  رعایـت  که است آن قانونی ماده این به وارده دیگر ایراد. است نشده عنوان سبز فضاي و

 بایسـتی  مواد این در ضمن در. است تناقض در ها درخواست به دهی اولویت نامه شیوه با تقدم
 راهکـار  حـاالت  تمـام  در و شود اشاره ها آبخوان نوع اساس بر تخصیص موضوع به صراحت به

 .شود دیده صراحت به بایستی مربوطه آبخوان شدن خشک صورت در پروانه لغو یا آب تامین

3 
 مهدي

 جمالوندي
 اي منطقه آب

 ایالم
 .اضافه شود يصنعت و کشاورز یتاولو :4در تبصره ماده 

4 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 تمـامی  بـر  تاکیـد ( شـود  اضـافه  »یـک  مـاده  مشـمول « عبـارت  آب، عمومی منابع عبارت از بعد •
 )اي منطقه آب توسط دریا آب از استفاده مجوزهاي

 مختلـف  هـاي  بخـش  در دریـا  آب از برداشت«. شود اضافه 4 ماده به زیر تبصره گردد می پیشنهاد •
 و اقتصـادي  محیطـی،  زیسـت  فنـی،  مالحظـات  و ضوابط رعایت با کشور مختلف مناطق و مصرف

 .»باشد آب برداشت منطقه اجتماعی

6 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر جمله:الف  -4 ماده
 اسـت،  نشده آب کشی لوله که شهرها از مناطقی در جدید تأسیسات و ساختمان ایجاد براي
 .شود اخذ منطقه آب سازمان یا و نیرو وزارت از آنها براي آب تأمین چگونگی مجوز باید
 :شود اضافه زیر جمالت: ب

 و شود می ارائه کشاورزي جهاد وزارت توسط که منطقه هر کشت الگوي به توجه با نیرو وزارت
 کرده اقدام کشور آب براي سرزمین آمایش تهیه به نسبت زیست محیط و صنایع آبی نیازهاي

 .رساند خواهد تصویب به ذیربط مؤسسات با هماهنگی با و
 .شود اضافه زیر مطالب با -2 تبصره و شده تبدیل -1 تبصره به تبصره 4  ماده

 حفـر  مجاز غیر صورت به مجاز کشاورزي هاي چاه و ها قنات حریم در که هایی چاه -2 تبصره
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 تخلـف  صـورت  در و دارد بـرداري  بهـره  حـق  ساختمان یک شرب آب حد در فقط است شده

 .شد خواهد محروم گاز و برق آب، دولتی انشعابات از متخلف مجدد

7 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 اقـدامات « بـه  نیـازي  1 ماده در پس بله اگر هستند؟ عمومی هم دریاها آب؟؟؟ عمومی منابع

 چیست؟ آنها تکلیف خیر، اگر و ندارد وجود »ها دستگاه سایر قانونی

8 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 مـتن  در تقـدم  حـق  معیار گردد می پیشنهاد چیست؟ تقدم حق از منظور یک سطر در •
 .بیاید

 مجـزا  بـرداري  بهـره  مجـوز  که آنجا از ،»دام شرب« آب تامین هاي اولویت ب قسمت در •
 صورت به لذا است کشاورزي هاي طرح دامپروري رسته در و ندارد وجود دام شرب براي

 .بیاید تخصیص هاي اولویت در نیست نیاز جداگانه
 تبصـره  آن، ذیـل  تبصره حفظ ضمن و یابد تغییر زیر شکل به 4 ماده گردد می پیشنهاد •

 :گردد اضافه است آمده ادامه در که شرحی به جدیدي
 مختلف، مصارف براي آب عمومی منابع از برداري بهره پروانه و مجوز هرگونه صدور: 4 ماده«
 مصارف بین مذکور مجوز انتقال و نقل و اشخاص، مکتسبه حقوق حفظ و تقدم حق رعایت با

 با و محیطی زیست هاي حقابه نمودن ملحوظ از بعد نیرو وزارت و است نیرو وزارت با منحصرا
 :نمود خواهد اقدام تخصیص و برداري بهره مجوزهاي صدور به نسبت زیر بندي اولویت رعایت

 انسانی بهداشت و شرب: الف •
 صنعت: ب •
 سرزمین آمایش الزامات رعایت با مصارف سایر •

 بـه  سـردابی  پـروري  آبـزي  هـاي  طـرح  براي سطحی آب از برداري بهره مجوز صدور: 1 تبصره
 پـروري  آبـزي  هـاي  طـرح  متولیـان  و گـردد  می صادر نیرو وزارت توسط آبگذري مجوز صورت
 رودخانـه  کیفیـت  و کمیـت  در کاسـتی  هیچگونـه  بـدون  را شـده  داده تخصیص آب بایستی

 بـا  و خـود  هزینه با آب جریان گیري اندازه تجهیزات آب، خروج و ورود محل در و بازگردانند
 هـر  در آب کیفیـت  و کمیـت  بر نظارت به مجاز نیرو وزارت و نمایند نصب نیرو وزارت تاکید
 .باشد می زمان

9 - 

 دفتر
 هاي نظام

 و برداري بهره
 آب حفاظت

 آبفا و

 4 ماده در دارد ضرورت تغییرکاربري، هرگونه در محیطی زیست اثرات اهمیت به توجه با •
 "محیطـی،  زیسـت  و فنـی  ضوابط رعایت با" صورت به "فنی، ضوابط رعایت با" عبارت
 .پذیرد اصالح

 :گردد می پیشنهاد 4 ماده در •
 "ریـزي  برنامـه  قابـل  آب چـارچوب  در آب تخصـیص " صورت به "آب تخصیص" عبارت: اوالً

 .گردد اصالح
 هـاي  حقابـه  تـأمین  دام شـرب  تـأمین  بـه  مربـوط  ب بنـد  جاي به تخصیص اولویت در: ثانیاً

 .گردد قید محیطی زیست
 سـایر  " صـورت  به "سرزمین آمایش الزامات رعایت با مصارف سایر " عبارت ج بند در: ثالثاً

 .گردد اصالح "آبی کم با سازگاري هاي برنامه الزامات رعایت با مصارف
 قیـد  "محیطی زیست هاي حقابه" صورت به "آبی هاي اکوسیستم" عبارت تبصره بند در: رابعاً

 .گردد
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

10 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 لحــــاظ با مختلف رفمصا ايبر آب عمومی منابع از داريبر هبهر نهواپر هرگونه ورصد
لح عایتر و عموم منافع  موجود هايآبه حق قحقو حفظ و متقد حق و عامه مصا

راساس ا آبی ظرفیت ب کثر ت -حوضـه  در تجدیدپـذیر  آب حجم درصد 75 حدا
ریز هاي ب عاتی هايمحدوده و آ ل  ونیر وزارت با اًمنحصر صشخاا مکتسبه کشـور  مطا

 ظلحا باو  مینیزیرو ز سطحی يبهاآ از رفمصا از هریک ايبر آب تخصیص با که ستا
 :نماید می امقدا یرز يها لویتاو
 ننساا شتابهدو  بشر    :لفا

 خدمات و صنعت مصارفدام  بشر      :ب
 مینزسر مایشآ تماالزا عایتر با رفمصا سایر  و کشاورزي مصارف     :ج

 نمازسا و ونیر وزارت که ستا لگوئیا سساابر بیآ    هاي مکوسیستا زنیا ردمو آب :هتبصر
 .مینمایند تعیین منطقه یطاشرو  بیآ تمکاناا به توجه با یستز محیط حفاظت

11 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 در شـود  مـی  پیشـنهاد  خصوص این در صنعت اهمیت و اشتغال و تولید ضرورت به توجه با
 ایجـاد  آب منابع تخصیص در آینده در تا شود اضافه دام شرب از قبل صنعت کلمه(ب)  بند

 .نشود مشکل

12 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 قابلیـت  نیز -1  تبصره همچنین .نماید پیدا تغییر »طیور و دام شرب« به »دام شرب«عبارت
 فرآینـدي  اسـاس  بـر  آبـی  هاي اکوسیستم نیاز مورد آب تعیین«: دارد را صورت این به اصالح
 .»شد خواهد تعیین استان و آبریز حوضه هر با متناسب که بود خواهد

 الزامـات  بـر  سـرزمین،  آمـایش  الزامـات  کنـار  در تـا  شود می پیشنهاد نیز ماده این ج بند در
 سرزمین آمایش اساس بر ج و ب هاي اولویت گردد می پیشنهاد. شود تأکید نیز محیطی زیست

 .گردد تعیین منطقه هر

 باقري علی 13
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 بـراي  و انـد  عملیـاتی  اندازه چه تا اند شده اگر اند؟ شده تدوین سرزمین آمایش الزامات آیا -ج
 به عملیاتی سطح در یا باشند نشده تدوین الزاماتی چنین اگر است؟ استفاده قابل نیرو وزارت

 چیست؟ تکلیف نخورد، نیرو وزارت کار درد
 آب تامین از فرار براي را راه و است مبهم خیلی منطقه شرایط و آبی امکانات عبارت -تبصره
 بالاثر تبصره این کل عبارت، این با دیگر عبارت به. گذارد می باز کامال زیست محیط نیاز مورد
 کرده زیست محیط نیاز مورد آب به مکلف را خود ظاهر به نیرو وزارت واقع در یعنی شود؛ می
 .کند می فرار آن بار زیر از دارد عمل در ولی

 به اگر بود؟ خواهد جگونه رابطه این در زیست محیط نیاز مورد آب الگوي تغییر این، بر عالوه
 چیست؟ تکلیف نرسند، توافق
 چست؟ در 41 ماده با ماده این فرق

14 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 بالتکلیف قانون در صنایع این وضعیت. است شده ذکر تخصیص دوم اولویت طیور و دام شرب
 است الزم و است نشده ذکر ها تخصیص در مورد این اصوال ،)41 ماده شرح در مجددا( است
 .گردند هماهنگ قانونی ماده دو این

15 
 سید

 صاحب
 اي منطقه آب

 کردستان
 :شود اضافه زیر بندهاي

 خدمات و صنعتی مصارف -ج
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 خادم

 حسینی
 کشاورزي مصارف -خ

16 - 
 سازمان
 از حفاظت

 زیست محیط

 :شود اصالح زیر شکل به و آورده مستقل ماده یک عنوان به باید ماده این تبصره •
 آبزي فلور و فون جمعیت کلیه که شود می اطالق حداقلی آب میزان به زیستی محیط آبی نیاز
 یـا  رودخانـه  از اعـم  آبـی  منبع هر براي میزان این. دارند نیاز آن به مختلف زمانی مقاطع در

. شـود  مـی  تعیـین  و بررسـی  زیسـت  محیط حفاظت سازمان توسط آبی منابع سایر یا و تاالب
 رهاسازي گزارش ساالنه صورت به سازمان و است آن رهاسازي و تامین به موظف نیرو وزارت

 .نماید می اعالم ربط ذي مراجع به را آب تامین و
 بـا  صـرفا  هـا  اکوسیستم نیاز مورد آب تامین خصوص در تکلیف تعیین ،4 ماده تبصره در •

 محیطی زیست حقابه است الزم و گرفته صورت اي منطقه شرایط و آبی امکانات به توجه
 .شود دیده قانون در آن جزئیات با

 از پـس  دوم اولویت عنوان به ها رودخانه و ها تاالب محیطی زیست نیاز تامین درخصوص •
 بهداشـت  و شـرب  از بعـد  آب تخصیص بندي اولویت در. است نشده بیان مطلبی شرب،
 سـپس  و شـود  لحـاظ  اکوسیسـتم  نیازهـاي  بایـد   محتـرم،  دولت مصوبه مطابق انسان،
 .گردد درج بعدي هاي اولویت

 قـرار  بررسـی  مورد دقت با مجددا باید که دارد افتراقاتی و اشتراکات 41 ماده با 4 ماده •
 .گیرند

 
 تامین از فرار براي را راه و است مبهم خیلی منطقه شرایط و آبی امکانات عبارت: تبصره •

 موردنیـاز  آب الگـوي  تعیـین  این بر عالوه. گذارد می باز کامال زیست محیط موردنیاز آب
 نحـوه  چیسـت؟  الگـو  این تعیین عملیاتی و فلسفی مبناي. است مبهم نیز زیست محیط
 توافق به اگر بود؟ خواهد چگونه رابطه این در زیست محیط سازمان و نیرو وزارت تعامل

 چیست؟ تکلیف نرسند،

 عربپور علی 17
 اي منطقه آب

 کرمان
 .نیست ها اولویت قید به ضرورتی »گردد اقدام ذیل هاي اولویت لحاظ با«

18 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 اسـت  بهتر و بوده تر جامع) هشتم ویرایش( کشور آب جامع نویس پیش 10 ماده تبصره شرح

 .گردد لحاظ مجددا

19 - 
 اي منطقه آب

 قم

 کتبـی  موافقـت  و اجـازه  با باید آب، عمومی منابع از استفاده« که شود تاکید ابتدا 4 ماده در
 »شود می انجام نیرو وزارت

 از و شـده  داده دوم اولویـت  دام شـرب  به که است بندي اولویت نحوه ،4 ماده در دوم موضوع
 .شود می داده اصالح پیشنهاد است، شد دارتر اولویت گردشگري و خدمات و صنعت
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 5نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .است بهتر نباشد نیرو وزرات عهده به "فروش قیمت کنترل"

2 
صاحب  یدس

خادم 
 ینیحس

 اي منطقه آب
 کردستان

 ."باشدمی مجاز صادره موافقت حد در" به جمله اصالح

3 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 بهتر. (دارد تأمل جاي آب فروش قیمت کنترل بر نیرو وزارت نظارت چهارم سطر 5 ماده در
 مشکالت بایست زیرا نکند پیدا ورود امکان آب محلی بازار تشکیل زمان تا نیرو وزارت است

 ).نماید فصل و حل را مالکین بین اختالفات و

 یکمال جالل 4
 اي منطقه آب

 کرمان
 واگـذار  تقاضـا  و عرضـه  مکانیسم و بازار عهده بر مورد این چرا( »آب فروش قیمت کنترل«

 )شود؟ نمی

 باقري دکتر 5
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 یا آبریز حوضه محدوده در آب از استفاده رسد می نظر به گیرد؟ می بر در را کجا تا ماده این
 و آب خریــدوفروش بــه و باشــد نداشــته مشــکلی آبخــوان محــدوده« :  محــل»  محــدوده

 پروانـه  واگـذاري  مجـوز  صـدور  بـراي  نیـرو  وزارت ضـوابط . کنـد  کمک آب بازار گیري شکل
 و صـنعتی  کشـاورزي،  از اعـم  اقتصـادي  مصـارف  در رسـد  مـی  نظر به چیست؟ برداري بهره

. یابـد  اختصـاص  بیشتر اقتصادي وري بهره با مصارف به آب که باشد نداشته اشکالی خدمات
 نیرو وزارت براي آن ابزار و نظارت این مکانیزم کند؟ نظارت قیمت روي باید نیرو وزارت چرا

 دقـت  بـه  کشـور  غـذایی  امنیـت  موضـوع  بایـد  برداري بهره پروانه انتقال ضوابط در چیست؟
 محـل  ایـن  از آب فـروش  از حاصـل  عوایـد  بـر  وارد مالیـات  مورد در. گیرد قرار موردبررسی

 .نشده داده توضیحی

6 
 صادق

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان
 يهاکنترل و نظارت :3سطر 

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

مجددا  45ماده  یاست و در فصل سوم ط يبردار مربوط به فصل حفاظت و بهره 5 ماده •
 تکرار شده است.

ـ  باشـد،  یمـ  یکسـان  45و  5هر دو ماده  ییهرچند مفهوم اجرا یگرطرف د از • در  یکنول
 یـن ا 45در مـاده   یمجاز دانسته شده است ول یرونقل و انتقال با اجازه وزارت ن 5ماده 

 .یدموافقت نما یرووزارت ن ینکهامر ممنوع اعالم شده مگر ا
 5 مـاده  در آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  7 مـاده  مفهوم که رسد می نظر به دیگر طرف از •

 پیشـنهاد . گـردد  نمـی  پیشـنهاد  موضـوع  ایـن  که است شده ادغام شده ارائه نویس پیش
عادالنـه   یعقانون توز 28و  27، 7طبق مواد  شده ارائه نویس پیش 45 و 5 ماده شود می

 مورد نظر ارائه گردد. ییراتآب به تغ

 اعتبـار  فاقـد  معناي به لغو آیا. است ابهام محل 5 ماده انتهاي در پروانه "لغو" واژه ارائه •
 دقیقـا  پروانـه  ابطـال  یا لغو مرجع اینکه دوم و ابطال؟ معناي به یا باشد می پروانه شدن

 ینکـه ا یـا و  ینداقدام به ابطال نما توانند می راسا تابعه هاي شرکت آیا که گردد مشخص
 یرد؟صورت پذ ییمراجع قضا یقاز طر یستیابطال با یندفرا
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 گردد محول تابعه هاي شرکت و نیرو وزارت به ها پروانه ابطال موضوع گردد می پیشنهاد •
 بـه  نسـبت  بایسـتی  قضایی مراجع که صورتی در و گردد تصریح موضوع این قانون در و

 :شود اضافه ماده این به زیر تبصره نمایند، اقدام ابطال
 بـه  آن اعتبـار  اتمـام  و بـرداري  بهـره  پروانـه  لغـو  صـورت  در قضـایی  ذیصالح مراجع: تبصره

 .هستند برداري بهره پروانه ابطال به مکلف تابعه هاي شرکت و نیرو وزارت درخواست

8 
 مهدي

 جمالوندي
 اي منطقه آب

 ایالم

مشـخص گـردد.    يبردارتا اخذ پروانه بهره یصسقف مدت زمان الزم از صدور موافقت تخص
خسـارت   يادعا یکه در زمان مورد نظر اقدام ننموده و از طرف یانیضمناً در خصوص متقاض

 مجازات الزم به چه صورت در نظر گرفته خواهد شد یندنما

9 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان

 گنجانـده  یز) نزمین( کلمه صراحت، به مصرف، نوع و محل به پروانه اختصاص بر عالوه: الف
...) است مصرفی نوع و زمین محل، به مختص آب، پروانه(  نحو به عبارت کل این، بنابر. شود

 کشـاورزي  هاي چاه آب مصرف نوع تغییر موارد از غیر که شود درج همچنین و گردد اصالح
 مصـرف  همـان  بـراي  و زمـین  تبـع  بـه  آب، فـروش  و پروانـه  انتقال صنایع، براي دار پروانه
 .بود خواهد پذیر امکان

 زیـرا . گـردد  حـذف  مـذکور  مـاده  از نیـرو،  وزارت توسـط  آب فروش قیمت کنترل شرط: ب
 امـر،  ایـن  بـراي  مناسـب  اجراي ضمانت و ابزار و نداشته وجود امر این براي خاصی سازوکار

 .بود نخواهد پذیر امکان و نشده بینی پیش
 6 مـاده  یـک  تبصـره  در شـده  بینـی  پـیش  اقدامات و حذف ماده، ذیل در مقرر تنبیهات: ج

 تعلیق که چرا. گردد جایگزین پروانه، فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون اجرایی نامه آئین
 متقاضی، براي اعتراض حق شدن قایل و باره این در گیري تصمیم مرجع از صرفنظر پروانه،

 شرکت بر اجتماعی فشار و نداشته مرتکب تنبیه یا اقدامات از جلوگیري در عملی اجرایی اثر
 .داشت خواهد پی در را اي منطقه آب هاي

(وزارت  شـرکت : پروانـه  فاقـد  هاي چاه تکلیف تعیین قانون اجرایی نامه آئین 6 ماده 1 تبصره
 بـه  را مراتب تخلف وجود صورت در فعال کشاورزي آب هاي چاه کلیه به نظارت ضمن) نیرو

 در. نمایند اقدام آن رفع به نسبت روز)  45( ظرف حداکثر تا نماید می اعالم مالکان یا مالک
 نسـبت  شـرکت  تخلف، تکرار یا مقرر زمان در مالکان یا مالک توسط تخلف رفع عدم صورت

 صورت در. نماید می اقدام مربوط مقررات و قوانین رعایت با چاه برداري بهره پروانه ابطال به
 شـرکت  اعـالم  از پـس  روز)  45( ظرف در آن رفع عدم و پروانه تمدید زمان در تخلف وجود
 فاقـد  چاه به مربوط مقررات و قوانین  اساس بر شرکت برداري، بهره پروانه تمدید عدم ضمن
 کمیسیون به موضوع مالکان یا مالک اعتراض صورت در. آورد می عمل به را الزم اقدام پروانه

 ارجـاع  قـانونی  اقدام و رسیدگی براي) 14( ماده موضوع زیرزمینی هاي آب امور به رسیدگی
 .شود می

 )است شده قید آب مصرف کاربري نوع تغییر تخلف، موارد از یکی 2 تبصره(در 

 وزیري اروند 10
 اي منطقه آب

 زنجان

 فروش به را اختیار تحت آب منابع توانند می مجوز داراي هاي پروانه صاحبان 5 ماده براساس
 بنـد  ایـن  اصـالح  بـا  کـه  خـاص  اي عده براي ملی منابع با درآمد کسب یعنی این و برسانند

 .باشد آب فروش متولی نیرو وزارت بایست می
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

11 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 آمره دارد: يکه محتو 5ماده  در
 .است نشده شرب تحت اراضی و مصرف مورد تبع به پروانه توامان انتقال بر تاکید -اوال
 یرنافـذ و نقض هر مصوبه آمره غ یتخط ییضمانت اجرا یقانون مدن 10به استناد ماده  -ثانیا

 بودن آن است.
 .نیست صحیح نظر به غیرنافذ عوض به باطل لفظ نتیجه در

 در انـد  نمـوده  منعقـد  را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهاي: یقانون مدن 10 ماده
 .است نافذ نباشد قانون صریح مخالف که صورتی

12 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 جبـران  و نقدي جرایم موضوع برداري، بهره پروانه ابطال یا تعلیق با مرتبط اقدامات بر عالوه
 دهـی  ارجاع یا تشریح قانونی ماده متن در) یرزمینیو ز ی(سطح آبی منابع بر وارده خسارت

 .شود

13 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .گردد اعالم ممنوع باید بیع عنوان تحت آب واگذاري

14 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 شده تکرار) برداري بهره پروانه در قیدشده مصرف نوع و محل به آب اختصاص( 45 و 5 ماده
 .است

15 - 
 اي منطقه آب

 قم
 نـوع  و مصـرف  محـل  بـردار،  بهـره  بـه  مختص آب، برداري بهره پروانه: شود آورده 5 ماده در

 ... در که است مصرفی

16 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 تغییـر  و شده قید برداري بهره پروانه در که است مصرفی نوع و محل خاص آب، برداريبهره
 از عنوان هر تحت  آب واگذاري یا دیگري به برداري بهره پروانه انتقال یا مصرف نوع یا محل
 اجـازه  حـد  در و نیـرو  وزارت قبلـی  موافقـت  کسب با غیره و اجاره وکالت، صلح، بیع، قبیل

 بـرداري  بهره پروانه از استفاده مورد در را الزمه هاينظارت نیرو وزارت. باشدمی مجاز صادره
 خـالف  اقـدام  گونـه  هـر . نمـود  خواهد اعمال آب فروش قیمت کنترل و صادره مجوزهاي و

 شـش  حـداکثر  مـدت  به برداري بهره پروانه تعلیق موجب اول مرتبه در و باطل فوق مقررات
 پروانـه  لغـو  موجـب  سـوم  مرتبـه  در و سـال  یـک  مـدت  بـه  اکثـر  حـد  دوم مرتبه در و ماه

 .شد خواهد برداري بهره
 .گردد حذف که شودمی پیشنهاد و نبوده نیاز 45 ماده ماده، این به توجه با

 جلسات صورت 17
 بحـث  5 مـاده  در ولـی  دارد همخـوانی  دقیقـاً  نهـم  ویـرایش  نویس پیش 5 ماده با ماده این

 بررسـی  بـوده  مشـترکات  جـزو  زیرزمینی آب اینکه لحاظ به و شده منظور نیز »آب فروش«
 .است الزامی حقوقی کارگروه با مجدد
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 6نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 سمنان
 .باشد می توثیق و ترهین قابل مصرف محل با منحصرا و صرفا صادره برداري بهره پروانه

2 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان

 در کـه  چـرا . گـردد  حـذف  مـاده  از آب، هـاي  پروانه گذاري وثیقه و ترهین قابلیت بینی پیش
 ضـبط  و گـذار  وثیقـه  و متعهـد  تعهـد  ایفاي عدم و آب پروانه گذاري وثیقه و ترهین صورت
 انتقـال  موجـب  مزایـده،  در ثالث اشخاص توسط پروانه تملیک و قانونی مراجع توسط وثیقه
. باشـد  مـی  نـویس  پیش همین 5 ماده خالف بر که شد خواهد غیر به زمین بدون آب، پروانه

 و اصالح یا لغو ابطال، پروانه نحوي هر به گذاري، وثیقه دوره طول در است، ممکن همچنین
 .بود خواهد وثیقه، پذیرنده مراجع حقوق تضییع موجب که گردد تعدیل

3 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
. اسـت  مشـکالت  وجـود  موجب برداري بهره پروانه گذاري وثیقه و ترهین قابلیت عبارت درج

 .گردد حذف گردد می پیشنهاد

4 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 *.شد اشاره "د" شرح در مفصل طور به آن حقوقی تبعات و "مصرف حق" ترکیب

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 گـذاري  یقهو وث ینآب و قابل تره یاعالم شده است که پروانه به منزله سند رسم 6ماده  در
و ضـوابط   یطپروانه با توجـه بـه شـرا    یزاناعالم شده است که م 332است و سپس در ماده 

اسـت،   یـر پروانه متغ یمنفعت يپارامترها یزاناز آن جهت م ینکند، بنابرا ییرممکن است تغ
ها مدت اعتبـار دارنـد و پـس از آن     پروانه ینا یگراست و از طرف د ییرقابل تغ یزارزش آن ن

 ینفاقد اعتبار خواهند بود و با تکرار تخلف از منـدرجات قابـل لغـو و ابطـال هسـتند. بنـابرا      
پروانـه موجـب    شـدن  یقهرهن و وث یاگذاشت و به رهن درآورد و آ یقهآنرا وث توان یچگونه م

سـند دال   یـن ماده آمده است که ا یندر ا یناخالل در روند لغو و ابطال نخواهد شد؟ همچن
اسـت، چگونـه حـق     یـر آن متغ یزانکه م یشخص است در صورت يبرا ینبر حق مصرف مع

در مـال   یرنـده گ رهـن  یحقـوق  ینطبـق قـوان   یگـر د. از طرف درا به همراه دار ینمصرف مع
 .باشد یم 45و  5شده اجازه هرگونه استفاده را داراست که بر خالف مفاد ماده  رهن

6 
 مهدي

 جمالوندي
 اي منطقه آب

 ایالم
انـد مشـخص   پروانـه نکـرده   یدکه تمد نیبرداراو بهره یانمتقاض یفتکل یینطور شفاف تع هب

 گردد.

7 
 محمدمهدي

 زاده جوادیان

 آب شرکت
 اي منطقه
 یزد

 شـرایط  حسـب  یعنـی . دارد وجود ابهام است، اعتبار مدت داراي مصرف حق اینکه مورد در
 شـده  انجـام  گذاري سرمایه آنگاه. نگردد تمدید سال چند براي یا و کامل طور به است ممکن

 .گردد می نقصان دچار بخشی هر در

8 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

آب است و قابـل   یشود بمنزله سند رسم یقانون صادر م ینبرداري آب که در اجراي ا هاي بهرهپروانه
 یطممکن است باقتضاي شرا برداري بهرهآب مندرج در پروانه  یزانگذاري خواهد بود. م یقهو وث ینتره
سند دال بر حق مصرف (اجازه استحصال و بهره بـرداري)   ینکند. ا ییرتغ یمنابع آب یتو ظرف یطیمح
مشخص به صورت مدت دار صادر شده و مشتمل بر  یاز منبع آب یحقوق یا یقیبراي شخص حق ینمع

برداشت آب، نوع مصـرف و   یا یلمنبع آب، محل و نحوه تحو یتدارندگان، موقع یامشخصات دارنده و 
 تصاص داده شده و مدت اعتبار است.و حجم آب اخ یمشخصات محل آن، جدول زمان
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر مطلب 6 ماده انتهاي  به
 اي کمیتـه  تشـخیص  بـا  و اسـت  قـانونی  غیر پروانه بدون هاي قنات و ها چاه از برداري بهره

 و تجـارت،  و معـدن  صـنعت،  کشـاورزي،  جهاد و نیرو هاي وزارتخانه نمایندگان از متشکل
 براي ضروري برداشت مقدار و سنج دبی گذاشتن چگونگی به نسبت محیطزیست سازمان

 توسط ساله هر که اي تعرفه طبق بردار بهره از .شود می تصمیم اتخاذ شده ایجاد درختکاري
 که هایی توسعه حق بردار بهره و .گردد می اخذ برداري بهره هزینه شود می تعیین نیرو وزارت
 .ندارد باشد بیشتر آبی نیاز به منجر

10 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 بـود؟  خواهـد  چه 5 ماده به توجه با اراضی سند تکلیف) آب(پروانه  وثیقه توقیف صورت در
 موضـوع  این چنانچه حال باشد؟ زمین صاحب دیگري و آب پروانه صاحب شخص یک یعنی

 در کنـد  تمدیـد  را شده یفتوق دار مدت پروانه نیرو وزارت که دارد وجود الزامی چه داد، رخ
 آب صـورت  ایـن  در. است آب توقیف پروانه صاحب تنها و نبوده زمین مالک شخص حالیکه
 برسد؟ مصرفی چه به و کجا در شده توقیف سند موضوع
منـابع   یـت و ظرف یطیمح یطشرا يآب مندرج در پروانه ممکن است باقتضا یزانم« عبارت

 و جداگانـه  صـورت  بـه  موضوع این 8 ماده در. گردد حذف ماده این در باید »کند تغییر آبی
 .است شده ذکر کامل

11 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 جملـه  همچنـین  و گردد حذف »بود خواهد گذاري وثیقه قابل و« جمله اول سطر انتهاي در
 :یابد تغییر زیر شکل به پاراگراف دوم

 اضطرار شرایط اقتضاي به و نیرو وزارت تشخیص با است ممکن پروانه در مندرج آب میزان«
 »نماید تغییر آبی منابع ظرفیت و اجتماعی محیطی،

12 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
مهـم در بنـد    یـن و ا شود نوشته مجزائی نامه آئینآب  یسند مل یقو توث ینامکان تره ياست برا الزم

 .یفآب در بخش تعار یمذکور اشاره گردد. مخصوصا با توجه به موقت بودن سند مل

13 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

آب  سمیر سند بمنزله دشو می درصا نقانو ینا ايجردر ا کهآب  داريبر هبهر يهانهواپر
 ستا ممکن نهواپردر  رجمندآب  انمیز .دبو هداخو اريگذ ثیقهو و ترهین قابل و ستا

حقوق مکتسبه و پرداخت  یجادا بدون بیآ منابع ظرفیتو  محیطی یطاشر يباقتضا تواند می
و  لستحصاا زهجاا( فمصر حق بردال  پروانــه ینا .کند تغییر یــروخســارت، توســط وزارت ن

 قنـات  چشمه،(چاه، مشخص بیآ منبعاز  حقوقی یا حقیقی شخص ايبر معین ) داريبرهبهر
 یاو  هنددار تمشخصا بر مشتملو  هشد درصا دار تمد رتصو به ) ســطحی آبهــاي ســایر و

 تمشخصاو  فمصر عنوآب،  شتدابر یا تحویل هنحوو  محلآب،  منبع موقعیت ن،ندگادار
یرو وزارت و. ستا رعتباا تمدو  هشدداده  صختصاآب ا حجمو  مانیز ولجدآن،  محل  ن

ز هـره  میـزان  کاهش خصوص در است مجا  در منـدرج  مشخصـات  و بـرداري ب
نه ا یط تحت صادره پرو عـاتی  هـاي محـدوده  آبی ظرفیت تغییرات شرا ل  و مطا
ریز هايحوضه ب م آ قدا ماید ا  .ن

ره ــ  کلیهدر  اتقنوو  چشمههااز آب  نکنندگافمصر کلیه نقانو ینا تصویب نمااز ز -تبص
و ســـازمان  ايمنطقهآب  يشرکتها به فمصر نهواپر تحصیل جهت موظفند رکشو مناطق

 دارانبرهبهر شناسایی با مکلفند مــذکور يشرکتهاو  نمایند جعهامرآب و بــرق خوزســتان 
ه فمصر نهواپر تقنا یا چشمه دموجو ضعو با متناسب قانونی ن ی ه  .نمایند درصا ب
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

14 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 شـرایط  اقتضـاي « بـه  بایسـت  مـی  زیرزمینی آب منابع مورد در پروانه در برداري بهره میزان
. »باشد کاهش ممنوعیت ادامه صورت در و یابد تغییر ها دشت ممنوعیت و هیدروژئولوژیکی

 .شود اضافه متن به فوق عبارت شود می پیشنهاد لذا

15 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 این و نیستند آب رسمی سند حکم در آب، منابع از برداري بهره براي صادره قبلی هاي پروانه
 ذیـل  عبـارت  شـود  مـی  پیشـنهاد  همچنین. دارد تضادهایی قانونی بند این اجراي با موضوع

 :گردد اضافه ماده این به تبصره عنوان به
 و ورودي آب میزان اقلیم، تغییر یا و خشکسالی نظیر منطقه شرایط تغییرات دلیل به چنانچه

 را صـادره  هـاي  پروانـه  توانـد  مـی  نیـرو  وزارت یابـد،  کاهش آبریز حوضه به ریزي برنامه قابل
 .دهد کاهش آن با متناسب

 باقري علی 16
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 کنـد،  تغییـر  آبـی  منـابع  و محیطی شرایط به بسته تواند می پروانه در مندرج آب مقدار اگر
 یـا  رهـن  در را سـند  ایـن  که مرجعی تکلیف صورت این در است؟ چگونه تغییر این ضوابط
 5 مـاده  مفـاد  به توجه با خواهدبود؟ چه برداري بهره قابل آب مقدار تغییر با گیرد می توثیق

 گیرنـده  وثیقه یا گیرنده رهن مرجع است، شده مشروط آبی منبع از برداري بهره انتقال در که
 .شود مند بهره تواند می سند این از منافعی چه از

 مرید سعید 17
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 چیست؟برداران در صدور مجوز نقش بهره •
 !باشند نداشته نقشی برداريبهره در و کنند مشارکت حفاظت در خواست مردم از شودنمی
 نبایـد  قـانون  خصـوص  ایـن  در. اسـت  زیست محیط به آب تحویل اصلی مشکل: تبصره •

 .بماند مسکوت

18 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 .شود تعیین ترسالی و خشکسالی بینی پیش براساس باید آب برداشت میزان

19 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 مراجـع  عهده به ابطال اما شده اشاره خوبی به متخلف متقاضیان پروانه اصالح و تعدیل •
 اي منطقه آب هاي شرکت اصلی مشکل که است حالی در این. است شده ذکر صالح ذي
 نیـرو  وزارت اختیـار  در است الزم و است متخلفین پرونده ابطال براي قانون وجود عدم

 حقـوق  خصـوص  در تعـارض  رفـع  بـراي . گیـرد  قرار) نیرو وزارت ستاد سطح در(الاقل 
 قانون ادبیات در است الزم متخلفین، مجوز ابطال یا متقاضیان گذاري سرمایه و مکتسبه
 بـه  را آب مصرف مجوز صدور قراردادهاي توان می مثال عنوان به. شود اعمال تغییراتی

 )د بند. (برابر نمود منعقد* مدنی قانون 10 ماده استناد
 .شود توجه باید آن حقوقی تبعات و »مصرف حق« ترکیب به •

20 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 سـازي  فراهم همچون تبعاتی اراضی، و مصرف مورد بدون پروانه صرف گذاري وثیقه یا ترهین
 مقـدمات  همچنین و برداري بهره هاي پروانه موضوع آب صرف تملک و انتقال و نقل موجبات
 .داشت خواهد شرب تحت و آبخور اراضی و مصرف مورد از خارج در ها آب از استفاده

 وزیري اروند 21
 اي منطقه آب

 زنجان

 -الـف : اسـت  بررسی قابل منظر دو از آب هايپروانه گذاريوثیقه و ترهین قابلیت بینی پیش
 سندیت و آب مقوله به گذاريارزش گونه به آب پروانه گذاريوثیقه و ترهین امکان با کهاین

 و گـذار وثیقـه  و متعهد تعهد ایفاي عدم -ب طرفی از و بوده صادره هايپروانه بودن ارزش با
 شـدن  متزلـزل  و زمـین  بـدون  آب، پروانـه  انتقـال  موجب قانونی مراجع توسط وثیقه ضبط
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شد خواهد متعهد مالکیت

 قضاییه قوه - 22
 مغایرت مدنی قانون 1287 ماده در رسمی اسناد تعریف با ماده این در شده قید رسمی سند

مـی  و دارد قـانونی  منـع  دیگـر  موارد و گذاري وثیقه از اعم آن اجرایی هايضمانت و داشته
 .باشد قرارداد قالب در موضوعات این بایست

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 7نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

ــا 7 مــاده • ــارت گــردد مــی پیشــنهاد کشــاورزي، در پســاب از گســترده اســتفاده ب  عب
 در پسـاب  از اسـتفاده « بـه  »نشـود  اسـتفاده  کشـاورزي  بـراي  پسـاب  از المقدور حتی«

 تغییر »باشد می پذیر امکان آلودگی بار حذف و پساب در کامل تصفیه از پس کشاورزي
 .یابد

 و صـنایع  در مصـرف  امکان و پروري آبزي هاي طرح پساب بازچرخانی 7 ماده تبصره در •
 .گردد اضافه نیز کشاورزي

 پـروژه  هـاي  طـرح  با مرتبط پساب مورد در توضیحی هیچگونه آن، هاي تبصره و ماده این در
 شـده  داده آن کننـده  تولیـد  و مالک به پساب اختیار نیر آن 2 تبصره در و نشده داده ماهی
 .است

 و روشـن  بصورت است الزم و بوده تضاد در موضوع این 1 ماده مفاد به توجه با است بدیهی
 آن زیاد حجم لحاظ به ماهی پرورش هاي طرح فاضالب وضعیت گرفتن نظر در مراتب صریح

 .گیرد قرار توجه مورد و بحث ماده این در

2 
 سیدصادق
 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 آن کیفیت مختلف فصول و سال طول در که گردد مدیریت نحوي به حاصله پساب :3 سطر
 بـرداري  بهـره  پروانـه  در موارد سایر و مصرف نوع کیفیت با متناسب و گیرد قرار پایش مورد
 پساب ورود نگردد مصرف کشاورزي محصوالت تولید براي پساب از المقدور حتی. گردد درج

 .است ممنوع شرب آب تامین منابع به انسانی و کشاورزي

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 نیـرو  وزارت درج به نیازي نظر به و است کشاورزي جهاد وزارت ذاتی وظیفه -1 تبصره •
 .نیست

 در مندرج مالکیتمحدوده " است بهتر و است عمومی اي کلمه "یدسترس" -2 تبصره •
 .شود ذکر "مجوز

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 این. است شده اشاره ها فاضالب و ها پساب در نیرو وزارت اختیار موضوع به مجددا 7 ماده در
 وزارت مـاده  ایـن  در چیسـت؟  مجـدد  تکرار دلیل است، شده اشاره 1 ماده در یکبار موضوع

 دو از موضـوع  این نرساند، کشاورزي مصرف به را آب المقدرو حتی که است شده مکلف نیرو
 نیـرو  وزارت اینکـه  دوم و نیسـت  صـریح  و اسـت  خـواهش  آنکه اول: است ایراد محل جنبه
 پساب طریق از آب تامین گردد می پیشنهاد. باشد نمی مصرف متولی و است آب کننده تامین
 .گردد ممنوع قطعی صورت به کشاورزي مصارف براي

 تکـرار  دلیـل  است، شده ذکر 5 ماده در پروانه مندرجات از تخلف و تخطی موضوع ضمن در
 چیست؟ 7 ماده در موضع این

 :گردد اصالح ذیل شرح به یک تبصره متن
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 و پزشـکی  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت مشـترك  تاییـد  به که مواردي در -1 تبصره 
 نیـرو  وزارت دارد، وجـود  کشـاورزي  بـراي  پسـاب  از اسـتفاده  امکان کشاورزي جهاد وزارت

 از اسـتفاده  با تایید مورد کشت اجراي حسن بر مسئولیت. نماید آب تامین به اقدام تواند می
 .است کشاورزي جهاد و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتین عهده بر پساب

 يمصارف فضا يبرا یخصوص هاي خانه یهامکان استفاده از پساب حاصل از تصف 2تبصره  در
 اسـت،  45و  5برخالف مفاد مـاده   ینکهمجاز دانشته شده است که ضمن ا يسبز و کشاورز

 بنابراین. ندارد وجود صالح ذي مراجع توسط آنها سالمت تایید و محصوالت بر نظارت امکان
 یـا  و مجـوز  داراي مصرف نوع و محل در مصرف اجازه تنها موارد این در گردد، می پیشنهاد

 حکومـت  اختیـار  در نیـز  هـا  فاضـالب  که جهت آن از ضمن در. شود داده سبز فضاي نهایتا
 بـر  نظـارت  جهـت  نیـرو  وزارت بـه  را مبالغی بایستی نیز موارد این در مالکان است، اسالمی

 .بپردازند فرایند اجراي حسن

5 - 
 اي منطقه آب

 گلستان
 عبـارت  »آنهـا  مـالکین  دراختیار« عبارت جاي به شود می پیشنهاد 7 ماده ذیل 2 تبصره در
 )آب عمومی مالکیت اصل به عنایت(با  شود ذکر »آنها برداران بهره دراختیار«

6 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان
 نیـز  »اي منطقـه  آب شـرکت « نـام  »نیـرو  وزارت« کلمه از بعد 7 ماده در گردد می پیشنهاد

 .شود نوشته

7 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 صـنعتی  هـاي  شـهرك  شرکت مدیریت تحت که صنعتی هاي شهرك پساب خصوص در •
 .است نشده اي اشاره است

 "و حـدود اسـتاندارد  "عبـارت   "موارد مجـاز "پس از واژه  گردد یم یشنهاد: پ1تبصره   •
واژه  "يمحصـوالت کشـاورز  "پـس از واژه   گردد یم یشنهادپ یناضافه گردد. عالوه بر ا

 اضافه گردد. یزن "یباغ"
 پیشـنهاد  و است نامفهوم "شود خارج آنها دسترس از پسابچنانچه " عبارت: 2 تبصره •

 بسط داده شود.  گردد می
 این اول فراز به "اي منطقه آب هاي (شرکت نیرو وزارت نظارت با قید بایستی :2 تبصره •

 .شود افزوده تبصره

8 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

بـرداري  است و بهره یرووزارت ن یارمنحصراٌ در اخت یهاي عمومفاضالب یهآب حاصل از تصف
 یصدر تخصـ  یـد با یـرو وزارت نبرداري اسـت.  از آن در هر مورد موکول به کسب پروانه بهره

محصوالت کشاورزي  یدالمقدور براي تول یکه حت یدنما یریتنوع آب بنحوي مد ینمصرف ا
 برداري درج گردد.مورد استفاده قرار نگرفته و موارد مصرف در پروانه بهره

برداري تخلف محسوب و براي بار اول موجـب   نوع آب خالف مفاد پروانه بهره یناستفاده از ا
برداري براي مدت سه ماه و در صورت تکرار براي مدت پروانه بهره یقنوع آب و تعل ینع اقط

 یاحتمـال  یـان ز یصـورت  ینبرداري لغو خواهد شد. در چن و براي بار سوم پروانه بهره یکسال
 برداري، قابل مطالبه نخواهد بود.  لغو پروانه بهره یا یقنوع آب تعل یناز قطع ا یناش

نـوع آب در   یـن موارد مجاز اسـتفاده از ا  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک: 1تبصره 
و جهاد کشاورزي اعالم و بر اجـراي آن نظـارت خواهـد     یروکشاورزي را به وزارتخانه هاي ن

 نمود.
آنهـا بـوده و بـراي     ینمـالک  یاردر اخت یهاي خصوصفاضالب یه: آب حاصل از تصف2تبصره 

در صـنعت و مصـارف    یبازچرخـان  یـا ود بـراي فضـاي سـبز    خـ  یـت مصرف در محدوده فعال
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نـوع آب از دسـترس    ینچنانچه ا یکنکشاورزي که مجاز شناخته شده قابل استفاده است ل 
آب  يهـا (شـرکت  یـرو برداري از آن بـا وزارت ن و صدور اجازه بهره یصآنها خارج شود تخص

 و سازمان آب و برق خوزستان) خواهد بود. يامنطقه

9 - 

 گروه
 برداري بهره

 هاي آب از
 و غیرمتعارف
  پساب

 :گردد اصالح ذیل شرح به 7 ماده گردد می پیشنهاد
 و اسـت  نیـرو  وزارت اختیـار  در منحصـرا  روسـتایی  و شـهري  هاي فاضالب تصفیه از حاصل هاي پساب

 مجـوز  صـدور  بـه  موکـول ...  و شـهري  صنعتی، کشاورزي، از اعم مصارف در آن از برداري بهره هرگونه
 .باشد می نیرو وزارت سوي از برداري بهره مجوز صدور و قرارداد انعقاد پساب، تخصیص
 پروانـه  تعلیـق  و پساب قطع موجب اول بار براي و محسوب تخلف پروانه مفاد خالف پساب از استفاده

 پروانـه  سـوم  بـار  بـراي  و سـال  یـک  مـدت  بـراي  تکـرار  صـورت  در و مـاه  سه مدت براي برداري بهره
 پروانـه  لغـو  یـا  تعلیق پساب، قطع از ناشی احتمالی زیان صورتی چنین در. شد خواهد لغو برداري بهره
 .بود نخواهد مطالبه قابل

 :شود اصالح زیر شرح به 7 ماده 1 تبصره گردد می پیشنهاد -
 از اسـتفاده  مجـاز  مـوارد  زیسـت  محـیط  سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت: 1 تبصره
 خواهنـد  نظـارت  آن اجـراي  بـر  و اعالم کشاورزي جهاد و نیرو هاي وزارتخانه به را کشاورزي در پساب
 .داشت

 مراکز به دادن اجازه موضوع که چرا: گردد حذف 7 ماده 2 تبصره اول قسمت گردد می پیشنهاد -
 بـراي  مجـدد  اسـتفاده  یـا  و واحد داخل در شده استفاده آب بازچرخانی قابلیت جهت خصوصی

 این نوعی به. گردد فصل و حل آب تخصیص نظام در باید که است موضوعی سبز فضاي آبیاري
 .است شده صادر قبال که شود آبی هاي تخصیص میزان کاهش به منجر بایست می مجوز، و اقدام

 :گردد اصالح زیر شرح به تبصره این دوم قیمت گردد می پیشنهاد طرفی از -
 گردشگري صنعتی، مسکونی، تجاري، هاي مجتمع و اماکن و واحدها از خروجی پساب: 2 تبصره -

 بـرداري  بهره هرگونه و بوده نیرو وزارت اختیار در شود می تخلیه پذیرنده منابع به که خذماتی و
 .پذیرد صورت نیرو وزارت توسط برداري بهره و تخصیص مجوز صدور از پس بایستی آن از

10 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه 2 تبصره انتهاي به زیر جمله •
 هـاي  پساب محیطزیست، سالمت حفظ براي موظفند دولتی هاي شرکت و خصوصی بخش
 شده مشخص خصوصیات با آبی به و کرده تصفیه را زیست محیط براي مضر مواد به آلوده

 محـیط  سـازمان  و بهداشـت  وزارت که طریقی به یا و کنند تبدیل بهداشت وزارت توسط
 .نمایند دفع میکند تعیین زیست
 :شود اضافه زیر مطالب با 3 تبصره •

 اسـتفاده  بـراي  نیـرو  وزارت توسـط  شـده  مشخص تعرفه با شهري شده تصفیه هاي پساب
 و مشـکالت  رفـع  براي آن درآمد از و شده استفاده موجود صنایع و کشاورزي سبز، فضاي

 .شود می استفاده پسابها ساماندهی

11 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 محـدوده  در آنکـه  شرط به خصوصی هاي فاضالب از حاصل پساب «، 7 ماده از 2 تبصره در
: منجملـه  باشـد  مـی  ابهامـاتی  داراي »اسـت  بالمـانع  گیـرد  قـرار  استفاده مورد مالک اراضی
 هـاي  ویژگـی  داراي کشـور  هـاي  دشـت  در موجـود  زیرزمینـی  آب هـاي  سـفره  و هـا  آبخوان

 فـرد  یک عهده به آبخوان یک در را پساب رهاسازي کنترل توان می آیا. هستند غیرمشترك
 تضـمینی ارتباط دارند چه  یکدیگرها با  از آبخوان یاديتعداد ز گذاشت؟) یحقوق یا یقی(حق

 در آلـوده  پساب رسوخ گیرد؟ انجام خوبی به خصوصی فاضالب تصفیه پروسه که دارد وجود
 خواهـد  تصـاعدي  اي گونه به و باال بسیار گسترش با آلودگی نفوذ هاله ایجاد موجب آبخوان

 .بود
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12 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 طـی  مصـرف  نـوع  تغییـر  یـا  و برداشـت  محل و میزان در تغییر هرگونه جریمه است الزم •
 .گردد تعیین  7 ماده ذیل در اي تبصره یا و نامه آیین

 از حاصـل  هـاي  پسـاب : گـردد  اصالح شرح بدین 7 ماده متن اول پاراگراف شود می پیشنهاد •
 بـراي  آن از بـرداري  بهـره  و است نیرو وزارت اختیار در منحصرا عمومی هاي فاضالب تصفیه

 امکـان  تخصیص نظام قالب در نیرو وزارت از مجوز اخذ با خصوصی و دولتی از اعم اشخاص
 مـواردي  در مگر است ممنوع کشاورزي محصوالت تولید براي پساب، از استفاده. است پذیر

 .نماید اعالم مجاز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت که
 .شود گرفته نظر در بهداشت وزارت کنار در نیز زیست محیط سازمان: 1 تبصره
 بـه  مجاز لذا گیرد، قرار مالک اختیار در اگر خصوصی هاي فاضالب پساب خصوص در: 2 تبصره
 اسـتفاده  فقـط  اسـت  بهتـر  لـذا  .داشـت  خواهـد  پی در را زیادي مشکالت و بود خواهد فروش

 .باشد مالک اختیار در آن از برداري بهره
 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به اعالم مستلزم کشاورزي براي پساب از استفاده«

 نظارت خصوص این در است مکلف بهداشت وزارت .بود خواهد مذکور وزارتخانه از تاییدیه اخذ
 »باشد داشته مستمر

13 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 بـه  یـا  باشـد  شـده  تعریف نظام این باید شود می داده ارجاع »تخصیص نظام« به موضوعی وقتی
 پسـاب  از اسـتفاده  دلیـل  و عمـومی  پسـاب  از اسـتفاده  عـدم  دلیـل . نماید ارجاع خاصی مقررات

 از حاصـل  محصـوالت  آلـودگی  احمـال  قانونگـذار  منظـور  اگر چیست؟ کشاورزان براي خصوصی
 هست؟ بودن خصوصی و عمومی بین تفاوتی چه باشد پساب با آبیاري
 .شود ذکر بهداشت وزارت همراه به زیست محیط سازمان است بهتر: 1 تبصره
 ایـن  به آیا است؟ شده آورده منظوري چه به »شود خارج آنها دسترس از پساب چنانچه« عبارت

 بریزد؟ بیرون و کرده تصفیه را فاضالب صنعتی واحد یک که معناست

14 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 نگرفته قرار استفاده مورد کشاورزي محصوالت تولید براي المقدور حتی« جمله دوم سطر در
 :گردد جایگزین زیر عبارت و گردد حذف »گردد درج برداري بهره پروانه در مصرف موارد و
 پروانـه  سـپس  و دهد ارتقا هدف مصارف براي نیاز مورد استاندارد به را پساب کیفیت ابتدا«

 .»نماید صادر را پساب از برداري بهره
 صـنعت  بخـش  مخصـوص  هـاي  فاضـالب  صـرفا  کـه  منظـور  ایـن  بـا  2 تبصره یک سطر در

 و شـود  افـزوده  »صـنعت  بخـش « عبـارت  »خصوصـی « کلمـه  از بعـد  لذا شود گذاري هدف
 .گردد حذف »کشاورزي مصارف و« عبارت دوم سطر در همچنین

 :گردد افزوده ماده این ذیل در زیر شرح به نیز هایی تبصره
 بخـش  گـذاران  سـرمایه  از توانـد  مـی  نیـرو  وزارت پسـاب،  کیفیـت  ارتقـا  منظور به: 3 تبصره

 .نماید اقدام مشارکتی مالی مدلهاي قالب در و نمود استفاده خصوصی
 مربوط هاي جریمه نیرو، وزارت اذن بدون پساب یا پروانه واگذاري کشف صورت در: 4 تبصره

 .گردید خواهد اخذ پروانه صاحب از قانونی هاي تعرفه براساس غیرمجاز برداشت به

15 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 داشـت  نخواهـد  منعی هیچ کیفی مشکالت عدم صورت در کشاورزي براي پساب از استفاده •
 .گردد اصالح 7 ماده الزمست فلذا
هبهرو  ستا ونیروزارت  رختیادر ا اًمنحصر عمومی هــاي بفاضالب تصفیهاز  حاصل هــاي پســاب

 .ستآب ا تخصیص منظا قالبدر  داريبرهبهر نهواپر کسب به لموکو ردمو هراز آن در  داريبر
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ر که نماید مدیریت يبنحو بپسا فمصر تخصیصدر  باید ونیروزارت   ه د ــ جــ ر ل د و ر ا  د
ت ه ي ج ر ا د ی ا ل و پ د ا ع ی ت ش خ ن ب ا و خ ب اآ ا      ه بـ ن  آ ز  ا س  پـ و  د  و شـ ه  د ا ف ت سـ ا

ا ع تر ت ی ش ا د ه ب ط  ب ا و ز یض تو  س ح ی یم ط ا  ی ر ا  يبـ رسـ صـ   ی خ ت ف  ر ا صـ صم  ی
 . د و ش ه  د ا هد ن ا هره پرو ريب ردا در  قفو راتمقر فخال امقدا گونه هر صـورت  در صادره ب

و    روز 45صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت  غـو  ل عتبار سـاقط،  ا ز درجه  اطـل ا -یمـ   ب
ردد ــ  اردموو  نگرفته ارقر دهستفاا ردمو ورزيکشا تمحصوال تولید ايبر ورلمقدا حتی  .گــــ

 .ددگردرج  داريبر هبهر نهواپردر  فمصر
 تعلیقو  بپسا قطع موجباول  ربا ايبرو  بمحسو تخلف نهواپر دمفا فخال بپسااز  دهستفاا

 ربا ايبر و لیکسا تمد ايبر ارتکر رتصو در و هما سه تمد ايبر داريبر هبهر نهواپر
 لغو داريبر هبهر نهواپر مسو
 مطالبه قابل ،نهواپر لغو یا تعلیق بپسا قطعاز  ناشی حتمالیا نیاز تیرصو چنیندر  .شد هداخو
 .دبو هدانخو

 در بپسا از دهستفاا زمجا اردمو پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد وزارت - 1 هتبصر
 .دنمو هداخو رتنظاآن  ايجرا برو  معالا ورزيکشا دجهاو  ونیر يها تخانهوزار به را ورزيکشا
از  پــــسو  دهبو نهاآ مالکین رختیادر ا خصوصی يها بفاضال تصفیهاز  حاصل بپسا - 2 هتبصر

و اصالح  پروانه مصرف آب و کسب مجوز مصرف پسـاب از وزارت   یستز یطاخذ نظر سازمان مح
ــرون  رفمصاو  صنعتدر  چرخانیزبا یا سبز يفضا ايبر دخو فعالیت ودهمحددر   فمصر ايبرو  ی

از  نحـــوي هـــر بـــه بپسا چنانچه لیکن. ستا دهستفاا قابل ،هشد شناخته زمجا که ورزيکشا
ــار سسترد  هداخو ونیروزارت  بااز آن  داريبرهبهر زهجاا ورصدو  تخصیص دشو رجخا نهاآ اختیــ
 دبو
 

16 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 آنهـا  مـالکین  اختیـار  در خصوصـی  هـاي  فاضـالب  تصفیه از حاصل پساب 2 تبصره در •
 بـرداري  بهـره  پروانـه  نیـز  مصارف اینگونه براي است الزم که درحالی است شده شمرده

 منـابع  جـایگزین  منـابع  این و شوند لحاظ آبی منابع مصارف و منابع جزء و شده صادر
 .گیرند قرار احتمالی استفاده مورد آبی

 از بسـیاري  در. شـود  مشـخص  نیـرو  وزارت توسط فاضالب تصفیه استاندارد بایستی در •
 متقاضـی  هیچگونـه  و شـده  رها فاضالب هاي خانه تصفیه از کیفیت بدون پساب مناطق

 .ندارد وجود آن از استفاده براي

17 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 و حاضـر  حـال  هـاي  سیاسـت  بـا  کشـاورزي  مصـارف  در شده تصفیه پساب از استفاده عدم
 پیشـنهاد . اسـت ) 1( مـاده  2 تبصـره  مغـایر  کـامال  19 مـاده  در پساب جایگزینی همچنین

 .باشد ماده آن مکمل تا شود اضافه) 1( ماده به تبصره این شود می

18 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 نمایـد  مدیریت نحوي به پساب مصرف تخصیص در نیرو وزارت« که است شده ذکر ماده این در
حساسیت به توجه با .»نگیرد قرار استفاده مورد کشاورزي محصوالت تولید براي المقدور حتی که

 کـه  شـود می پیشنهاد ،»المقدور حتی« عبارت از استفاده جاي به جامعه، سالمت به مربوط هاي
 منوط و فاضالب تصفیه از پس به کشاورزي، محصوالت تولید براي پساب از استفاده مجوز صدور

 است گرفته قرار اشاره مورد نیز ماده این 1 تبصره در موضوع این. گردد بهداشت وزارت تأیید به
 ضمنا. نماید می کمرنگ را قانون الزام بار که ندارد وجود المقدور حتی عبارت از استفاده به نیاز و

 چگـونگی  بر نیرو وزارت نظارت بر آن در که شود اضافه ماده این به ايتبصره گردد می پیشنهاد
 هايآب به یا گیرد بهره آن از بخواهد مالک چنانچه تا نماید اشاره )استانداردها با(مطابق  تصفیه
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 هاي زیان چرا همچنین. باشد نداشته وجود مشکلی محیطی زیست منظر از نماید تخلیه سطحی 
 در موضـوع  ایـن  است ضروري بود؟ نخواهد مطالبه قابل پروانه لغو یا تعلیق پساب قطع از ناشی
 .شود اشاره نیز 5 ماده

 نیرو وزارت مجوز با خصوصی هايفاضالب از حاصل پساب فروش امکان نیز 2 تبصره خصوص در
 نیـز  وحـش  حیات به ورودي هايپساب براي مجوز صدور مسئول ضمنا .گردد لحاظ بهداشت و

 .گردد مشخص

 باقري علی 19
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 از منظـور . کنـد  مـی  باز هرکاري براي را راه امر این. است مبهم ماده این متن در »المقدور حتی«
 پـردازش  آب نـوعی،  بـه  پسـاب  است؟ خانگی فاضالب همان منظور آیا چیست؟ عمومی فاضالب

 سـهم  بایـد  فرآینـد  این در شود؟ می تعیین چگونه دیگر مصارف به آن واگذاري هزینه. است شده
 آب بـیالن  شـدن  منفـی  به آن تخصیص که اي گونه به درنظرداشت؛ منطقه آب بیالن در را پساب
 صـنایع  و دامـی  مصـارف  آورد؟ مـی  مالکیـت  نیـرو  وزارت براي »بودن دراختیار« آیا. نشود منجر

 مناسـب  آن بـراي  اسـت  ممکـن  پسـاب  کـه  است تر مهم کشاورزي مصارف از غذایی و بهداشتی
 .است نیامده میان به ذکري ماده متن در مورد این در. نباشد
 و بهداشـتی  و غـذایی  صـنابع  پـروري،  آبـزي  دامی، مصارف کشاورزي، مصارف بر عالوه: 1 تبصره
 نظـارت  آنهـا  بر و کند صادر ضابطه آنها براي باید بهداشت وزارت هستندکه مهم هم ها این مانند

 .باشد داشته
 بـراي  اجـازه  اعطـاي . دارد آب بـیالن  در سهمی خصوصی، بخش از حاصل پساب عمال: 2 تبصره

 حوضـه  از و شود منجر آن) depletion( واقعی مصرف به که اي گونه به پساب از مجدد استفاده
 آب کـاهش  باعـث ) سـبز  فضـاي  در پسـاب  از اسـتفاده  از ناشی تعرق و تبخیر(مانند  شود خارج

 .شود می آب منابع به برگشتی
 

20 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 نیـرو  وزارت درج به نیازي نظر به و است کشاورزي جهاد وزارت ذاتی وظیفه: 1 تبصره •
 .نیست

 در منـدرج  مالکیت محدوده« است بهتر و است عمومی ايکلمه »دسترسی«: 2 تبصره •
 .شود ذکر »مجوز

21 
 صاحب سید

 خادم
 حسینی

 اي منطقه آب
 کردستان

 و هـا  مـاهی  پـرورش  جملـه  از کشـاورزي  بـه  وابسـته  هـاي  طرح نشده تصفیه پساب« جمله
 .شود اضافه »غیره و ها کشتارگاه
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22 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 را آن نیـرو  وزارت کـه  خصوصـی  بخـش  هاي فاضالب شدن خارج دسترس از: 2 تبصره •
 فاقـد  صـنعتی  شـهرك  یـک  حاضر حال در اگر شود؟ می تعریف چگونه کند، می تملک
 آن بازجرخـانی  و نصـفیه   وضـعیت  نمایـد،  تملک را آن نیرو وزارت و باشد خانهتصفیه
 که چرا بگیرد؛ صورت الزم سازي شفاف باید تبصره این درخصوص نمود؟ خواهد چگونه

 تملـک  در کشـور  صـنعتی  هـاي  شرکت فاضالب درصد نود از بیشتر کنونی، وضعیت در
 و تصــفیه بــه اقــدام شــهرك مــدیریت کــه صــورتی در. خواهــدگرفت قــرار نیــرو وزارت

 کند؟ مجوز کسب نیرو وزارت از باید آیا نماید، پساب بازچرخانی
 بعدي هاي تبصره. شود می اضافه زیر صورت به 7 ماده به 1 تبصره عنوان به تبصره یک •

 .شوند می گذاري شماره 3و 2 شماره با
 تخلیـه  اسـتاندارد  براسـاس  عمـومی  هـاي  فاضـالب  تصـفیه  بـراي  مجاز حدود: 1تبصره •

 حـدود . گـردد  مـی  تعیـین  شده، ابالغ زیست محیط حفاظت سازمان توسط که فاضالب
 توسـط  شـود،  می تعیین ها پساب مختلف انوع براي پساب استفاده براي که ثانویه مجاز

 اسـتاندارد  بـر  نظـارت  وظیفـه . شـود  مـی  اجرا و تهیه بهداشت و کشاورزي جهاد وزارت
 ثانویـه  اسـتانداردهاي  و زیست محیط حفاظت سازمان برعهده پساب تخلیه مجاز حدود

 .است پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت برعهده
. شـود  ملـزم  زیسـتی  محیط مسائل قراردادن مدنظر با تخصیص ارائه به باید نیرو وزارت •

 هـاي  طـرح  اجراي به بخشیدن سرعت جهت خصوصی بخش مشارکت جلب باید ضمنا
 يروسـتاها  هاي فاضالب تصفیه عالوه به. گیرد قرار مدنظر فاضالب تصفیه و آوري جمع
 مشـکالت  از بسـیاري . گیـرد  قـرار  مـدنظر  پرجمعیـت  روسـتاهاي  و یکوهستان ینواح

 هـاي  فاضـالب  و کشـاورزي  هـاي  پسـاب  تخلیـه  از ناشی شرب آب سدهاي گرایی تغذیه
 .است مذکور سدهاي باالدست حوضه روستایی و شهري

23 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 قـانونی  ممنوعیـت  پیشنهاد جسمی امراض و گیاهی آفات از جلوگیري خاطر به ماده این در
 يبـرا  یعمـوم  هـاي  قاضـالب  تصفیه از حاصل هاي پساب به نسبت برداري بهره  پروانه صدور

 .شود می ارائه يمصارف کشاورز

 درزي عبداهللا 24

 علوم دانشگاه
 و کشاورزي

 طبیعی منابع
 ساري

 یازمنـد ن یـز فصـل ن  یـن . ادامه ادو سقف برداشت مشخص باش یبهتر است نصب کنتور الزام
 کامل هست. ییرتغ

25 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 :شود یم تر کامل زیر شرح به ماده این 2 تبصره
 بـراي  تنها مصرف، براي و بوده آنها مالکین اختیار در خصوصی هاي فاضالب از حاصل پساب

 در مصـرف  بـراي  مـالکین  لـذا . باشد زیست محیط و موادغذایی براي که است مجاز مواردي
 وزارت از بایـد  کشـاورزي  و صنعت در بازچرخانی یا و سبز فضاي براي خود فعالیت محدوده

 آنها دسترس از چنانچه لیکن. کنند دریافت را الزم مجوز پزشکی آموزش و درمان بهداشت،
 .خواهدبود نیرو وزارت با آن از برداري بهره اجازه صدور و تخصیص شود خارج

 قضاییه قوه - 26
 مقـررات  از برخـی  در و باشـد  مـی   غـذایی  امنیـت  موضـوعات  با مغایر تبصره این -1 تبصره

 688 مـاده  هـم  آن اجـراي  ضـمانت . (است شده منع کشاورزي صنعت در پساب از استفاده
 )باشدمی اسالمی مجازات قانون
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 8نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 تکلیـف  تعیین حریم ملک مالکیت موضوع .گردد حقوقی دعوي منشأ تواند می و است مبهم
 جهـاد  ماننـد  نیـرو  وزارت چـرا  هستند، محاکم قضایی، ضابط ماده این در ضمنا .است نشده

 باشد؟ نداشته قضایی ضابط سازندگی

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 نیرو وزارت کارشناسی نظر نه باشد فنی ضابطه براساس باید حریم تعیین اوال: 8 ماده
 در بعضـا  که نیرو وزارت مانند مرجع یک به ضوابط این همه تصویب و تدوین واگذاري ثانیا
 .بود خواهد غرض نقض نوعی به است ذینفع موضوعات این

3 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 .شود  تر کامل "برداري بهره و مرمت حفاظت به مربوط عملیات" به جمله •
 و شـده  اشـاره  قضـائی  صالحه هاي دادگاه در نیرو وزارت از کارشناس نظر اخذ به صرفاً •

 شود می استفاده قضایی رویه در که قضائیه قوه یا دادگستري رسمی کارشناسان جایگاه
 .است شده گرفته نادیده

 کمالی جالل 4
 اي منطقه آب

 کرمان

 »مذکور وزارت از کارشناسی نظر اخذ از پس«
 ممکـن  چگونـه  اسـت  اخـتالف  هاي طرف از یکی خود که دستگاهی از کارشناسی نظر اخذ

 است؟

5 - 
 و آب

 فاضالب
 کشور

 و اعیانی ، اراضی مالک مالکانه حقوق اعمال مانع غیر، ملک در مجري یا قنات چاه، مالکیت
 بـه  مشروط را تصرفی هر تواند می مذکور مالک و بود نخواهد مجري و قنات ، چاه اطراف... 

 به آخر جمله( نماید اعمال مجري و چاه ، قنات بردار بهره یا مالک حقوق به خود ورود عدم
 )ندارد صراحت مفهومی لحاظ

) اي منطقـه  آب هـاي  شرکت( نیرو وزارت عهده به مجري و قنات چاه، حریم میزان تشخیص
 وزارت از کارشناسی نظر اخذ از پس قضایی صالح محاکم اختالف صورت این در. بود خواهد
 .نمایند می رسیدگی موضوع به مذکور

 باقري علی 6
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 همـه  بـراي . شـده  واگذار نیرو وزارت به قضاوت و فنی تشخیص این مشابه مواد از خیلی در
 انـد  نشـده  تـدوین  ضـوابط  این که وقتی تا اوالً. شود تدوین فنی ضابطه است الزم موارد این

 وزارت ماننـد  مرجـع  یک به ضوابط این همه تصویب و تدوین واگذاري ثانیاً چیست؟ تکلیف
 اگر زیرا. بود خواهد غرض نقض نوعی به است نفع ذي موضوعات این در نوعی به خود که نیرو

 نیرو وزارت براي سختی مستلزم آنها اجراي یا باشد مشکل اصولی صورت به ضوابط استخراج
 .شود حاصل تقلیل اصولی اهداف در است ممکن راحتی به باشد

7 
 صادق

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان
 ...یردر ملک غ يقنات، چاه، مجر یت،: مالک1سطر 

8 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 بـه  مربـوط  عملیـات  جهـت  مجـرا  و قنـات  چاه، صاحب براي مالکیت واژه از دوم سطر انتهاي در •
 .آید نمی نظر به مناسب که است شده استفاده برداري بهره

 موضـوع  گـردد  مـی  پیشـنهاد  و باشـد  می آب عادالنه توزیع قانون 17 ماده مشابه قانونی ماده این •
 نـویس  پـیش  این در و شده ارائه آب عادالنه توزیع قانون 17 ماده ذیل تبصره در که حریم تعیین

 .  شود افزوده قانونی ماده این به مجددا شده، اشاره آن به 79 ماده در تنها

 صـورت  بـه  مـاده  همـین  در نیـز  حریم نوع ذکر با نوع هر از حریم با مرتبط موارد تمام همچنین •
 .گردد ارائه فرابخشی و یکجا
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 وزارت عهـده  بـه  مجـري   و قنات چاه، حریم میزان تشخیص« عبارت در گردد می پیشنهاد

 .گردد اضافه »کیفی و کمی« هاي واژه حریم واژه از پس ،»بود خواهد نیرو

10 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .شود قید زیرزمینی هاي آب امور به رسیدگی کمیسیون قضایی، محاکم جاي به

11 - 
 اي منطقه آب

 قم
 .شود اضافه مجري، یا "آب چاه یا" قنات مالکیت از بعد

12 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 و قنـات  چـاه،  اطـراف  ملـک  صاحب مالکیت اعمال مانع غیر، ملک در مجرا یا قنات مالکیت
 چـاه  و قنـات  صـاحب  ضـرر  عدم به مشروط را تصرفی هر تواند می مالک .بود نخواهد مجرا

 بـه  مربـوط  عملیـات  بـه  محـدود  مجرا و قنات چاه، صاحب مالکیت همچنین و نماید اعمال
 .بود خواهد آنها از برداري بهره

 و اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت ( نیرو وزارت عهده به مجرا و قنات چاه، حریم میزان تشخیص
 اخذ از پس قضایی صالح محاکم اختالف، صورت در. بود خواهد )خوزستان برق و آب سازمان

 .نمایند می رسیدگی موضوع به مذکور وزارت از کارشناسی نظر
 1361 مصـوب  آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  از قبل که قنواتی از برداري بهره و مالکیت :تبصره
 .بود خواهد 1309 شهریور 18 و 6 مصوب قنوات به راجع قانون مشمول اند شده ایجاد

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 9نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .گردد 8 ماده تبصره شود می پیشنهاد

2 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 .شود حذف ماده این شود می پیشنهاد

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 10نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

-بهره مجوزهاي صدور در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اهمیت و نقش دلیل به
 شودمی پیشنهاد ،)7 بند موضوع( کشاورزي و شرب مصارف براي آب منابع از برداري

 سایر کهاین وجود با .شود گرفته نظر در آب عالی شوراي از عضوي نیز مذکور وزارتخانه
 رأي حق فاقد کنند،می شرکت شورا جلسات در ضرورت حسب که دولت هیئت اعضاي

 آب مصرف بر بهداشتی نظارت زمینه در خأل ایجاد موجب است ممکن موضوع این هستند،
 آب عالی شوراي جلسات در نیز شهرسازي و راه وزیر شودمی پیشنهاد ضمنا .شود کشور
 .باشند داشته حضور
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 باقري علی 2
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 این اعضاي ترکیب در .است نیامده آب منابع از حفاظت هدف آب، عالی شوراي اهداف در
 حضور نفر یک هم بازرگانی اتاق از خصوصی بخش از اينماینده عنوان به است خوب شورا

 .باشد داشته
 . است نیامده آب عالی شوراي وظایف و اختیارات و هامسؤولیت حدود

3 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مرکز/ مدرس

 هاي بررسی
 استراتژیک

 مانند مواردي. شود برجسته جدید قانون در باید شورا این کارایی عدم از قبلی تجربیات
 اجرایی، هايدستگاه هاي طرح جانبی منفی اثرات از جلوگیري منابع، پایداري به التزام
 .... و آب منابع یکپارچه مدیریت به التزام

4 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 .شود اضافه)» هواشناسی سازمان( شهرسازي و راه وزارت« عبارت است بهتر

5 
 حسین
 اکبري

 اي منطقه آب
 مرکزي

 هايسیاست اجراي جهت فوق شرایط با نیز استان آب شوراي امکان صورت در 10 ماده در
 .شود تشکیل آب عالی شوراي

6 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 تامین، زمینه در گذاريسیاست و هماهنگی آب، عالی شوراي وظایف در اصلی موضوع •
 .   است شده گرفته نادیده آب منابع از صیانت و حفاظت و شده ذکر آب مصرف و توزیع

 گیريراي با و عالی شوراي اعضا توسط باید ماده این موضوع متخصص نفر سه انتخاب •
 .باشد متخصص انتخاب مالك اکثریت راي و گیرد صورت

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 و قانون این چهارچوب در« عبارت شورا این تصمیمات از بعد ،10 ماده ششم سطر در
 .شود افزوده »جاري قوانین

8 - 
 ايمنطقه آب

 هرمزگان

 به توجه با. باشد داشته حضور نیز قضائیه قوه نماینده آب، عالی شوراي در شودمی پیشنهاد
 و هادادستان همکاري اراضی، و آب خصوص در نیرو وزارت حاکمیتی وظایف انجام کهاین

 آب منابع از صیانت و المالبیت حقوق حفظ جمله از قضائیه قوه زیرمجموعه هايکارگروه
 قوه نماینده حضور دارد، برعهده را کالن هايگذاريسیاست شورا و بوده نزدیکی ارتباط در

 . کند اجرایی را هاگذاريسیاست حقوقی، لحاظ از از تواندمی قضائیه

9 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 . شود اضافه »مشی خط تدوین و« عبارت گذاريسیاست از پس

10 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 حق داراي اعضاء کل سوم دو« حداقل موافقت با شورا این تصمیمات شودمی پیشنهاد

 . کند پیدا رسمیت »راي

11 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 و برنامـه  سازمان رئیس« و شده حذف »ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس« عبارت •
 . شود آن جایگزین »بودجه

 مهندسـی  نظـام  سازمان رئیس« ،»زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس« عبارت از بعد •
  .شود اضافه نیز »آب

12 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 : شود اصالح زیر صورت به 4 سطر •
 نیرو، وزراي پیشنهاد به کشور زیستمحیط و کشاورزي آب، بخش متخصصان از نفر سه

 .جمهوررئیس حکم با و زیستمحیط سازمان و کشاورزي جهاد
 : شود اضافه ماده این به باید 3 تبصره •
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 نفر 3 حضور با و ذیربط وزراي متخصص نمایندگان حضور با آب عالی شوراي معین شوراي

 نظر تبادل و بحث براي آب عالی شوراي زیستمحیط و کشاورزي آب، بخش متخصصان از
 در شورا این از حاصل نتایج. شودمی تشکیل شده، کارشناسی نتایج سازيآماده و

محیط و کشاورزي آب، بخش متخصصان توسط نهایی تصمیم اتخاذ براي آب عالی شوراي
 .شودمی عرضه زیست

 :شود اضافه زیر شرح به 4 تبصره •
 اتخاذ آب عالی شوراي در استانی بین و المللیبین آب امور با ارتباط در تصمیمی هرگونه
 از باید استانداران و هااستان آب هاي سازمان و بوده االجراالزم تصمیمات این و شد خواهد

 .گمارند همت تاخیر بدون آن اجراي به نسبت و کرده تبعیت آن
 :شود اضافه زیر شرح به 5 تبصره •

 و ذیربط مدیران همکاري با استانی آب سازمان توسط استان هر خاص ضوابط و قوانین
 و بررسی براي استان آب شوراي در تصویب از پس و شده تدوین استان در هااستانداري

 .شودمی ارسال آب عالی شوراي به نهایی تصویب

13 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 »اصلی گانهشش آبریز هايحوضه سطح در و« عبارت »کشور« کلمه از بعد اول سطر در

 . شود اضافه

14 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 :گردد اصالح زیر صورت به 10 ماده شودمی پیشنهاد 
 بود خواهد نیرو وزارت در نیز آن دبیرخانه و بوده نیرو وزیر آب عالی شوراي دبیر -1 تبصره

. 
 رأي حـق  بـدون  و شورا دبیر دعوت با وزیران هیئت اعضاي سایر ضرورت حسب -2 تبصره

 .یابند حضور شورا جلسات در توانندمی
 صـورت  بـه  دیگـر  ايماده یا ماده این در نیز آب منابع از حفاظت شوراي به است الزم •

 .شود اشاره جداگانه

15 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان
 . شود آورده آب عالی شوراي کنار در آبیکم با سازگاري شوراي نام است الزم 

16 -  
 اي منطقه آب

 تهران

 شـده  اشـاره  وزیران از تن چند عضویت با هاییکمیسیون تشکیل به اساسی قانون 138 اصل در 
. نماینـد  احاله مربوطه کمیسون به را خود وظایف از بخشی توانندمی وزیران محترم هبات. است

 قرار گذاريقانون حوزه سوال مورد است ممکن کمیسیون با آن تفاوت و شورا واژه از استفاده لذا
 طـور همـان  نیز مصوبات تایید و شود استفاده »کمیسیون« عبارت از شودمی پیشنهاد لذا. گیرد

 . شود قید محترم جمهوررئیس توسط شده تاکیده 138 اصل در که

17 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 و اضطراري موارد صورت در. (است شده تاکید جلسه در شده ذکر اعضا حضور به صرفا •
 ).  شود داده حضور اجازه هم هاآن نمایندگان به اعضا بعضی حضور عدم

 بـا  کـه  صـورتی  در. باشـد  فـرد  اعضـا  تعداد باید لذا شده اشاره گیريراي به: 2 تبصره •
  .شد خواهد زوج اعضا تعداد جلسه، ریاست
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 11نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 شود؟ می چه زیست محیط سازمان وظایف: 16 و 7 بندهاي

2 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 .شود اضافه ")هوا رطوبت و دریا( نامتعارف هاي آب" عبارت 4  بند به •
 منـابع  کیفی حفاظت و شور هاي آب کردن شیرین اجازه". شود اصالح گونه بدین 5 بند •

 "آب
 نیز "هوا رطوبت از آب استحصال" موضوع به ابرها از آب استحصال از غیر به 6 بند در •

 .شود اشاره
 سـرزمین  از کـه  هـایی  آب از عبارتست مرزي هاي آب". شود اضافه تبصره این 9 بند به •

 هـر  در. ("شـود  می وارد دیگر کشور یا دریا به و گردد می خارج دسترس از کشور اصلی
 ).شود گنجانده متن در مرزي هاي آب تعریف صورت

 .دارد پوشانی هم 5 بند با 16 بند •
 .هستند هم راستاي در چون شود تلفیق 4 بند با 18 بند •
 آب عبارت و. نماید اشاره "آبفا و آب صنعت "بخش به 22 بند مانند 21 و 20 بندهاي •

 .شود حذف کشور فاضالب و
 .شود اضافه نیز آب توزیع آب، انتقال و تنظیم به باید 11 ماده 1 تبصره در •
 گیـري  انـدازه  ابزار نصب به موظف کشاورزي جهاد". شود اضافه 11 ماده به تبصره این •

 ".باشد می 3 نوع آبیاري هاي شبکه ایتداي در مناسب

3 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

آب کشور بوده و شـرح   یمل یریتمد یمتول یرووزارت ن ،قانون یندر راستاي تحقق اهداف ا
آن جهت  يهایتو مسئول  باشد یم یرآب به شرح ز یمل یریتآن جهت اعمال مد یاراتاخت

 خواهد بود. یرانوز یاتنامه مصوب هیینبر اساس آ آب یمل یریتاعمال مد
   مصارف یهکشور در کل یازآب مورد ن ینتام .1
  یرزمینیو ز ینمودن آب  رودخانه ها در مخازن سطح یرهها و ذخ یالبمهار س .2
و  1درجه  یو زهکش یاريهاي آب آب با  احداث شبکه یعانتقال و توز یم،تنظ یص،تخص .3

   ی، کانال ها و خطوط آبرسان یآب یسات، تأس 2
و  یرزمینـی ، ز یاز آب هـاي سـطح   ینـه بـرداري به  حفاظت ، اجازه استحصال و بهـره  .4

   یمعدن
   کردن آب هاي شور یرینو ش یرینآب هاي ش یفیتک ییراز تغ یريجلوگ .5
   یازروشهاي مختلف و در مناطق مورد ناستحصال آب از ابرها به  .6
   منابع و مصارف آب یتو کم یفیتنظارت بر ک .7
   یربطدستگاه هاي ذ یو مناطق خشک با هماهنگ یبندي آب در خشکسال یرهج .8
   منابع آب کشور و آبهاي مرزي و مشترك یمطالعه ورفتار سنج ی،بررس .9

   در برنامه هاي آب کشور یآب یخیاز سازه هاي تار یداربرداري پا و بهره یاحفظ و اح .10
 ینمنـابع آب بمنظـور تـام    یکپارچـه  یریتحوضه اي با توجـه بـه مـد    ینانتقال آب ب .11

   ضروري یازهاين
   رودخانه ها یحفاظت و سامانده یم،حد بستر و حر یینتع .12
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
  فاضالبها و پسابها به منظور استفاده مجدد یهتصف .13
 یشو آمـا  یـدار در کل چرخه آب بر اساس اصول توسـعه پا  یریتنظام جامع مد یجادا .14

و  یسـت ز یطسـازمان حفاظـت محـ    یکشور بـا همـاهنگ   یزدر حوزه هاي آبر ینسرزم
  وزارت جهاد کشاورزي

اسـتانداردهاي مربـوط بـه مصـرف      یتبرداري از پسابها با رعا فاضالب ها و بهره یهتصف .15
  پساب

   منابع آب کشور یهاز کل یفیو ک یحفاظت کم .16
 یکه با اعتبارات عمـوم  یآب یساتتاس یهو حفاظت از کل یربهره برداري، نگهداري، تعم .17

   تشکل ها و ... واگذار نشده ی،که به بخش هاي خصوص یاحداث شده تا زمان
  یاز منابع آب یرمسقیمصدور مجوز براي هرگونه استفاده غ .18
  یعو انتقال و توز یدتول ین،جامع آب شرب اعم از تام یریتمد یش،راهبري، پا .19
   راهبردهاي الزم براي توسعه و رشد صنعت آب و فاضالب کشور یمتنظ .20
از  ینـه صنعت آب و فاضالب کشـور و اسـتفاده به   یمنابع مال ینتوسعه و تام یریت،مد .21

   منابع موجود وبالقوه
در بخـش آب   یمطالعه و اقدامات الزم جهت توسعه فناوري و انتقال دانش فن ی،بررس .22

   وآبفا
آب و دفـع   یـع انتقـال و توز  ین،شـرکتهاي تـأم   یـت فعال یو نظارت و بازرسـ  یریتمد .23

  فاضالب
   درخصوص پساب یمفاضالب و اتخاذ تصم یهجمع آوري، تصف .24

و انتقال آب از آنها تا محل هاي مصرف با  یمو تنظ 4و 3 یاريهاي آب : احداث شبکه1تبصره
 وزارت جهاد کشاورزي است.

 یـی نامه اجرایینکشور آ یموظف است با همکاري سازمان امور استخدام یرو: وزارت نتبصره
 برساند. یرانوز یئته یبو به تصو یشنهادالزم را پ

4 
 حسین
 اکبري

 اي منطقه آب
 مرکزي

 اسـتفاده  منظـور بـه  پسابها و فاضالبها تصفیه یعنی گردد، ادغام هم با 15 و13 بندهاي •
 پساب مصرف به مربوط استانداردهاي رعایت با مجدد

 تعمیر نگهداري، برداري،بهره:  یعنی گردد اضافه ابی برق تاسیسات 11 ماده 17 بند در •
 .....اعتبارات با که آبیبرق و آبی تاسیسات کلیه از حفاظت و

5 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 نکـرد؟  مهـار  چرا که شود می استفاده نیرو وزارت علیه جمله این از "ها سیالب مهار": 2بند

 .گردد اصالح است بهتر

6 - 

 گروه
 از برداري بهره

 هاي آب
 و غیرمتعارف

 ها پساب

 .گردد حذف ماده این 24 بند و اصالح زیر شرح به 11 ماده 15 و 13 بندهاي گردد می پیشنهاد
 روستایی و شهري هاي فاضالب تصفیه و آوري جمع -13 بند •
 ها پساب از برداري بهره مجوز صدور و تولیدي هاي پساب خصوص در تصمیم اتخاذ -15 بند •

 استانداردها رعایت با

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود اصالح زیر صورت به یک سطر
 مسئولیت) روستاها محدوده در( کشاورزي وزارت و نیرو وزارت قانون این اهداف راستاي در

 ملی مدیریت اعمال جهت نیرو وزارت اختیارات و داشته عهده به را کشور آب ملی مدیریت
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 :است زیر شرح به آب

 .شود اضافه زیر بندهاي گانه24 بندهاي انتهاي در 11 ماده
 همکـاري  بـا  کند می عبور مرز از که هایی رودخانه و مرزي هاي آب دیپلماسی مدیریت -25

 بـه  نزدیک ساکنین طبیعی هاي حقابه که نحوي به گرفت خواهد صورت خارجه امور وزارت
 .شود حفظ مرزها

 همکـاري  بـا  شـود  می خارج مرزها از صادرات طریق از که مجازي آب کنترل و نظارت -26
 .گرفت خواهد انجام تجارت و معدن صنعت، وزارت و کشاورزي جهاد وزارت

 نفـوذ  شرایط ایجاد طریق از ها سیالب خطر کاهش و ها آبخوان تغذیه براي ریزي برنامه -27
 .شد خواهد انجام کشاورزي جهاد وزارت همکاري با آبریزها محل نزدیکترین در آب

8 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 طبیعـی  زمینـه  آیـا . اسـت  شـده ) ابرهـا  باروري احتماال( ابرها از استفاده به اشاره 6 بند در
 کـه  آبگیر سطح چون متعددي موارد از است بهتر( دارد؟ وجود گرانبها روش این از استفاده

 و خشـک  اقلیمـی  کـه  جهـان  کشـورهاي  از بسـیاري  در گسـترده  طـور  بـه  حاضر حال در
 کـه  ایـن  بـه  توجـه  با. شود یاد بندي در نیز گردند می اجرا دارند، ما کشور مانند خشک نیمه
 ).دهیم می دست از تبخیر علت به را جوي نزوالت از زیادي حجم

9 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 ....و آب منابع کیفی و کمی حفاظت مانند است زیاد آن در تکراري موارد •
 عهـده  بـه  را کشور از نقطه هر در سیالبی هرگونه مهار بند این اینکه به توجه با: 2 بند •

 و شـهرها  محـدوده  در و سـطحی  هـاي  روانـاب  کـه  حالی در است، گذاشته نیرو وزارت
 مهـار  عبـارت  بنـد  ایـن  در گـردد  می پیشنهاد است، دیگر هاي ارگان عهده به روستاها
 .گردد اضافه )امکان صورت در( مخازن و سد احداث با ها حوضه باالدست در سیالب

 قیـد  همچنـین  .گـردد  بیـان  آن تعیین نحوه و تعریف حریم و بستر بایست می: 12 بند •
 )روستاها و شهرها از بیرون روستایی، شهري،( ها بازه کدام در رودخانه ساماندهی گردد

 .است نیرو وزارت عهده بر
 آبـی  منـابع  از غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  اسـتفاده  گونـه  هـر  بـراي  مجوز صدور: 18 بند •

 .است یکی 24 و 13 بند همچنین

10 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 چیست؟ آبی منابع از غیرمستقیم استفاده از منظور •
 هم اضافه شود. "از آن يو نگهدار یریتمد یفهوظ" و شود حذف تبصره از 1 عبارت •

11 
 دفتر

 مهندسی
 رودخانه

 اي منطقه آب
 البرز

 زیرزمینی و سطحی مخازن در آن نمودن ذخیره و سد احداث طریق از سیالب مهار: 2 بند
 .است تناقض در آب عادالنه توزیع قانون 46 ماده با کیفی حفاظت: 16 بند

12 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 سـاکنین  عمـومی  مصـالح  رعایـت  در اولویـت  بـا  و" عبارت ماده، این ذیل 1 بند انتهاي در
 .گردد اضافه "اصلی آبریز حوضه
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

13 
 ملیحه
 اکبري

 اي منطقه آب
 مازندران

 صـدور  ي ادامه در :آب ملی مدیریت اعمال جهت نیرو وزارت اختیارات خصوص در: 18 بند
 شـود  اضـافه  پرانتز داخل هایی مثال آبی منابع از مستقیم غیر ي استفاده هرگونه براي مجوز
 ... و گردشگري برقابی، مثل

14 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 :گردد اضافه 11 ماده به زیر عبارت با اي تبصره
 تـدوین  و حاضر ماده در شده بینی پیش هاي برنامه کلیه نمودن عملیاتی در است موظف نیرو وزارت "

 ذینفعـان  کلیـه  مشارکت و ظرفیت از استفاده با مشارکتی مدیریت الگوي بر تکیه با مربوطه هاي طرح
 .بگذارد اجرا مورد به و تهیه

15 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 در آب منابع کپارچهی مدیریت متولی ونیروزارت   نقانو ینا  افهدا تحقق يستادر را
 یرز حشر به آب ملی مدیریت لعماا جهتآن    راتختیاو ا دهبو  رکشو آب  ملی سطح

 .باشد می
 رفمصا کلیه در رکشو زنیا ردموآب  تامین 1.
 مینیزیرو ز سطحی زنمخادر  خانههاآب رود دننمو هخیرو ذ هابسیال رمها   2.
 جهدر هکشیو ز ريبیاآ يشبکهها اثحدا ،بیآ باآب  یعزتوو  لنتقاا ،تنظیم ،تخصیص. 3
 برسانیآ طخطو و هالکانا تتأسیسا،  2و  1
 و ها خانه وزارت ریسا يهمکار با ینیرزمیز آب يهاسفره ایاح و يداریپا ،حفاظت 4.

 ربطیذ يها دستگاه
 زهجاا معدنی و مینیزیرز ، سطحی يهاآب از بهینه داريبر هبهر و لستحصاا زهجاا . 5
 معدنی و مینیزیرز ، سطحی يهاآب از بهینه داريبر هبهر و لستحصاا

 ینیزم ریز آب رشو يهاآب دنکر شیرینو  شیرین يهاآب کیفیت تغییراز  يجلوگیر 56.
 ینیسرزمدرون ینیرزمیز آب منابع يمصارف کشاورز يبرا
آب شرب و  نیتأم يآن برا يساز نیریو ش ایشور در ياز آبها يبردار ستحصال و بهرها. 7

  ینیسرزم درون ینواح به انتقال زیو ن یساحل یصنعت در نواح
 زنیا ردمو مناطق در و مختلف يشهارو به برهاا از آب لستحصاا. 68.
 آب رفمصا و منابع کمیت و کیفیت بر رتنظا 7.
 و یربطذ يهاهستگاد هماهنگی با خشک مناطقو  خشکسالیآب در  يبندهجیر 8 9 .

 یمنف النیب يدارا يها آبخوان از برداشت کاهش
 كمشتر و زيمر يبهاآ ر،کشوآب  منابع سنجی رفتاور مطالعه ،سیربر 910.

 رکشو آب يبرنامهها در بیآ یخیرتا يهازهسا از ارپاید داريبرهبهرو  حیاو ا حفظ 11 10.

 تامین ربمنظو آب منابع چهریکپا مدیریت به توجه با اي حوضه بین آب لنتقاا 1112.
 وريضر يهازنیا

 خانههارود ساماندهی و حفاظت ،حریمو  بستر حد تعیین 1213.

 دمجد دهستفاا رمنظو به پسابهاو  فاضالبها تصفیه 13.

 مایشو آ ارپاید توسعه لصوا سساا برآب  چرخه کلدر  مدیریت جامع منظا دیجاا 14.
 حفاظت نمازساآب  یعال يشورا هماهنگی با رکشو بریزآ يها زهحو حوضهدر  مینزسر

 ورزيکشا دجها وزارت و یستز محیط
 طمربو يهااردستاندا عایتر با پسابها از داريبر هبهر و ها بفاضال تصفیه ،يآورجمع 15.



 
 

 

767 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 بپسا فمصر به

 منظور به رکشوآب  منابع کلیه از کیفیو  کمی تیفیو ک تیکم بر نظارت و حفاظت 16.
 ربطیذ يها دستگاه و ها خانه وزارت ریسا يهمکار با آب منابع شدن شور از يریجلوگ

 عمومی راتعتباا با که بیآ تتاسیسا کلیه از حفاظت و تعمیر اري،نگهد داري،بر هبهر 17.
 تا هشد اثحدا

 هنشد ارگذوا ...و  ها تشکل ،خصوصی يها بخش به که مانیز
 غیرمستقیم استفاده بیآ منابعاز  میقتغیرمس دهستفاا هرگونه ايبر زمجو ورصد 1817.
 .گردد تعریف باید
 یعزتو و لنتقاا و تولید ،تامین از عما بشر آب جامع مدیریت ،پایش ي،هبررا18   19.
 رکشو بفاضال و آب صنعت شدر و توسعه ايبر زمال يهادهبررا تنظیم19 20.
 بهینه دهستفاا و رکشو بفاضال و آب صنعت مالی منابع تامین و توسعه ،مدیریت20. 21
 هبالقو و دموجو منابع از

 بخشدر  فنی نشدا لنتقاو ا وريفنا توسعه جهت زمال تمااقدو ا مطالعه ،سیربر 21 .22
 بفاآب وآ

 فعد و آب یعزتو و لنتقاا ،تأمین يشرکتها فعالیت سیزربا و رتنظاو  مدیریت22 23.
 بفاضال

 بپسا صخصودر تصمیم ذتخاا و بفاضال تصفیهآوري،  جمع 24.
 ریسا و شده هیتصف يهاپساب ها،رواناب از استفاده با البیو پخش س یمصنوع هیتغذ -23

  یآب منابع
 يمحلها تا نهاآ از آب لنتقاا و تنظیم و 4و 3 ريبیاآ يها شبکه اثحدا 1:هتبصر
 .ستا ورزيکشا دجها وزارت با فمصر

صورت  رویتوسط وزارت ن 4و 3 ريبیاآ ياحداث شبکه ها ي: چنانچه در موارد2تبصره
 .باشد یم يکشاورز جهاد وزارت عهده بر آن میتقس و انتقال م،یتنظ تیمسئول رد،یپذ

و  همطالع در را روین وزارت جانبه همه مالی يیزر برنامه با ستا مکلف لت: دو 3 تبصره
 يها حوضه در هماهنگ داريبر هبهر نمکاتا ا دینما یبانیفوق  پشت يها تیفعال ياجرا
 .گرددهمافر بریزآ
 .است ستیز طیمح حفاظت سازمان فیوظا از 16 و 7، 5 موارد •
 در تضاد است! یآببا کم يسازگار استیبا س 8 مورد •
 ست؟یچ 19 بند در شرب آب جامع تیریمد ش،یپا راهبري، از منظور •
نوشتن آنها در  يبرا یاست. چه ضرورت رویوزارت ن یذات فیجزء وظا 24تا  20موارد  •

 دارد؟ یقانون نیمتن چن
 

16 

 دفتر
 مهندسی
 و رودخانه
 سواحل

 شرکت
 منابع مدیریت

 ایران آب

 .گردد اصالح "ها رودخانه حریم و بستر اراضی از برداري بهره و حفاظت تعیین،" به 12 بند •
 طبیعـی  هاي برکه و ها مرداب ها، تاالب حریم و بستر حد تعیین عنوان ،12 بند ذیل در •

 .شود اضافه نیز
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

17 - 
  اي منطقه آب

 تهران

 یک در گردد می پیشنهاد که است شده عنوان 24 و 15 ،13 بندهاي در پساب موضوع •
 در اسـتفاده  منظـور  بـه  پسـاب  از بـرداري  بهـره  و خـام  فاضالب تصفیه عنوان تحت بند

 .گردد قید مصرف مختلف هاي بخش
 منـابع  از برداري بهر هاي پروانه تعدیل و اصالح" عنوان با جدیدي بند شود می پیشنهاد •

 اضـافه  مـاده  ایـن  بـه  "دشت هر هیدروژئولوژیک شرایط با متناسب زیرزمینی هاي آب
 .شود

18 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 .شود ذکر آب منابع کمیت و کیفیت حفاظت و نظارت است بهتر: 7 بند •
 .شوند ادغام است بهتر لذا است تکراري حدودي تا 13 و 15 ،24 بندهاي موضوع •
 فاضـالب  پساب، تعریف که صورتی در است شده ذکر پساب و فاضالب تصفیه: 13 بند •

 .است شده تصفیه
 فرهنگی میراث سازمان همکاري با تاریخی هاي سازه احیاي و حفظ است بهتر: 10 بند •

 .شود انجام
 آیا. است نشده دیده زیرزمینی هاي آب کمیسیون نقش دیگر مواد بعضی و 14 ماده در •

 شد؟ خواهد حذف زیرزمینی هاي آب کمیسیون
 سازمان صرفا و نیرو وزارت همکاري با قانون این اجراي براي الزم سازوکار 14 ماده در •

 .دارد تأمل جاي ریزي برنامه و مدیریت
 جهـاد  توسـط  کـه ... و بنـدان  آب سـدها،  بنـدها،  کلیـه  مرمـت  و نگهـداري  آیا: 17 بند •

 شده؟ محول نیرو وزارت به نیز شود می ساخته غیره و کشاورزي

19 
 ناصر

 بهرامی
 اي منطقه آب

 )یآب ي(مجار رهیغ و ها آبراهه و ها رودخانه: ...... 12 بند کرمان

20 - 
 اي منطقه آب

 ایالم

 عنوان نیا با تبصره بک نیهمچن. گردد اضافه صمت وزارت 14 بند در گردد یم شنهادیپ
 شهرها و یآب ساتیتاس و سدها حوضه در يزداریآبخ يها طرح ياجرا که گردد اضافه

خاك و ورود رسوبات و ... بر عهده منابع  شیاز فرسا يریو جلوگ البیکنترل س منظور به
 .باشد یم يزداریآبخ و یعیطب

21 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 الزم که است شده بیان شور هاي آب کردن شیرین نیرو وزارت اختیارات از یکی: 5 بند •
 توضـیحات  زیست، محیط سازمان مالحظات و زیستی محیط هاي حساسیت پیرو است

 و کشـاورزي  هـاي  چاه روي بر کن شیرین آب نصب جهت اي بهانه تا شود داده بیشتري
 .نشود غیره

 .گردد اضافه گردشگري و فرهنگی میراث سازمان همکاري با: 10 بند •
 .گردد اضافه تعمیر کلمه از بعد بازسازي و مرمت اصطالح: 17 بند •
 منـابع  از غیرمسـتقیم  اسـتفاده  براي مجوز صدور نیرو وزارت اختیارات از یکی: 18 بند •

 .دارد بیشتري توضیح به نیاز که است شده بیان آبی
 تغییـر  شـرب  آب کیفیـت  و کمیت جامع مدیریت به شرب آب جامع مدیریت: 19 بند •

 .یابد
 همچنـین . گردد اضافه "روز به" واژه فنی دانش واژه از پس گردد می پیشنهاد: 22 بند •

 .کرد استفاده "سازي بومی و" واژه از توان می انتقال واژه از پس
 .گردد اضافه آن انتقال و عبارت پساب واژه از پس گردد می پیشنهاد: 24 بند •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 نیاز مورد تحقیقاتی هاي اولویت و آبی هاي طرح تصویب و بررسی: بند افزودن پیشنهاد •
 بنـدهاي  و بنـدها  سـیل  تقـاطعی،  هـاي  سـازه  احداث مجوز صدور: بند افزودن پیشنهاد •

 ها رودخانه روي بر خاکی

22 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 در. گـردد  ارائه شفاف صورت به و مجزا بند در شور آب کردن شیرین موضوع 5 بند در •
 .است ممنوع شور آب کردن شیرین که رسد می نظر به چنین حاضر متن

 .شود افزوده تجارت و معدن صنعت، وزارت 14 بند در •
 .چیست غیرمستقیم استفاده از منظور 18 بند در •
 و باشد نمی نیرو وزارت اختیار در صد در صد صورت به توزیع موضوع 23 و 19 بند در •

 در و صـنعت  بخـش  در و اسـت  کشـاورزي  جهـاد  وزارت عهـده  بر کشاورزي بخش در
 بنابراین. باشد می تجارت و معدن صنعت، وزارت عهده بر صنعتی هاي شهرك محدوده

 .گردد اصالح مقتضی نحو به
 .شود افزوده 21 ماده ذیل 3 ،2 ،1 هاي تبصره عین و گردد حذف 1 تبصره •

23 
 صادق سید

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان

 بـه  و باشدمی روش و کارراه یک بنديجیره چون گردد، حذف بنديجیره کلمه :8 بند •
 منـاطق  در ویـژه بـه  خشکسـالی  هايدوره در دسترس، در آب منابع مدیریت: آن جاي

 بـه  بنـدي جیره فصل همین 28 ماده در. داراولویت نیازهاي رفع منظوربه کشور خشک
 .است شده قید کارراه عنوان

 .گردد ترکیب بایستی آنها تکرار و موضوع مشابهت به توجه با: ماده این 15 و13 بند  •
 از ویـژه  بـه  آب انتقال تاسیساتی از حراست و حفظ بایستی پاراگراف ادامه در :17 بند •

 در آنهـا  از اسـتفاده  هدف با گرفتند قرار برداريبهره مورد قبال که شرب آب تاسیسات
 .گردد اضافه بحرانی شرایط

 دانش، انتقال و ارتقاء جهت در انسانی نیروي تربیت گردد، اضافه زیر موضوع با :25 بند •
 در مناسب امکانات ایجاد و کارکنان رفاهی توسعه و هازمینه تمامی در مهارت تخصص،

 . اهداف پیشبرد براي مختلف سطوح
 که آنها احیاء منظوربه آبی منابع از نظارت و کنترل گردد، اضافه زیر موضوع با :26 بند •

 .دارد وجود آنها نابودي خطر و اند گرفته قرار تهدید مورد کیفی و کمی لحاظ به

24 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 تخصیص صورت در ساماندهی و ها رودخانه کیفی و کمی حریم و بستر حد تعیین: 12 بند
 در ها راه و ها جاده محدوده و) ییو روستا ي(شهر جمعیت فاقد هاي محدوده در بودجه
 ضرورت صورت

25 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 :شودمی پیشنهاد ماده این خصوص در زیر موارد
 لحـاظ  بـا  مختلـف  مصـارف  نیـاز  مـورد  آب تـامین «: شـود  اصالح صورت این به 1 بند •

 »آبریز هايحوضه جامع مدیریت
-ذخیـره  منظـور  بـه  هاسیالب از حداکثري استفاده«: شود اصالح صورت این به 2 بند •

 »سدها مخازن در سازي
 . شود حذف »شیرین آب کیفیت تغییر از جلوگیري« عبارت ،5 بند در •
. شـود  6 بنـد  در ابرهـا  از آب استحصـال  جـایگزین  تواندمی جوي آب منابع استحصال •

 .شود لحاظ بند این در باید نیز هواشناسی سازمان با همکاري همچنین
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 منابع کیفیت و کمیت بر نظارت«: شود اصالح صورت این به است ترمناسب نیز 7 بند •

 »آب
 خشکسـالی « عبارت و »آب شده کنترل بنديسهمیه به »بنديجبره« عبارت 8 بند در •

 تقاضـاي  مـدیریت « عبـارت  ضمنا. کند تغییر »اضطراري شرایط« به »خشک مناطق و
 . شود اضافه بند این به نیز »آب

 . شود اضافه »زیرزمینی و سطحی از اعم« عبارت جمله، انتهاي و 9 بند در •
 مرجـع . نیست شفاف ايحوضه بین انتقال موضوع در ضروري نیاز از منظور 11 بند در •

 کیست؟ قانون در ضروري نیاز این تشخیص
 . کند تغییر...»  اساس بر کشور آبریز هايحوضه یکپارچه مدیریت اعمال« به 14 بند •
 منـابع  از غیرمسـتقیم  اسـتفاده  هرگونه براي مجوز صدور« مضمون با ماده این 18 بند •

 . دارد بیشتري تبیین به نیاز »آبی
 هـا روش ارتقا براي الزم تحقیقات و مطالعات انجام«: شود اصالح صورت این به 22 بند •

 »آبفا و آب بخش در هافناوري و
 شـده  صحبت پساب از گیريبهره و فاضالب مناسب تصفیه از 24 و15 ،13 بندهاي در •

 بنـد  این. شود جمع بند یک در بندها، این در شده اشاره موارد شودمی پیشنهاد. است
 داشـته  نظـر  در استانداردها به توجه با را پساب از گیريبهره و تصفیه آوري،جمع باید

 . باشد
 مربوطـه  اسـتانداردهاي  رعایت با پساب برداريبهره و فاضالب تصفیه به که 15 بند در •

 مصـرف  بـراي  الزم اسـتانداردهاي  روزرسانی به و تدوین مسئول است الزم شده، اشاره
 . شود اشاره روشنی به هايبخش در پساب

 . شود اضافه موارد به باید نیز ژرف و عمیق هايآب از برداريبهره •
 افـزوده  نیـرو  وزارت بـراي  مـاده  ایـن  در مندرج وظایف به ذیل موارد شودمی پیشنهاد •

 : شود
  کشور آب مصارف و منابع اطالعات بانک یکپارچه مدیریت و ایجاد -
 آب حوزه در عمومی دانش ارتقا -
 بازارها فن و بنیان دانش ايشرکا و انسانی توسعه از حمایت -
 .است نشده قنات به اياشاره ماده این در •

26 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 بـه  فاضـالب  و آب حـوزه  عملیاتی وظایف واگذاري به توجه با ماده این در شده ذکر وظایف
 بـر  نظارت و گذاريسیاست مسئول صرفا نیرو وزارت. دارد بازنگري به نیاز غیردولتی، بخش
 .است حوزه این هايسیاست اجراي

 باقري علی 27
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 .آن اختیارات نه است نیرو وزارت هايمسؤولیت و وظایف ماده این در شده ذکر موارد
 نیز و آن با متناظر آبریز حوضه و منطقه برد ظرفیت به محدود باید آب تأمین 1 بند در •

 ماننـد  مواردي از ترتیب این به .باشد آب منابع کیفی و کمی حفاظت مسایل رعایت با
 یا گیردمی ساخت پروانه شهرداري از که مشترکی هر به آب انشعاب دادن

 غیرقانونی صورت به که کسانی و هارودخانه حریم و بستر متصرفان به آب انشعاب دادن •
 ورزند،می مبادرت اراضی این در ویال ساخت به نسبت کشاورزي اراضی کاربري تغییر با

 .شد خواهد جلوگیري
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 

 آورده »سـیالب  مهـار « است بهتر »سیالب ریسک وکاهش مدیریت« جاي به 2 بند در •
 .شود

 کشاورزي آب شود ذکر 3 بند •
 تفکر اولویت دهنده نشان آمده، 1 بند در آب تأمین و 4 بند در حفاظت موضوع کهاین •

 مشاهده عملکرد در .دهدمی ترجیح حفاظت بر را تأمین که است آب مدیریت بر حاکم
 آب تأمین همان به فقط عمال نیرو وزارت که شودمی دیده امروز به تا شده

 .است نگرفته جدي را حفاظت و پرداخته •
 وزارت کـه  شود می محدود این به فقط آیا بکند؟ تواندمی کار چه نظارت از بعد: 7 بند •

 دارند؟ قرار خطرناکی وضعیت در آب کیفیت و کمیت که دهدمی گزارش نیرو
 تلقـی  ضروري همیشه کشور نیازهاي . موارد بقیه بر کشیدن بطالن خط یعنی 11 بند •

 بنـد  ایـن  بـا  .است آب انتقال هايحطر انجام نیرو وزارت براي کار ترینآسان. شوندمی
 موضوع این روي نیرو وزارت تالش تمام و روندمی محاق به وظایف سایر عمال

 آب انتقـال  .شوند برآورده دیگر هايراه از باید کشور ضروري نیازهاي .شودمی متمرکز •
 در را دیگـر  هايگزینه که شود این به مکلف باید نیرو وزارت و باشد گزینه آخرین باید

 .دهد قرار خود کار اولویت
 بـه  برگشـت  بـراي  بلکـه  نیسـت  مجـدد  استفاده براي لزوما هافاضالب تصفیه :13 بند •

 بخشی طبیعت به برگشتی پساب که شود توجه. کرد تصفیه را فاضالب باید نیز طبیعت
 با که آب جدید منبع یک عنوان به نه شودمی محسوب بیالن از ايمؤلفه و آب چرخه از

 .نیاید پیش بیالن در خللی آن از استفاده
 نخواهـد  اجرایـی  اثـر  و مانـد می buzz word یک به بیشتر است کلی خیلی :14 بند •

 مـدیریت  از ناقصـی  هـاي صـورت  تواننـد می مختلف تفسیرهاي با افراد کهاین یا داشت
 زیستمحیط سازمان به محدود فقط جامع مدیریت دیگر سویی از. کنند پیاده را جامع

 آن در بایـد  نیـز  خصوصی بخش نیز و هاشخصیت سایر بلکه نیست کشاورزي وزارت و
 .باشند داشته حضور

 چیست؟ در 24 و 13 بندهاي با 15 بند فرق •
 چیست؟ در 5 و 7 بندهاي با 16 بند فرق •
 بـر  عالیه نظارت همچنین .است دانسته نیرو وزارت وظیفه را تأسیسات ساخت 17 بند •

 بر اند شده واگذار خصوصی بخش به که هم تأسیساتی نگهداري و برداريبهره و ساخت
 .بود خواهد نیرو وزارت عهده

 .است نشده قایل مصرف مدیریت راستاي در نیرو وزارت براي اي وظیفه هیچ ماده این •
 بایـد  نیـرو  وزارت اساسـی  وظیفـه  یـک  عنوان به .است آب عرضه به ناظر بندها تمامی
 .باشد هم آب مصرف کمیت و الگو اصالح راستاي در وظایفی اجراي به مکلف

28 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 را خـود  باید دولت. کندمی منفعل را نیرو وزارت و است خطرناك بسیار بند این: 1 بند •
 . شود مصرف تامین به ملزم مذکور خانهوزارت اینکه نه دهد تطبیق آب منابع با

 و مهـار  ایـن . هستند ها دریاچه و ها تاالب آبی منابع از ايعمده بخشی هاسیالب: 2 بند •
 .باشد آنها زیستیمحیط تبعات لحاظ با باید سازيذخیره
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 اگر اندبوده زیرزمینی آب هايسفره تغذیه از بخشی هاپساب از بسیاري زمانی: 13 بند •

 . زندمی آسیب کامال نشود، دیده هیدرولوژیکی سیکل چرخه در پساب
 .دهدنمی جواب بند این در بردهنام سازمان دو با هماهنگی: 14 بند •
 ایـن . شـوند مـی  وارد مشترك اختیارات و قدرت با همه که است فرآیندي جامع، نظام •

 . است خارج) تنهایی به( اجرایی دستگاه یک ظرفیت از ذاتا بحث
 . باشد همراه اکولوژیکی توان و پایداري لحاظ با توسعه با باید راهبردها تنظیم: 20 بند •
 زیسـت محـیط  و منـابع  بـیالن  لحـاظ  بـا  باید پساب خصوص در گیريتصمیم: 24 بند •

 .است زیستیمحیط حقابه و هاسفره مرسوم تغذیه از بخشی پساب. بگیرد صورت

29 - 
  سازمان

  هواشناسی
 کشور

 . شود اضافه »پایدار« واژه ،»آب تامین« عبارت از بعد: 1 بند •
 گـزارش  براساس آینده اقلیم و اقلیم تغییرات بینیپیش نمودن لحاظ با« عبارت: 3 بند •

 . شود اضافه متن انتهاي در »کشور هواشناسی سازمان
 :شود اضافه زیر مضمون با جدید بند ماده این در •
 صمت وزارت کشاورزي، جهاد وزارت هواشناسی، سازمان کمک به است مکلف نیرو وزارت«
 .»نماید ایجاد را آب حسابداري نظام کشور وزارت و

30 - 

-بررسی مرکز
 هاي

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 :است ذیل شرح به ماده این خصوص در کلی موارد
 کـه  حـالی  در...» قـانون  این اهداف تحقق راستاي در«: که شده اشاره مذکور بند ابتداي در •

 . است نشده مشخص قانون این اهداف نویسپیش متن
 مـدیریت  چـرا  کـه  اسـت  آن است مطرح که سوالی. »تقاضا مدیریت« لزوم مساله شدن رها •

 نگرفتـه  قـرار  توجـه  مورد کشور آب ملی مدیریت اصلی محورهاي و مسائل حیطه در تقاضا
 تاکید ايحوضه بین آب انتقال مساله بر صراحت به ماده این 11 بند در که حالی در است؟
 .است شده

 تشریح آب ملی مدیریت اعمال جهت نیرو وزارت »اختیارات« تا شودمی تالش ماده این در •
 اعمـال  بـر  تاکیـد  علیـرغم  کـه آن ابتـدا . است جدي اشکال داراي نظر دو از ماده این. شود

 و تعریـف  نیـرو  وزارت بـه  تنهـا  آب ملـی  مـدیریت  اعمال براي اختیارات آب، ملی مدیریت
 ادعاي که است شده غفلت متولی نهادهاي و هادستگاه سایر اختیارات و. است شده محدود
 دوم. کنـد مـی  مواجـه  خدشه با را مذکور نویسپیش بودن فراسازمانی و ملی جامع، رویکرد

 کلیـه  از کیفـی  و کمـی  حفاظـت ( 16 ماده نظیر ماده این در مطروحه بندهاي برخی کهآن
 بندهاي سایر خصوص در مساله این. اختیارات نه و است مطرح وظابف جز) کشور آب منابع

 . است صادق نبز ماده اي
 ،)طبیعـی  پدیده یک عنوان به( »سیل مواجهه« و »سیل مدیریت« رویکرد و پارادایم: 2 بند •

 رویکردهـاي  جـز  تقریبـا  رویکـرد  ایـن  کـه  حـالی  در. است شده محدود »سیالب مهار« به
 رویکردهـاي  و اسـت  سـیل  بـا  مواجهه گذاريسیاست نظامات در خورده شکست و منسوخ

 مطـرح  زمینه این در موفق کشورهاي در که هاستدهه (flood mitigation) نظیر نوین
 .  اندشده

 
 یـک  عنـوان  بـه ( »خشکسالی با« مواجهه و »خشکسالی مدیریت« رویکرد و پارادایم: 8 بند •

 کـه  آب حکمرانی مفاهیم شک، بدون. است شده محدود آب بنديجیره به ،)طبیعی پدیده
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 آب بنـدي جیـره  کهنـه  بسیار مفهوم کردن محدود با است کرده تعریف محور اجتماع را آن

 . ندارد سنخیت
 هـاي آب ریـزي  برنامـه  و مـدیریت  گـذاري، سیاسـت  مسـائل  بالتکلیفـی  و رهاشدگی: 9 بند •

 .قانون در کشور آب دیپلماسی مسائل متولی همچنین و کشور فرامرزي و مشترك
 بـین  آب انتقـال  نظیـر  مسـائلی  بـه  آب مـدیریت  مسـائل  کردن محدود و مشخص: 11 بند •

   ايحوضه

31 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 . شود ذکر »آب منابع کمیت و کیفیت حفاظت و نظارت« است بهتر 7 بند •
 . شوند ادغام است بهتر لذا است تکراري حدودي تا 13 و 15 و 24 بندهاي موضوع •
 پسـاب،  تعریـف  کـه  صـورتی  در. اسـت  شـده  ذکـر  »پساب و فاضالب تصفیه« 13 بند •

 . است شده تصفیه فاضالب
 فرهنگـی  میـراث  سـازمان  همکـاري  با تاریخی سازهاي احیا و حفظ است بهتر 10 بند •

 . شود انجام
 جهـاد  توسـط  کـه ...  و بنـدان آب سـدها،  بنـدها،  کلیـه  مرمـت  و نگهداري آیا: 17 بند •

 شده؟ محول نیرو وزارت به نیز شودمی ساخته غیره و کشاورزي

32 
 بهروز

  ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 در بحران ستاد و کشور وزارت وظایف با و است مناقشه مورد ترکیب »سیالب مهار«: 2 بند •
 مهار« یا و »سیالب از استفاده« از متن تمام در است بهتر. دارد پوشانی هم سیالب با مقابله

 ).الف بند 48 ماده(مانند  شود ذکر »استفاده هدف با سیالب

 بنـد  مثل است؛ شده تکرار بار چند آب کیفیت بر نظارت و مقابله کنترل، با مرتبط بندهاي •
 وظـایف  تفکیک خصوص در. شوند تجمیع است الزم که 7 حدودي تا و 16 و 15 و 13 و 5

 قـانون  اسـت  الزم پسماند یریتبا قانون مد یفو عدم تداخل وظا زیستمحیط و نیرو وزارت
 مـواد  اسـت  بهتـر  اسـت  قطعی آب کیفی مدیریت بر نیرو وزارت نظر اگر. شود اصالح فعلی

 اجرایـی  نامـه آیـین  یـک  زیسـت  محـیط  بـا  وظایف تفکیک با و شده مجتمع مربوطه قانونی
 اعالم ملغی قانون پایان در نیز قبلی قوانین همه در متناقض وارد تمام و شود ابالغ مشخص

 ).38 و 35 ماده(مانند  شد خواهد اشاره موضوع این به هم دیگر مواد در. شود

 .شود تفکیک هواشناسی وظایف با »بارش« آب منابع مطالعه: 9 بند •

 شـده  اشاره 33 ماده شرح در. شود تفکیک کامال باید دارد تداخل میراث وظایف با: 10 بند •
 .است

 نظـر  بـه  ضـروري  زیستمحیط با وظایف تفکیک ايحوضه بین انتقال مبحث براي: 11 بند •
 .است شده اشاره آن به 23 ماده »ب« بند شرح در که رسدمی

33 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 مشـکالت  همچنـان  بماند، 2 و 1 درجه آبیاري شبکه هايطرح اجراي خصوص در نیرو وزارت چنانچه
 به شودمی پیشنهاد خصوص این در. ماند خواهد پابرجا کشور در سد هايطرح اغلب اجراي به مربوطه
 نسـبت  زهکشی و آبیاري هايشبکه تکلیف تعیین مورد در المالبیت میل و حیف از جلوگیري منظور

 .شود اقدام ماده این سازيشفاف به
 وظیفـه  هـا آب آلودگی از جلوگیري و کیفیت بر نظارت زیرا شود؛ حذف »کیفیت« عبارت: 7 بند •

 .است زیستمحیط حفاظت سازمان
 بـراي  ايحوضه بین آب انتقال هايطرح اجراي پس این از شودمی پیشنهاد. شود حذف: 11 بند •

-زیسـت  تعارضـات  و اثـرات  ایجاد علت به( داشت خواهد نیاز آب عالی شوراي مصوبه به تصویب
 ) سیاسی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، محیطی،
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
-مـی  جـامع  رویکـرد  و نگاه مستلزم آب چرخه کل در جامع نظام ایجاد اینکه به باتوجه: 14 بند •

 برگـزاري  بـا . شود حذف جااین در بند این باشد، نمی اجرا قابل هابخش سایر همکار بدون و باشد
 جهاد هاي دستگاه جمله از ربطذي هايدستگاه کلیه با مدیریتی نیز و کارشناسی و فنی جلسات

 مـاده  چند افزودن به نسبت بودجه و برنامه سازمان و زیستمحیط درمان، و بهداشت کشاورزي،
 .  شود اقدام مهم امر این نمودن اجرایی هدف با ویژه

 برعهده آبی منابع آلودگی از جلوگیري و کیفیت از حفاظت. شود حذف »کیفی« عبارت: 16 بند •
 . است زیستمحیط حفاظت سازمان

 است الزم شده، استفاده کرات به نویسپیش این در »پایش« عبارت از کهابن به توجه با: 19 بند •
 ذاتـی  وظـایف  جـز  آب آلودگی و کیفیت پایش قطع طور به. شود اقدام آن تعریف ارائه به نسبت

 . است زیستی تنوع و خاك هوا، آب، شامل پایه منابع تمامی براي زیستمحیط حفاظت سازمان
 بنـدهاي  برخی. آن اختیارات نه است نیرو وزارت هايمسئولیت و وظایف ماده، این در شده ذکر موارد

 :ازجمله دارد؛ اساسی اصالحات به نیاز ماده این
 رعایـت  بـا  نیـز  و آن با متناظر آبریز حوضه و منطقه برد ظرفیت به محدود باید آب تامین: 1 بند •

 انشـعاب  دادن ماننـد  مواردي جلوي ترتیب این به. باشد آب منابع کیفی و کمی حفاظت مسائل
 و بسـتر  متصـرفان  به انشعاب دادن با گیردمی ساخت پروانه شهرداري از که مشترکی هر به آب

 بـه  نسـبت  کشـاورزي  اراضـی  کاربري تغییر با قانونی غیر صوت به که کسانی و هارودخانه حریم
 گزینـه  آخـرین  بایـد  آب انتقـال . شد خواهد گرفته ورزند،می مبادرت اراضی این در ویال ساخت

 .  دهد قرار خود کار اولویت در را دیگر هايگزینه که شود این به مکلف باید نیرو وزارت. باشد
 نیـز  طبیعـت  بـه  برگشـت  براي بلکه نیست مجدد استفاده براي لزوما ها فاضالب تصفیه: 13 بند •

 و آب چرخـه  از بخشـی  طبیعـت  بـه  برگشـتی  پسـاب  شودکه توجه. کرد تصفیه را فاضالب باید
 استفاده با که نیست آب جدید منبع یک موضوع این واقع در. شودمی محسوب بیالن از ايمولفه

 . نیاید پیش بیالن در خللی آن از
 گذاشته نیرو وزارت عهده بر آن مسئولیت که شده اشاره آب مدیریت حوزه در هافعالیت انواع به •

 و ابرها بارورسازي مثل باشند؛ داشته هايشرط و قید باید هافعالیت این از مورد چند. است شده
 ایـن  از یـا  شـود مـی  پیشـنهاد  و بـوده  برانگیـز چالش موضوعات از که آب ايحوضهبین انتقال یا

 ایـن  محیطـی زیسـت  اثـرات  ارزیـابی  مطالعـات  تصویب از پس« قید با یا و شوند حذف فهرست
 .  شود آورده »زیست محیط حفاظت سازمان توسط هاآن تایید و هاپروژه

 کـه  چـرا  برسـد؛  آب عـالی  شوراي تصویب به باید آب صنعت رشد و توسعه راهبردهاي: 20 بند •
 .بگیرد صورت هاآن در الزم نگري جامع باید و داشته فرابخشی ماهیت راهبردها

34 
 اصغر

 طیبیان
 اي منطقه آب

 کرمان

 : شود اصالح زیر شکل به بند این: 6 بند •
 .......هوا رطوبت و ابرها از آب استحصال

  .شوند ادغام 15 و 13 بندهاي •

35 - 
 اي منطقه آب

 زنجان

 این) شده محول نیرو وزارت به آب مصارف و آب منابع کمیت و کیفیت بر نظارت: (7 بند
 کردن منفک و غیردولتی هاي سمن و هاسازمان و هاارگان سایر نظارت حذف یعنی بند

 با تعارض همچنین و زیستمحیط حفاظت سازمان از آب منابع آلودگی بر نظارت بخش
 .است گردیده درج متولی عنوان به زیستمحیط آن در که 35 ماده

36 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 در صـراحتا ) هشـتم  ویـرایش ( کشـور  آب جامع قانون نویسپیش در قانون این اهداف •
 اهـداف  بـه  اياشـاره  ویرایش این در که حالی در بود؛ شده تبیین و اشاره 1 ماده شرح
 . است نشده

  .دارند موضوعی قرابت هم با 24 و15 و13 ،16 و 7 موارد همچنین •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 12نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 تحت اي ویژه شعبه شهرستان دادگستري هر در آب، بخش با مرتبط دعاوي به رسیدگی براي •
 توسط مورد حسب مرتبط دعاوي .گردد می تشکیل ”آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه" عنوان
 معرفی با استان  اي منطقه آب شرکت :نمایندگان از مرکب که کارشناسی هیئت به دادگاه

 وفاضالب آب شرکت و سازمان رئیس معرفی با استان کشاورزي جهاد سازمان شرکت، مدیرعامل
 و استان کل مدیر معرفی با زیست محیط حفاظت سازمان و شرکت مدیرعامل معرفی با استان

 با و بوده، سازمان رییس معرفی با آب مهندسی نظام سازمان کارشناس نفر یک
 .گردد می ارجاع میگردند، منصوب سال 3 مدت به استان دادگستري ریاست حکم •
 آیین قانون یا و مدنی دادرسی آیین قانون تابع مورد حسب فوق دعاوي به رسیدگی :1 تبصره •

 استان نظر تجدید دادگاه در نظر تجدید قابل فوق شعب از صادره احکام و بوده کیفري دادرسی
 .بود خواهند

 به و پیشنهاد نیرو وزارت همکاري با دادگستري وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین :2 تبصره •
 .رسد می وزیران هیئت تصویب

2 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 رکا زوسا رکشوو بودجه  برنامه يیزر برنامه و مدیریت نمازسا ريهمکا با ستا موظف ونیر وزارت
 .آورد همافر نقانو ینا ايجرا ايبر هما 6 تمد فظر را زمال
 .شود شفاف شود انجام نیرو وزارت توسط باید که ضروري اقدامات •

4 
 احیاي ستاد

 .است شده استفاده کشور بودجه و برنامه سازمان سابق عنوان از ارومیه دریاچه

5 
 اي منطقه آب

 البرز
 مجددا است بهتر و بوده تر جامع) هشتم ویرایش( کشور آب جامع قانون نویس پیش در 5 ماده شرح
 .گردد لحاظ

6 
 اي منطقه آب

 . شود آورده پایینی موارد در گردد می پیشنهاد نیست، درست قانون در جایگاهش 12 ماده کردستان

7 
 موسسه
 آب تحقیقات

 . است نامشخص همکاري موضوع. است کلی بسیار بند این •
 .است 133 ماده مشابه ضمنا. یابد تقلیل ماه 3 به ماه •
 درج زمـان  شـود  می پیشنهاد همچنین .است نامشخص همکاري موضوع. است کلی بسیار بند این •

 .است 133 ماده مشابه ضمنا. یابد تقلیل ماه 3 به ماه 6 از شده

8 
 اي منطقه آب

 .شود آورده قانون پایان در است بهتر بوشهر

9 
  اي منطقه آب

 . شود اصالح کشور بودجه و برنامه سازمان به کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان عبارت هرمزگان

10 
 و آب شرکت
 کشور فاضالب

 به را گري تصدي وظایف از بخشی یا تمام دارند اختیار مجموعه، زیر و تابعه هاي شرکت و نیرو وزارت
 و شرکت تشکیل با ساختار اصالح با نیرو وزارت تشخیص صورت در یا و واگذار دولتی غیر بخش

 شرکت حقوقی ماهیت. (نمایند اقدام آن اجراي به نسبت قانونی موازین رعایت با سازمان
 )نیست قانونی تعریف داراي سازمان گردد، تصریح جدیدالتأسیس
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 13نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

) هواشناسـی  سازمان و کشتیرانی و بنادر سازمان( شهرسازي و راه« عبارت است بهتر •
 . شود اصالح

 آینـده  اقلـیم  بـا  بایـد  دریاهـا  از آب انتقـال  هرگونه« مضمون با ايتبصره ماده این در •
 ایـن  در طرحـی  هرگونـه . کنـد  تضـمین  را پایـدار  توسـعه  و باشـد  همسو و هماهنگ
 زیستمحیط از حفاظت سازمان و کشور هواشناسی سازمان تایید از پس باید خصوص

 . شود اضافه »شود گیري تصمیم و مطرح کمیته در

2 - 

 ايمنطقه آب
 سمنان،
 و سیستان
 و بلوچستان
 مازندران

 در ویژه به باال هزینه صرف مستلزم آب تامین منابع از یکی عنوان به دریاها از برداريبهره
 رسـد مـی  نظـر  بـه  ضـروري  لذا. است تجهیزات خرید و ابنیه احداث سازي، شیرین فرآیند

 بـه  توجـه  بـا  تـا  باشـد  داشته حضور شده، معرفی کمیته در نیز صمت وزارت از اينماینده
 هـاي پـروژه  انجام جهت خصوصی بخش گذارانسرمایه مشارکت دولت، محدود مالی منابع
 و کشـور  وزارت از نماینـدگانی  اسـت  الزم این، بر عالوه. نماید تسهیل را دریا از آب انتقال

 بـه  ايحوضـه  بین آب انتقال اجتماعی تبعات بینیپیش جهت نیز غیرعامل پدافند سازمان
 نیـز  آن سازيشیرین و دریا آب انتقال خصوص در است بهتر. درآیند مزبور کمیته عضویت

 .شود اضافه ايتبصره

3 

 محمد
 جواد

 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 تخصص به توجه با مسئله این که هستند وزن هم شده، معرفی کمیته اعضا 13 ماده در
 نحوي به باید. نیست درست چندان آب از استفاده در هادستگاه واگرا اهداف و نیرو وزارت

 این دیگر طرف از. شود اصالح کند،می برآورده را انتظار این که مذکور کمیته ساختار
 این در مطروحه موارد آیا است، 10 ماده موضوع آب عالی شوراي مشابه تقریبا کمیته
 .گردد حذف کمیته این شودمی پیشنهاد نیست؟ آب عالی شوراي در بررسی قابل کمیته

4 - 
 ايمنطقه آب

 هرمزگان
 طرح و آب برداشت محل ايمنطقه مالحظات باید المللیبین قوانین بر عالوه ماده این در

 . شود لحاظ نیز سرزمین آمایش

5 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 . شود مشخص جلسه رسمیت نصاب باید

 برق و آب سازمان - 6
 خوزستان

 برنامه سازمان« و شود حذف »جمهوررئیس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه معاونت« عبارت
 .شود آن جایگزین »بودجه و

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر نکته ماده این آخر خط به
 محیطی زیست مشکالت ویژه به و

8 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 چه کمیته تشکیل از قبل تا امروزي نیازهاي و فعلی هايبرداشت وضعیت ماده این در •
  شود؟می

 دریـاي  شـود مـی  پیشنهاد کشور عرف و هانقشه با بیشتر هماهنگی دلیل به آخر خط •
 . یابد تغییر خزر دریاي به مازندران

 

  



 
 

 

777 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 14نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

 باقري علی 1
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 یا دادگستري رسمی کارشناس آب مهندس یک است خوب کارشناسی هیأت ترکیب در
 است تجربه صاحب و متخصص آب حوزه در که محل دانشگاه علمی هیأت اعضاي از یکی

 در حداقل( سازمان این از نماینده یک آب، مهندسی نظام سازمان تشکیل صورت در نیز و
 .باشند داشته حضور نیز) مستشار جایگاه

2 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 از بهینه برداري بهره و حفاظت راستاي در و آب مصارف و منابع بهنگام پایش منظور به •
 :باشد می زیر موارد اجراي به  نیرو وزارت کشور آب منابع

 کیفـی  و کمـی  پـایش  و آمـاربرداري  هـاي  شبکه و پایش هاي ایستگاه تجهیز و توسعه •
 سـازي  پیـاده  و طراحـی  بـا  کشور آب مصرف و تقاضا مدیریت ساختار ایجاد آب منابع

 کشور آب حسابداري ملی سامانه

3 - 
 اي منطقه آب

 سمنان

 یـا  و اشـخاص  علیـه  دولـت  دعـاوي  با یکدیگر علیه اشخاص دعاوي در است شایسته •
 و منفک  دولت علیه اشخاص یا و اشخاص علیه دولت دعاوي با یکدیگر علیه اشخاص

 صـرفا  قضایی مراجع در مستقر آّب صنعت منتخب شعب در الخري بعباره. گردد مجزا
 5 تبصـره  بـا  مغـایرتی  هرگونه شبه بدین تا شود رسیدگی اشخاص علیه دولت دعاوي
 .گردد رفع برداري بهره  پروانه فاقد اب هاي چاه تکلیف و تعیین قانون

 بـا  آب، بخش به رسیدگی ویژه دادگاه کارشناسی هیئت ترکیب خصوص در همچنین •
 بـه  نسـبت  آب مسـائل  در  اي منطقـه  آب کارشناسـان  بیشتر تبحر و تجارب به توجه

 به حداقل  اي منطقه اب نمایندگان تعداد تا است اصلح آبفا، و زیست محیط  حفاظت
 .یابد افزایش نفر 2

4 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

در شرایطی که ممکن است یک طرف دعوي شرکت آب منطقـه اي، آب و فاضـالب و    •
یک ارگان دولتی باشد ارجاع کار به این هیئت کارشناسی صحیح نیسـت.به عـالوه در   

 خصوص دعاوي باید از ظرفیت کارشناسان رسمی امور آب استفاده کرد.

 :شود اصالح زیر صورت به ماده •
 شعبه نشهرستا يگسترداد هر در آب، بخش با مرتبط ويعاد به سیدگیر ايبر
ــرایم به سیدگیر هیژو هگاداد« انعنو تحت اي هیژو . ددمیگر تشکیل »آب بخش جـــــ

 :ننمایندگا از مرکب شناسیرکا هیئت به هگاداد توسط ردمو حسب دهما ینا تموضوعا
 ورزيکشا دجها نمازسا ،شرکت مدیرعامل معرفی با نستاا ايمنطقه آب شرکت

 شرکت عامل مدیر معرفی با نستاا بفاضال و آب شرکت و نمازسا ئیسر  معرفی با نستاا
 یاستر حکم با که ،میباشند نستاا کل مدیر معرفی با یستز محیط حفاظت نمازسا و

 .ددمیگر عجاار ،نددمیگر بمنصو لسا 3 تمد به نستاا يگسترداد

5 - 
  اي منطقه آب

 البرز
 نیز تجارت و معدن صنعت، وزارت و کشور اسناد ثبت سازمان از اعضایی است الزم نظر به
 .باشند داشته شرکت کارشناسی هیئت در

6 - 
 سازمان

 استخدامی
 کشور

 دادگستري در "آب بخش رسیدگی ویژه دادگاه" عنوان تحت اي ویژه شعبه تشکیل مجوز
 نهایتا کار حجم و کارشناسی هیئت ترکیب به توجه با که است کرده صادر ها شهرستان

 .شوند سازماندهی استان سطح در مذکور دادگاه

 در ،)اي منطقه آب هاي شرکت( دولت علیه اشخاص دعاوي به رسیدگی که آنجایی از اي منطقه آب - 7
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 شود ذکر مذکور ماده در باشد، می زیرزمینی هاي آب امور به رسیدگی کمیسیون صالحیت زنجان

 طرفیت به نیرو وزارت سوي از مطروحه دعاوي به مربوط ماده، این موضوع ویژه دادگاه که
 اخذ باب از حقوقی و شده بینی پیش هاي مجازات باب از کیفري بخش دو در متخلفین
 .باشد می وارده، خسارات

8 
 صدیقه

 منصوري
 اي منطقه آب

 ایالم
 

 
 5 ماده موضوع هايچاه منصوبات درخصوص آب عادالنه توزیع قانون اجرایی نامهآئین
 اظهار آب جامع قانوان در شودمی پیشنهاد که نشده اشاره ممنوعه غیر مناطق در قانون

 ..شود نظر
 

9 
 فرزانه
 قادري
 نسب

 اي منطقه آب
 کرمان

 يبردار آب فاقد پروانه بهره يها چاه یفتکلیینقانون تع ییاجرا نامه ینآئ 14بند (الف) ماده 
 نامه ینآئ  17اصالح ماده  ینو همچن یرزمینیز يها آب یسیونکم يدر خصوص اعضا

 يها کارشناسان جهت انجام امور آب یتفصل دوم قانون در خصوص صالح یاجرائ
از منابع و  یحصح يبردار و توسعه متوازن هر منطقه، در گرو بهره یاتادامه ح یرزمینیز

است  یاله يها نعمت یناز مهمتر یات،ح یعآن است و آب به عنوان ما یعیطب يها موهبت
 یآب یازهاياز آن با توجه به گسترش روزافزون ن ینهو استفاده به یفیو ک یکه حفاظت کم

مسئله  یردر سنوات اخ است. یرناپذ اجتناب يدر دسترس، امر یمنابع آب یآلودگ یشو افزا
 يبرا یرزمینیز از منابع آب  یهرویو برداشت ب پی در یپ هاي یو بروز خشکسال یکم آب

 یتبه وجود آورده و اهم یتیو امن یاجتماع یاسی،س هاي ینهدر زم یکشور مشکالت فراوان
وجود  ینب ینشود. در ایحس م یشاز پ یشکشور ب يو سالم برا یکاف یآب یازن ینتام

و عمل به آن  ینهزم ینروزافزون جامعه در ا یازهايهمه جانبه، کامل و منطبق با ن یقانون
 يتا حد 1361عادالنه آب مصوبه سال  یعقانون توز رسد.یبه نظر م يالزم و ضرور يامر

علم و گسترش جوامع  یشرفتاما با پ یدراستا برآورده نما ینجامعه را در ا یازتوانسته ن
 یاززمانه و ن یطخود را با شرا یستیبا یزن ینقوان ید،جد یازهايو به تناسب ظهور ن يبشر

 دهند. یقجامعه تطب

10 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 :گردد اصالح زیر شکل به
 کـه  آب بخش جرایم به رسیدگی ویژه دادگاه در اي منطقه آب هاي شرکت شکایت به •

 .گردد رسیدگی نوبت از خارج صورت به گردد می تشکیل ها شهرستان دادگستري در

11 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 امایش عموما که است حالی در این  است، شده ذکر امایش بر مبتنی آب چرخه مدیریت
 شود دقت است بهتر. است شده اشاره آن به نیز 26 ماده شرح در و بوده نظر مد محور اب

 . است امایش مبناي آب منابع اي حوضه مطالعات

12 
 محمد

 چیاخانی

 مهندسین
 مهاب مشاور
 زاگرس گستر

 یک شامل که نفر 4 آب بخش با مرتبط دعاوي به رسیدگی براي نهم نویس پیش 14 ماده
 از نفر یک و فاضالب و آب شرکت نفر یک جهادکشاورزي نفر یک اي منطقه آب شرکت نفر

 انجمن از نفر یک حضور صالحدید صورت در که .است شده آورده زیست محیط کل اداره
 نماینده عنوان به امورکه از مطلع نفر یک یا آب رسته مشاور مهندسین کارفرمایان صنفی
 مفید هیئت این در تواند می مشکالت و موانع حل در دولتی غیر و خصوصی حقوقی بخش
 .باشد فایده
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

13 

 محمد
 جواد

 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 هیات به ارجاع ماده این در ولی است مفید بسیار شهرستان هر در آب ویژه دادگاه ایجاد
 شود می دولت نفع به قضاوت کفه سنگینی موجب دولت کارمندان از متشکل کارشناسی

. باشد دعوي طرفین به وابسته نبایست دادگاه وثوق مورد کارشناس و نیست صحیح که
 و اب شرکت نمایند جاي به و باشد منصفه هیئت صورت به دادگاه راي گردد می پیشنهاد
 .گردد معرفی تجارت و معدن صنعت، سازمان نماینده فاضالب،

14 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 ویژه دادگاه شعب به ارجاع براي )دو هر یا حقوقی یا کیفري( دعاوي نوع است الزم
 نیز، نویس پیش این 64 ماده 1 تبصره در اینکه ویژه به .شود تعیین آب بخش به رسیدگی

. است گرفته قرار اشاره مورد آب، بخش ویژه دادگاه به نیرو وزارت نظر به معترضین ارجاع
 با آنها صالحیت تعارض موارد نیز و دادگاه این موضوعی صالحیتهاي است الزم بنابراین

 قضایی شبه مراجع با آنها ارتباط همچنین و اداري عدالت دیوان مانند قضایی مراجع دیگر
 به معموالً کارشناسی هیئت اعضاي تعداد ضمنا. شود مشخص کامالً آب بخش در موجود
 .باشد فراهم آراء میان از تصمیم اتخاذ امکان تا باشد می فرد صورت

15 - 
 اي منطقه آب

  قم
 شود اضافه اعضا به تجارت و معدن صنعت، سازمان از صنعت بخش عضو شود می پیشنهاد

 .کنند نظر اظهار صنعتی آّب با مرتبط موضوعات در تا

16 
 جالل

  یکمال
 اي منطقه آب

 کرمان

 که دادگستري کارشناسان کانون نقش ماده این در -»آب دعاوي به رسیدگی براي«
 و اي حرفه سوابق علمی، خاص شرایط با آن کارشناسان و است قضائیه ي قوه به وابسته
 از سنتی طور به نهاد این. است نشده دیده گردند، می تعیین اخالقی و اعتقادي شرایط

 آب به مربوط دعاوي در آن نقش است الزم و هست و بوده قضائیه قوي مشورتی ابزارهاي
 .شود مشخص شفاف صورت به

17 
 امیرحسین

  کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 یرزمینـی ز يهـا  آب یسیونکم یانشده است آ یدهد یرزمینیز يها آب یسیونکم نقش •
 حذف خواهد شد؟ 

 مدیریت سازمان صرفاً و نیرو وزارت همکاري با قانونی این اجراي براي الزم کار و ساز •
  .دارد تأمل جاي ریزي برنامه و

18 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 در اسـت  ممکـن  و نبـوده  مشـخص  آب بخـش  بـا  مرتبط دعاوي به رسیدگی سازوکار •
 نامـه  ایـین  یـا  دسـتورالعمل  اسـت  الزم. شود عمل اي سلیقه صورت به مختلف جاهاي
 .شود ابالغ و تهیه ماده این براي اجرایی

 کـه  اسـت  شـده  تعیـین  ها شهرستان دادگستري آب بخش دعاوي به رسیدگی مرجع •
 هـاي  شـرکت  در مسـتقر  کـه  زیرزمینـی  هاي آب امور به رسیدگی کمیسیون وضعیت

 شـود  مـی  پیشـنهاد  لذا. اند نشده تکلیف تعیین و  نشده مشخص هستند اي منطقه آب
 دعـاوي  بـه  همچنان آب منابع امور به رسیدگی کمیسیون عنوان با مذکور کمیسیون
 در اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  تسلط با موضوعات این به رسیدگی و نمایند رسیدگی

  .گردد رسیدگی شده یاد کمیسیون

19 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 همه کل، در و 14 و 13 مواد کالً .نیست اینجا ماده، این جاي و است مخدوش بندي جمله
 .است نظم بی بسیار تاکنون، شده گفته موارد
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

20 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 ویژه شعبه ایجاد با زیرزمینی هاي آّب امور به رسیدگی کمسیون انحالل یا ابقا دارد ضرورت
 .شود مشخص آب بخش به رسیدگی دادگاه

21 - 
 و آب شرکت
 کشور فاضالب

 و دادگستري هر در فاضالب و آب بخش با مرتبط دعاوي و شکایات به رسیدگی براي
 به رسیدگی ویژه کیفري و حقوقی دادگاه و بازپرسی شعبه ،) شهرستان و استان( دادسرا
 مورد حسب ماده این موضوعات. گردد می تشکیل فاضالب و آب بخش شکایات و دعاوي
 اخذ منظور به...  هیئت به)  حقوقی و کیفري( دادگاه دادسرا، ذیربط قضایی مرجع توسط

 .گردد می ارجاع وکارشناسی تخصصی نظر

22 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .یابد تغییر آب ویژه دادگاه به "آب بخش به رسیدیگ ویژهدادگاه " عبارت •
 رسـیدگی  کمسـیون  با تداخل در آن وظایف و شود مشخص باید آب دادگاه صالحیت •

 .نباشد مراجع سایر و زیرزمینی هاي آب امور به
 با دادگاه برخورد نحوه. است هیئت به ارجاع قابل موضوعاتی چه که شود مشخص باید •

 است؟ چگونه هیئت نظارت

23 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 شده ذکر عضو هاي دستگاه طرفین، از یکی که اب بخش با مرتبط دعاوي در که صورتی در
 پرونده مورد در کارشناس عنوان به توانند نمی منافع در تعارض دلیل به باشند، ماده این در

 که دعاوي مورد در فعالیتش محدوده کمیته این گردد می پیشنهاد. نمایند نظر اظهار
 طرفین از یکی که دعاوي براي و گردیده تعیین نباشند، دعوا طرف دولتی هاي دستگاه

 صالح ذي کارشتاسان از دستگاه آن نماینده جاي به باشد گفته پیش هاي دستگاه دعوا
 . شود استفاده دادگستري رسمی کارشناسان کانون آب منابع

24 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 :گردد می پیشنهاد
 .شوند اضافه کارشناسی هیئت به صمت اداره و طبیعی منابع اداره نمایندگان •
 صـورت  بـه  آب بخـش  بـه  رسیدگی ویژه دادگاه شود می پیشنهاد زیر دالیل به باتوجه •

 :شهرستانی نه شود ایجاد استانی و متمرکز
 آبی دعاوي خصوص در استان قضایی مرجع تصصمیمات در رویه وحدت ایجاد -1
 از زیادي تعداد آبی هاي حوضه که این به توجه با محور محلی تصمیمات از پرهیز -2

 .هستند مشترك ها شهرستان
 توسـط  صـادره  ارا به اعتراضات به رسیدگی جهت نظر تجدید مرجع بایستی ضمن در •

 .شود مشخص ماده این در ها دادگاه این
 منـابع  به رسیدگی کمیسیون و 14 ماده در آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه تفاوت •

 .گردد تفکیک و مشخص 60 ماده در برق و آب ویژه یگان و آب

25 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است ضروري آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه در صمت سازمان نماینده وجود

26 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
قابل طرح  یببه ترت يدعاو ینهو هم در زم یتهم در مورد شکا یدگیکه رس ییآنجا از •

و  یحقـوق  یو محـاکم عمـوم   2 یفیـري ک يهـا  دادسـرا و دادگـاه  " ییدر محاکم قضـا 
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
هـم در دادسـرا و هـم در خـود      یـژه شـعبه و  یـین تع ین. بنـابرا باشـد  یم " یدنظرتجد شرقی

است. ناگفته نماند  يالزم و ضرور یحقوق یمحاکم عموم یو حت 2 یفريک يها دادگاه
ماده واحده  5دولت در مورد مسائل آب با وجود صراحت تبصره  یهاشخاص عل يدعاو

 موجد نوعا 1389 سال مصوب برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف یینقانون تع
 .بود خواهد واحده ماده از االستناد  فوق تبصره ناسخ قانون این عمال. بود خواهد ایراد

 لـذا . نیسـت  مشـخص  آب کمبـود  خسارت جبران مقام در دولت از منظور یک بند در •
 مباشـر  و عامـل  عنوان به اجرایی دستگاه خود تکلیف و مسئولیت به شود می پیشنهاد

 الضـرار  و الضـرر  قاعـده  حکـم  بـه  خسـارت  حـال  هـر  بـه . شود اشاره خسارت  ورود
 .باشد جبران بدون نباید االسالم فی

 در باشـد،  غیرمجـاز  اینکـه  ولـو  هـا  چـاه  تاسیسات و اعیان به وارده خسارت، 5 بند در •
     .است مطالبه قابل "قضایی محکومیت حکمبدون " خسارت ورود یا و تخریب صورت

 قضاییه قوه - 27

 158 اصـل  اسـتناد  بـه  و بـوده  قضـاییه  قوه محترم ریاست اختیارات از ویژه شعب تشکیل
 به سنجی نیاز باید ابتدا لذا. اند نموده محول ایشان به را الزم تشکیالت ایجاد اساسی قانون

 نداشـته  نیـاز  تخصصـی  شـعبات  این به استانی هر شاید که پذیرد صورت هراستان تفکیک
 .باشد

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 15نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 .شود اشاره نیز اي سازه رویکردهاي بر اي غیرسازه رویکردهاي اولویت به است بهتر

2 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 شـود؛  بیـان  شکل بدین و ادغام هم با 15 و 13 بند 11 ماده در شود می پیشنهاد. نابجاست
 استانداردهاي رعایت با ها پساب از برداري بهره و مجدد استفاده منظور به ها فاضالب تصفیه«

 محـیط  وظـایف  از آب منابع آلوگی از جلوگیري اینکه به توجه با .»پساب مصرف به مربوط
 ایجـاد  زیسـت  محـیط  حفاظـت  و نیـرو  وزارت بـین  حاکمیتی تداخل 16 بند است زیست

 .نماید می

3 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود آورده 11 ماده ذیل بندهاي از یکی صورت به باید

4 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 :صورت به 15 ماده
 کشـور  آب منـابع  بخش در پایدار توسعه اهداف تحقق جهت راهبردي هاي برنامه از یکی"

) پیوسـته  بهـم ( جامع مدیریت رهیافت استقرار باالدستی، اسناد و المللی بین تجارب مطابق
 در کـه  باشـد  مـی  محیطـی  زیست و اقتصادي اجتماعی، الزامات گرفتن نظر در با آب منابع

 در بنمایـد  کمـک  منابع توسعه و مدیریت به متوازن و پایدار طور به تواند می تحقق صورت
 اصـالح  تدوین به نسبت قانون این ابالغ تاریخ از ماه شش نیرو وزارت ضروریست راستا این

 در مشـخص  وظایف شرح با آبریز حوضه سازمان استقرار جهت بسترسازي و فعلی ساختار
 ".نماینـد  اقـدام  ذیمـدخالن  و ذینفعان کلیه مشارکت با همچنین و آبریز هاي حوضه سطح
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .گردد اصالح

5 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 ،بریزآ يها حوضه يها اريپاید يستاآب و در را منابع پیوسته بهم مدیریت ربمنظو
 با نینفعاذ وآب  یعال يشورا با ها هستگاد سایر هماهنگی دیجاا ضمن ونیروزارت 

 به نسبت آب، دمجد دهستفاا و چرخانیزبا ،یافتزبا بر تاکید با و آب بخش يسیاستها
و  اي زهسا يشهارو بوسیله آن رفمصا و لستحصاا قابل آب منابع بین دلتعا دیجاا

 .نماید امقدا بریزآ حوضهو  یمطالعات محدوده هردر  اي زهغیرسا
 کند؟ها را چگونه جلب میوزارت نیرو هماهنگی دستگاه •

6 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 .گردد اضافه "جویی صرفه" واژه "بازیافت" واژه از قبل

7 
 سید
 صادق

 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 :است تر مناسب زیر پاراگراف15 ماده در
 تاکیـد  با آب بخش هايسیاست با ذینفعان و هادستگاه سایر با هماهنگی ضمن نیرو وزارت

 در آب منـابع  یکپارچه مدیریت تحقق منظوربه آب مجدد استفاده و بازچرخانی بازیافت، بر
 و ايسـازه  هايروش با مصارف و استحصال قابل منابع بین تعادل ایجاد و آبریز هايحوضه

 اینکـه  توضـیح  .نمایـد  اقـدام  آبریـز حوضـه  هر شرایط و خصوصیات با متناسب ايغیرسازه
 هـاي  سیسـتم  چون. گیرد قرار استفاده مورد نباید است نامفهوم "پایدار آبریز حوضه"کلمه

 عامـل  عنوان به تغییرات این در هم انسان و تحولند و تغییر حال در نیستند پایدار طبیعی
 تعادل دنبال به سیستم غیرطبیعی و طبیعی تغییرات این مقابل در و دارد نقش غیرطبیعی

 .دارد خصوصیاتی چنینهم آبریزحوضه یک باشدمی

8 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 هـاي گیري تصمیم براي ذینفع هاياستان نمایندگان از متشکل ايکمیته شودمی پیشنهاد
 شود.  یجادکالن ا

 باقري علی 9
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 سري یک بلکه نشدند، هماهنگ آب با که نیستند نفعانذي و هادستگاه سایر فقط این
 در .کنندمی هماهنگی عدم به مجبور را هادستگاه و ساله پنج هايبرنامه مانند کلی احکام
 با کشور کالن هايریزيبرنامه و هاگذاريدرسیاست کلی هماهنگی یک باید اول درجه
 آب بخش با خود قانونی وظایف حسب بتوانند هم هادستگاه تا بیاید وجود به آب بخش
 دهنده نشان همچنان آب مجدد استفاده و بازچرخانی بازیافت، بر یدتأک .شوند همراه

 جداسازي جهت در جدي همت یک که حالی در .است محور عرضه مدیریت رویکرد
)Decoupling( هم آن الزمه که بیاید وجود به باید آب منابع مصرف از اقتصادي رشد 

 .است کشور توسعه الگوهاي اصالح

10 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

و استفاده  یبازچرخان یافت،بر باز یدبخش آب و با تاک هايسیاست« خصوص در فرد این
 نیست یداريحصول به پا يگوپاسخ ییهایاستس ینمعتقد است: مطلقا چن» مجدد آب

 .است يخصوص کشاورز هن و بآفراتر از  ی. بحثباشدنمیب آفقط مشمول بخش 

11 - 
 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک

 ایـن  جـایگزین  نـوین  رویکردهـاي  از غفلت و آب منابع پیوسته بهم مدیریت بر تاکید •
 .سازگاري رویکرد و) Nexus( همبست رویکرد نظیر رویکرد

 کـردن  محـدود  و آب هـاي سیسـتم  در مدخالنذي و نفعانذي بین نشدن قائل تمایز •
  .نفعانذي پیوسته بهم مدیریت
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

12 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 مـدیریتی  و کارشناسـی  بررسی مستلزم نتیجه در. است مرتبط 11 ماده از 14 بند به •
خواهد بود. به هر حال موضوع  ربطذي هايدستگاه سایر فکريهم و همکاري با جامع

 بـراي  دسـتگاه هـر   یفوظا یماست و تقس یفرابخش یتیآب فعال یوستهبهم پ یریتمد
 به مهم بسیار موضوع این صورت این غیر در. شود درج نویسپیش همین در باید اجرا

 هـیچ  تکلیـف  و وظیفـه  زیـرا  مانـد؛  خواهـد  بـاقی  کاغـذ  روي بر اصطالح یک صورت
 نخواهد دیگري قانون هیچ در نیاید نویسپیش این در اگر و نشده مشخص دستگاهی

 .آمد
 کـالن  هـاي ریـزي  برنامـه  و هاگذاريسیاست در کلی هماهنگی یک باید اول درجه در •

 خـود  قانونی وظایف حسب بتوانند هم هادستگاه تا بیاید وجود به آب بخش در کشور
 همچنـان  آب مجـدد  استفاده و بازچرخانی بازیافت، بر تاکید. شوند همراه آب بخش با

در جهت  يهمت جد یک کهحالی در. است محور عرضه مدیریت رویکرد دهنده نشان
که الزمـه آن اصـالح    یایدبه وجود ب یداز مصرف منابع آب با يرشد اقتصاد يجداساز
 توسعه کشور است.  يالگوها

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 16نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 صـورت  ایـن  غیـر  در باشـد  مـواد  کـردن  کم بر قرار(اگر  شود افزوده 11 ماده به تواند می

 ).است بهتر خاص، اي ماده در کدام هر تجمیع و مشابه موارد تفکیک

2 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود آورده 11 ماده ذیل بندهاي از یکی صورت به باید

3 

 دفتر
 محیط
 و زیست

 کیفیت
 آب منابع

 اي منطقه آب
 البرز

 زیـادي  هـاي  هزیینـه  بـا  همـراه  زیرزمینی و سطحی هاي آب کیفی پایش اینکه به توجه با
 تـأمین  مسـیر  16 مـاده  در اسـت  الزم لـذا  است، شده تأکید بدان قانون این در و باشد می

 از ناشـی  درآمـد  از بخشـی  مثـال  عنوان به. گردد مشخص صراحتا کیفی پایش هاي هزینه
 .یابد اختصاص موضوع این به هاي شرکت از یک هر آب فروش

4 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 اضافه گردد: یرز يبا محتوا یديحذف شده و بند جد "و يآماربردار" عبارت 1 بند در
 2 بنـد  سـپس  و "آب مصارف و منابع کلیه از سراسري آماربرداري اي دوره انجام -2" •

  .شود منتقل 3 بند به

5 - 
 و حفاظت دفتر

 برداري بهره
 منابع مدیریت

 و يداریپا ،حفاظت يستارا در و آب رفمصا و منابع مبهنگا پایش رمنظوبه
 :میباشد یرز اردمو ايجرا به موظف ونیر وزارت ر،کشو آب منابع از بهینه داريبرهبهر
 و آنالیـــن  کیفی و کمی پایش و داريبر رماآ يشبکهها و هـــا  اهیستگا تجهیز و توسعه. 1
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 آب هنگام به داده پایگاه اندازي راه  آب

 ملی سامانه زيسادهپیا و حیاطر با رکشوآب  فمصرو  تقاضا مدیریت رساختا دیجا. ا2
 رکشو آب اريحسابد

نامـه   یـین اسـت. مطـابق آ   یسـت ز یطمنابع آب بر عهده سازمان حفاظت محـ  یشپا •
 در نظر گرفته شود. یستز یطبا مح یفهتداخل ظ یدآب با یاز آلودگ یريجلوگ

6 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 و تیکم" يها واژه "از نهیبه يبردار بهره وحفاظت " عبارت از پس گردد یم شنهادیپ
 .شود گنجانده زین شیپا شبکه یطراح ماده نیا در. گردد اضافه "تیفیک

7 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 اضافه شود:  16تبصره به ماده  ینا شودمی پیشنهاد
 بـراي  سـاله سه برنامه تنظیم به نسبت ماه 3 مدت طرف حداکثر است مکلف نیرو وزارت«

 سـایر  کمک با کشور آب داده ملی پایگاه قالب در کشور آب مصارف و منابع پایش تکمیل
 حفاظـت  سـازمان  کشاورزي، جهاد وزارت هواشناسی، سازمان(شامل  مربوطه هايدستگاه
 برنامه سازمان. نماید اقدام قبول قابل حد در و کیفی و کمی منظر از) غیره و زیستمحیط

 .»بود خواهد نیاز مورد اعتبارات تامین به مکلف بودجه و
 حفاظت سازمان کمک به نیرو وزارت که شود اشاره ماده این در که شودمی پیشنهاد ضمنا

 خواهد کرد.   یتموضوع را رعا محیطیزیست الزامات زیست،محیط

8 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 هـاي شـیکه  و هـا ایسـتگاه  تجهیـز  و توسـعه  بـه  موظـف  نیـرو  وزارت مـاده،  این 1 بند در
 هـاي ایسـتگاه  وجـود  به باتوجه. است شده کشور در آب کیفی و کمی پایش و آماربرداري

-مـوازي  از جلـوگیري  و هوا و آب پایش و سنجش جهت کشور هواشناسی سازمان متعدد
مشـابه در سـازمان    هـاي ایسـتگاه  وجـود  عـدم  صورت در« عبارت شودمی پیشنهاد کاري،

 بند اضافه شود.    ینا يبه انتها» کشور یهواشناس

 باقري علی 9
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 ساختار ایجاد به آب حسابداري ملی سامانه سازيهپیاد و طراحی. است معنیبی 2 بند
 تواندمی راستا آن در که است ابزار یک سامانه این .انجامدنمی آب مصرف و تقاضا مدیریت

 حسابداري سامانه تکمیل يبرا .نیست ساز ساختار خودش ولی گیرد قرار استفاده مورد
 اطالعات و هاهداد بانک آب، اطالعات هايبانک تهیه به نیاز بر عالوه مصارف، پایش و آب

. شوند هماهنگ حسابداري نظام با و تکمیل باید نیز مصرف حوزه در اقتصادي و اجتماعی
 و آمار مرکز و کشاورزي وزارت مانند هادستگاه سایر عهده بر هابانک این تکمیل و تهیه

 .است ... و صنعت وزارت

10 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

اشـاره کنـد و    يفقط به حسـابدار  2اوت هستند. بند فدو موضوع کامال مت 2و  1بند  •
 حذف شود.  یریتمد

 مد نظر داشته باشد. رامانند ماهواره و ...  ییهافراتر برود و بحث یدبند با این: 1 بند •
 يحسـابدار  یسامانه مل سازيپیاده عالوه به. ندارد بند این با ارتباطی مدیریت: 2 بند •

قرار  یدر بند مستق یدموضوع با یناست. ا یشمهم است و فراتر از صرف پا یلیآب خ
 .یستن یرووزارت ن یارتنها در اخت ،نآاطالعات  ین. الزم به ذکر است که تامیردگ

11 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 یفیک«و بعد از عبارت  »یدرومتريه«واژه  ،»هاایستگاه« کلمه از بعد ماده این 1 بند در
 اضافه شود.  »یرزمینیو ز يجار«، عبارت »آب
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

12 - 
 مرکز
 هاي بررسی

  استراتژیک

سامانه  سازي یادهو پ یمصرف آب کشور به طراح یریت: محدود کردن ساختار مد2 بند
ارائه شود که  یننو یکردهايرو ینده. ممکن است چند سال آیستمناسب ن يحسابدار یمل

 آب داشته باشد.  ياز روش حسابدار یشتريب ییبتواند کارا

13 
 بهروز

  ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 عـین  در. اسـت  گرفته قرار نظر مد درستی به و است الزم بسیار و حیاتی موضوعی: 2 بند
 آب حسابرسی و حسابداري ارتباط المللیبین تعاریف با آب حسابدداري ملی ساختار حال

 اسـناد  اسـاس  بـر  کـه  بـوده  آب محلـی  اطالعـاتی  بانـک  عموما حسابداري. ندارد مطابقت
 حسابرسی« سیستم توسط نهایت در و اقدام باید »آب حسابرسی« با مرتبط ملی باالدستی

 یبودجه). به عبارت یو حسابرس يبرابر حسابدار ینا. (عگیرد قرار بازخواست مورد آب »ملی
 است. یازمورد ن» آب يحسابدار« یو ساختار محل» آب یحسابرس«و کالن  یساختار مل

14 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 و نیـرو  وزارت بـین  مشـترك  وظیفـه  یـک  آب کیفـی  پایش موضوع اینکه به توجه با •
 :شودمی ارائه پیشنهاد 2 است، زیستمحیط حفاظت سازمان

 برعهـده ...)  و صـنعت  کشاورزي، شرب،(  متقاضی به آب تحویل منظور به پایش انجام -1
 تخلیـه  نتیجه در کیفی تغییرات آب، کیفی ارزیابی منظور به پایش انجام. باشد نیرو وزارت

 . باشد زیستمحیط حفاظت سازمان برعهده آن به مربوط مسائل و آلودگی
 اختالفـات  صورت این غیر در. شود آورده ماده همین در شفاف صورت به باید موضوع این

 .  شد نخواهند حل مشکالت و ماندمی پابرجا
 شـود  انجام بخش دو بین مدیریتی و کارشناسی جلسات ،16 ماده شدن نهایی از پیش -2
 . شود درج نویس پیش در ماده این شده اصالح صورت به آن نتیجه و
 جهـاد  توسـط  مصـارف  اطالعـات . باشـد  نیـرو  وزارت بـا  باید ملی پایش سامانه ایجاد •

 حفاظت سازمان توسط آب آالینده منابع و آب کیفیت به مربوط اطالعات و کشاورزي
 و نظـارتی  هـاي دسـتگاه  براي دسترسی همچنین. شود ارائه و گردآوري زیستمحیط
  .شود ایجاد اجرایی

15 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 کمی آماربرداري و گیري اندازه هايشبکه و هاایستگاه تجهیز و توسعه ایجاد،: 1 بند اصالح

 .آنها مستمر پایش بنديزمان برنامه تنظیم و آب کیفی و
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 17نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 قم
 .باشد داشته تزاحم) 6 و 5( مواد از هایی قسمت با 1 بند رسد می نظر به

2 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

وري مصارف آب کشاورزي از منابع آب و بهبود بهره ینهدر راستاي برداشت به یرووزارت ن
 آورد:  یرا به اجرا در م یربا همکاري وزارت خانه هاي جهاد کشاورزي و کشور موارد ز

 بازارهاي آب   یتو تقو یجاداز ا یتحما .1
 اي مرتبط  و حرفه یهاي مردمتشکل یتو تقو یجاداز ا یتحما .2
 یجادبه منظور ا یحجم یلتحو یريگبرداشت آب با استفاده از ابزارهاي اندازه یشپا .3

 آب  یفروش حجم  ینهزم
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 برداري مناسب هاي بهرهمنظور استقرار نظام هآب ب یهاي محلیریتمد یتتقو .4

 يجهاد کشاورز يهمکار باو  یروفوق توسط وزارت ن يبندها يهانامهیین: آ1تبصره
 . رسد می یرانت وزیئه یبو به تصو یشنهادپ

 يهاتشکل يبا همکار یروآب توسط وزرات ن یسازمان نظام مهندس ي: اساسنامه 2تبصره 
و به  یدهرس یرانوز یئته یبو به تصو یهمرتبط ظرف مدت سه ماه ته یو علم یصنف

 گردد. یمجلس ارائه م

3 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 در آب منابع خصوص در موضوع این که. است شده آب بازار از حمایت از سخن 1 بند در
 منابع صالح به آب بازار ایجاد آیا که گیرد قرار بیشتري بررسی مورد بایستی کشور، خظر

 خیر؟ یا است کشور خطر در آب

4 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 قانونی، ماده یک تا دارد شباهت دانشگاهی پیشنهاد یک به بیشتر ماده این .16 ماده مانند
 .باشد داشته تواند می معنایی چه قانونی ماده در تقویت و حمایت کلمه

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود آورده 11 ماده ذیل بندهاي از یکی صورت به باید

6 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 در محدود و سنتی صورتی به صرفا و ندارد وجود کشور در آب بازار تجربه اینکه به توجه با
 مـوارد  اسـت  بهتـر  لـذا  دارد وجـود  کشـاورزي  بخـش  برداران بهره خود بین مناطق بعضی

 باشـد  اولویـت  در 3 شماره ارتباط این در و. گردد درج اولویت حفظ با شده قید چهارگانه
 نیابـد  توسعه و تقویت آب حجمی حویل یا و برداشت گیري اندازه سیستم و پایش تا چون
 .یافت نخواهد تحقق دیگر موارد

7 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
  آب

 از بهینه شتدابر موجود، آب منابع يداریپا و حفظ يستارا در است موظف ونیر وزارت
 و رکشو يها خانه وزارت ريهمکا با ورزيکشا آب رفمصا وريهبهر دبهبو و آب منابع
 :آورد می در دینما اجرا به را یرز اردمو رکشو و ورزيکشا دجها

  ریدپذیدرصد آب تجد 75. کنترل برداشت از منابع آب تا سقف 1
 آب واردات و صادرات و مجازي آب به اشاره( آب يهازاربا تقویت و دیجاا از حمایت. 2 1.

 .)شود
ز ادهیدر پ ي. همکار3. 2 آب  مصارفدر  یمشارکت تیریساختار مد يسا

 رسمیت و تشکیل پیشنهاد( مرتبط ايحرفه و میدمر يتشکلها تقویت و دیجاا از حمایت
 مشورتی بازوي عنوان به ویژه صالحیت بودن دارا با آب بخش خبرگان مجمع به بخشی
 )نیرو وزارت

بهره  نهیآب  با هز سنجش يگیر ازهندا يهااربزاز ا دهستفاا باآب  شتدابر پایش. 4 3.
  حجمی تحویلبرداران 

 مناسب داريبرهبهر يهامنظا ارستقرا ربمنظو آب محلی يمدیریتها تقویت. 5 4.

8 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 اي حرفـه  و مردمـی  هاي تشکل تقویت و ایجاد از حمایت " عبارت مذکور ماده ذیل 2 بند •
 مشـترك  دسـتورالعمل  بر تکیه با آب مشارکتی مدیریت الگويتوسعه " صورت به "مرتبط
 .گردد اصالح "وزارتین ابالغی

 .گردد حذف 4 بند •

 :گردد اضافه زیر مضمون با بندي •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 مصارف و منابع اطالعات بانک و ساماب آبی، مبادالت ثبت سامانه استقرار
 زیرزمینی آب منابع بخشی تعادل احیاء طرح اجراي

9 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 یکل اریبس است آمده سینو شیپ در آنچه. ابدی تحقق که است قرار چگونه 4 و 2 و 1 يبندها
 از تیحما نحوه ای است؟ حد چه در یمردم يها تشکل اراتیاخت حدود مثال عنوان به. است
 .دارد مجزا و قیدق نیقوان به ازین آب بازار
 کرد نخواهند مذکور موارد شدن ییاجرا به یکمک چندان یکل يبندها نیچن که رسد یم بنظر

 .دارد ییاجرا نامه نییآ به ازین و

10 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 و نیبهتر آب یمحل بازار در عمل در چون باشد ینم هماهنگ 45 و 5 ماده با 17 ماده 1 بند
 وزارت نظر با معموال که گردد یم انتخاب پروانه مالک نظر از مصرف محل و حاصل نیتر باصرفه

 .ستین همخوان يکشاورز جهاد و روین

11 
 سید
 صادق

 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

و محدود در  یسنت یصورتآب در کشور وجود ندارد و صرفا به بازار تجربه نکهیبا توجه به ا
وجود دارد لذا بهتر است موارد  يبردارن بخش کشاورزبهره خود نیمناطق ب یبعض

 باشد تیدر اولو 3 شماره ارتباط نیو در ا .گردد درج تیاولو حفظ با شده دیچهارگانه ق
 ابدیتوسعه ن و تیتقو آب یحجم لیتحو ای و برداشت يریگاندازه ستمیس و شیپا تا چون
 .افتی نخواهد تحقق گرید موارد

12 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

-مـی  پیشنهاد. شود اضافه ماده این به باید نیز »آب مصرف بهینه مدیریت اعمال« عبارت
 هايتشکل از حمایت و ایجاد در کاريموازي یا و تعارضات ایجاد از جلوگیري دلیل به شود

 و آب حفاظـت  و بـرداري بهـره  هـاي نظـام  دفتر نظر با و ماده این در آب، مدیریت مردمی
 بـه . شـود  تـر مشخص جهادکشاورزي وزارت و نیرو وزارت عمل محدوده نیرو، وزارت آبفاي

 مـدیریت  مردمـی  مختلف هايتشکل بر نظارت و مالی حمایت اصلی متولیان دیگر عبارت
 از اسـتفاده  همچنـین . شـوند  ترمشخص) کشور موجود هاي تشکل انواع برحسب( باید آب

-بین هاي سازمان فنی و علمی هايکمک از گیريبهره و کشورها سایر با همکاري ظرفیت
 . شود گنجانده بند این در نیز آب منابع بهینه مدیریت راستاي در ربطذي المللی

 باقري علی 13
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 وريبهره افزایش درمورد آن براساس بعد شود تعیین باید کشور در آب مصرف اولویت
 باال اقتصادي وريبهره به لزوما باشد غذایی امنیت و غذا تولید با اولویت اگر .شود صحبت

 کارایی هم ... و آب بازار مانند شده معرفی ابزارهاي راستا همین در .رسید نخواهیم
 .داشت نخواهند

 ناپایداري خطر نباشد آب منابع از کلی برداشت روي کنترل با همراه اگر آب بازار ایجاد
 .است تناقض در 5 ماده با ماده این عالوه به .داشت خواهد را آب منابع
 روش حجمی تحویل. نیست آب وريبهره افزایش براي تضمینی مردمی هايتشکل ایجاد

 روش .ندارد محیطی تغییرات با را الزم سازگاري زیرا نیست؛ آب تحویل براي مناسبی
 .است بهتر زمانی تحویل

 در نیز و کشور آب حکمرانی ساختار در آب محلی هاي مدیریت گیري شکل براي
 .آید عمل به اصالح و بازنگري باید ايمنطقه آب هايشرکت وظایف و سازمانی تشکیالت

 .داشت خواهیم نیاز آب در رگوالتوري نهاد به نیاز راستا همین در
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

14 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 اضافه باید )deplation( معناي در مصرف. نیست کافی آب برداشت پایش 3 بند در
 ) محور تبخیر ریزيبرنامه. (شود

15 - 

 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 چیست؟ کشاورزي مصارف به تنها وريبهره بهبود و منابع از بهینه برداشت کردن محدود علت
 . بود خواهد میسر اثربخشی و کارایی بر همزمان تاکید با پایداري به دستیابی این، بر عالوه

 تاکیـد  شک، بدون. است نشده مشخص مسائل، با مواجهه در آب بازار سازوکارهاي: 1 بند •
 بـه  توجـه  بـا  آن سـازي پیـاده  و اجرایـی  سازوکار تدوین و طراحی بدون آب بازار ایجاد بر

و مصـائب   هـا چـالش  سـبب  توانـد  می کشور اقتصادي و اقلیمی اجتماعی، سیاسی، شرایط
 نوظهر در کشور شود.  

 تنها شود، بیان مشارکتی مدیریت صورت به باید که آب محلی هايمدیریت تقویت: 4 بند •
  .است شده محدود کشاورزي مصارف وريبهره بهبود و آب منابع از بهینه برداشت به

16 
 جالل
 کمالی

 ايمنطقه آب
 کرمان

 کلی بسیار آمده، نویس پیش در آنچه شود؟ محقق است قرار چگونه 4 و 2 و 1بندهاي •
 نحـوه  یـا  اسـت؟  حـد  چه در مردمی هايتشکل اختیارات حدود مثال عنوان به است؛

 بندهاي چنین که رسد می نظر به. دارد مجزا و دقیق قوانین به نیاز آب بازار از حمایت
 .کرد نخواهند مذکور موارد شدن اجرایی به کمکی چندان کلی

 دارد.  ییاجرا نامهآئین به نیاز •
 

 نویس قانون جامع آب پیشویرایش نهم  18نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 یمناطقبودن آن در  یو بحران یرینآب ش یژهبه وهاي جدي منابع آب یتبا توجه به محدود
نسبت به ارتقاي  یربطهاي ذدستگاه یرموظف است با همکاري سا یروکشور، وزارت ن از

برداري منابع آب و بهره یفیو ک یو حفاظت کم ییجوو لزوم صرفه یهاي عمومیآگاه
 آن را به اطالع عموم برساند.  یجاز آن اقدام و نتا ینهبه

جهاد  همکاريبا  یروتوسط وزارت ن مشترك یشنهادبا پماده  ینا یینامه اجرایین: آ1تبصره
فرهنگ و ارشاد  -یبهداشت، درمان و آموزش پزشک -صنعت، معدن و تجارت -کشاورزي

و  یستز یطسازمان حفاظت مح -آموزش و پرورش -و فناوري یقاتعلوم، تحق -یاسالم
 رسد.  یم یرانوز یأته یببه تصو یرانا یجمهوري اسالم یمايسازمان صدا و س

هـاي وزارت  یاسـت موظف است براسـاس س  یرانا یجمهوري اسالم یماي: صدا و س2تبصره
 .یداقدام نما یتماده با اولو ینهاي موضوع او پخش برنامه یهنسبت به ته یرون

2 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 .دارد مشخص زمان به نیاز 18 ماده تبصره

3 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 مصرف طرفی از و شیرین آب منابع ویژه به آب منابع جدي هاي محدودیت به توجه با
 نیرو وزارت بهداشت، و شرب بخش در شهرها کالن در و کشاورزي آب بخش در رویه بی

 قرار پایش مورد ها بحران رفع و بهبود هدف با را اقدامات اثرات و نماید اقدام است موظف
 .دهد
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

4 - 

 و حفاظت دفتر
 برداريبهره

 منابع مدیریت
  آب

 مناطقی در آن بودن نیابحر و شیرین آب هیژوبه آب منابع يجد يیتهاودمحد به توجه با
 يتقاار به نسبت یربطذ يهاهستگاد سایر ريهمکا با ستا موظف ونیر وزارت ر،کشو از
 و مصارف کلیه در آب منابع کیفی و کمی حفاظت و صرفهجویی وملز و عمومی يگاهیهاآ

 .برساند معمو عطالا به را آن نتایج و امقدا آن از بهینه داريبرهبهر
 دجها و،نیر يها خانه وزارت كمشتر دپیشنها با دهما ینا ییاجرا ییننامه: آ1هتبصر
 دشاو ار فرهنگ ،پزشکی زشموو آ نمادر ،شتابهد رت،تجا و نمعد ،صنعت ورزي،کشا

 و یستز محیط حفاظت نمازسا ورش،پر و زشموآ وري،فناو  تتحقیقا م،علو ،یمسالا
 .سدرمی انیروز تهیأ تصویب به انیرا سالمیا ريجمهو يسیما و اصد نمازسا

 وزارت يهاسیاست سساابر ستا موظف انیرا سالمیا ريجمهو يسیما و اصد: 2 هتبصر
 امقدا هزینه اخذ بدون و لویتاو با دهما ینا عموضو يهابرنامه پخش و تهیه به نسبت ونیر

 .نماید

5 
 سید
 صادق

 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

یمصرف ب یو از طرف یرینمنابع آب ش یژهومنابع آب به يجد يهایتبا توجه به محدود
 نیرو...وزارت یشهرها در بخش شرب و بهداشتو در کالن يدر بخش آب کشاورز یهرو

قرار  یشها مورد پاو اثرات اقدامات را با هدف بهبود و رفع بحران ید... اقدام نمااست موظف
 دهد.

6 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 از یکی عنوان به نیز پرورش و آموزش وزارت ماده، این 1 تبصره در شودمی پیشنهاد
عبارت  ینماده، لحاظ شود. همچن ینموضوع ا ییاجرا نامهآیین تدوین در کنندگانمشارکت

 ، حذف شود. »آن را به اطالع عموم برساند«

 باقري علی 7
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 بحران مشکل لزوما .بود خواهد بالاثر آب کمبود و بحران هايریشه بررسی بدون احکام گونهاین
 آن تقلیل که است ساختاري آب بحران مهم علل از یکی .نیست عمومی آگاهی بودن پایین آب
 موجب به .بود خواهد واقعیت از انحراف عمومی آگاهی ارتقاي قالب در هم آن کنشگر، سطح به

 .داشت نخواهند را الزم اثربخشی ولی شد خواهند مصرف انرژي و مالی منابع ماده این
 را منطقه اقتصاد باید و است مواجه شدید آبی کم بحران با سیستان دشت که شرایطی در مثال
 می اجرا هکتاري هزار 46 فشار تحت آبیاري طرح کرد جدا آب به وابستگی از ترسریع چه هر

 ارتقاي مسیر این در حاال .کندمی وادار آب مصرف به را کنشگران ساختاري صورت به که شود
 کند؟ می موضوع اصل به کمکی چه مزرعه در آب مصرف کاهش براي عمومی آگاهی

 روي اثربخشی به نه است معطوف فرایند به توجه که است آن احکام گونه این در دوم نکته
 چند بدهند گزارش هادستگاه که بود خواهد این ماده این عملکرد گزارش بعدا یعنی خروجی؛

 روي تأثیري هیچ هاآموزش این است ممکن که درحالی اندکرده برگزار آموزش ساعت چند نفر
 .باشند نداشته آب مصرف کاهش

-برنامه و هاسیاست در آبی کم با سازگاري پارادایم سازي جاري موضوع عمومی، آگاهی جاي به
 گذاران،سیاست هاییآموزش چنین مخاطب منظر این از .است ترمهم خیلی کشور توسعه هاي

 رانت مسیرهاي راستا همین در البته و گیرندمی قرار مسؤوالن و مدارانسیاست ریزان،برنامه
 .شود بسته باید نیز اقتصادي و سیاسی

8 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

دولت شروع  یا ید. بحث توسعه نامعقول کشور است. اول باندرا ندار یواقعا مردم نقش اصل
کاره باشند. یچه يبرداردر بهرهشود مردم فقط در حفاظت نقش داشته باشند و ی. نمکرد

 دهد.  یجواب نم یکردرو ینا



  
 
 

790 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 - 
 فاضالب و آب

 کشور
 . شود تصریح سیما و صدا هايهزینه در تخفیف اعمال: 2 تبصره

10 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 کشور ریزيبرنامه و مدیریت سازمان حضور ماده این اجرایی نامهآیین تهیه براي: 1 تبصره

 .است نیاز
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 19نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 گلستان

 نموده تعیین مختلف هاي دشت و مناطق در را بهینه کشت و مصرف الگوي کشاورزي جهاد
 یـا  مـاده  دارد پیشـنهاد  کـه  روبروست قانونی خأل و مشکل با آن اجراي در لکن نماید، می و

 مصـرف  و کشـت  الگـوي  که افرادي براي تنبیهی یا تشویقی هاي اهرم خصوص در اي تبصره
 .شود بینی پیش نمایند نمی رعایت که این یا و نمایند می رعایت را شده تعیین بهینه

2 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

کشاورزي موظف است منظور اصالح ساختار مصرف آب در بخش کشاورزي وزارت جهاد به
وري آب و بهره ییکارا یشنسبت به افزا یربطهاي ذدستگاه یرو سا یروبا همکاري وزارت ن

الگوي مصرف و کشت  یینتع ینهمصرف به يگذاریاستبا س  از هدررفت آب، یريجلوگ
، و بهره وري آب ییکارا یشافزا، کشاورزي یاستهايس ینسرزم یشسند آمابراساس  ینهبه

و استفاده مجدد از  یبازچرخان پساپ، یگزینیجا یاري،آب یو علم یناز روشهاي نواستفاده 
 عمل آورد.  هآب اقدامات الزم را ب

3 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 میـزان  بـا  کشاورزي بخش مصرفی آب میزان که نحوي به: گردد اضافه جمله این انتهاي در
 .کند پیدا تطابق نیرو وزارت توسط ابالغی ریزي برنامه قابل آب

4 - 

 گروه
 از برداري بهره

 هاي آب
 و غیرمتعارف

 ها پساب

 :ذیل شرح به 19 ماده اصالح پیشنهاد
 است موظف کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي، بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 تعیین آب، هدررفت از جلوگیري به نسبت ذیربط هاي دستگاه سایر و نیرو وزارت همکاري با

 وري بهـره  و کـارایی  افـزایش  کشـاورزي،  هاي سیاست براساس بهینه کاشت و مصرف الگوي
 بـا ( پسـاب  بـا  مصـرفی  خـام  آب جایگزینی آبیاري، علمی و نوین هاي روش از استفاده آب،

 .آورد عمل به را الزم اقدامات) شرب کیفیت داراي آب منابع اولویت

5 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 یـا  دستگاه کدام باشد جوابگو باید که کسی و اصلی مسئولیت شود مشخص ماده انتهاي در
 محوري مسئولیت کسی چه نیست مشخص که هایی ماده همه براي نکته این. است موسسه

 .گیرد قرار توجه مورد باشد جوابگو باید و دارد عهده به را

6 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 .باشد می کلی بسیار ولی است خوبی بسیار ماده

7 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 نشـود  استفاده کشاورزي محصوالت تولید براي المقدور حتی پساب، که شده بیان 7 ماده در
 .است کرده مطرح کشاورزي براي هم را پساب جایگزینی ماده این در اما

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 مـاده  این در پساب جایگزینی بحث و کند پیدا تداخل نباید جهاد با نیرو وزارت وظایف •
 .نشود طرح

 .دارد تناقض کشاورزي استفاده براي آن مصرف بر مبنی 7 ماده با پساب جایگزینی •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 .گردد حذف "مجدد استفاده و بازچرخانی" عبارت پساب کلمه از بعد چهار سطر انتهاي در
 :گردد افزوده ذیل شرح به اي تبصره

 وزارت بـا  باغـات  و اراضـی  کاربري تغییر و منطقه کشت الگوي رعایت بر نظارت: 1 تبصره"
 کشـت  الگوي تغییر هرگونه صورت در است موظف مذکور وزارتخانه و است کشاورزي جهاد

 موضوعه، قوانین مطابق تا نماید اعالم نیرو وزارت به را مراتب باغات و اراضی کاربري تغییر و
 ".آید عمل به الزم اقدام

10 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 منظـور  بـه  " صـورت  بـه  "... آب سـاختار  اصـالح  منظـور  به " عبارت جاي به 19 ماده در
 .گردد اصالح "... آب مصرف مدیریت

11 - 

 و حفاظت دفتر
 برداريبهره

 منابع مدیریت
 آب

 ستا موظف ورزيکشا دجها وزارت ورزي،کشا بخش در آب فمصر رساختا حصالا رمنظو به
 ؛آب فتررهد از يجلوگیر به نسبت یربطذ يها هستگاد سایر و ونیر وزارت ريهمکا با

ب بهینه کشت و فمصر و کشت يلگوا تعیین  قانون ورزي،کشا يسیاستها سساابر آ
 يشهارو از دهستفاا آب، وريهبهر و ییراکا یشافزا کشــاورزي، اراضــی ســازي یکپارچــه

 بعمل را زمال تمااقدا دمجد دهستفاا و چرخانیزبا پ،پسا جایگزینی ري،بیاآ علمی و نوین
 .آورد

12 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان
 سـطح  افـزایش  از جلـوگیري  و موجـود  کشت اراضی میزان حفظ بر است الزم 19 ماده در

 .شود تأکید آب مصرف کاهش هاي طرح اجراي اثر در زیرکشت

13 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 بیـان  کشـاورزي  وزارت اهـداف  صـورت  بـه  کـه  هاسـت  سـال  مـاده  این در شده مطرح موارد
 چـه  هر دلیل بوده؟ چه آن دلیل. اند نیاورده دست به قبولی قابل موفقیت عمال اما گردند می
 ماده این وجود هم بعد من که داشت نخواهیم انتظار پس نشده، دیده ماده این در باشد که

 کـارایی  افـزایش  کـه  انـد  داده نشـان  هـا  بررسی نتایج حقیقت در. شود خاصی تحول موجب
 .است نشده ها آبخوان تعادل و مصرف کاهش به منجر آبیاري هاي سیستم

14 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 توزیـع  قـانون  21 مـاده  یـک  تبصـره  هماننـد  اي تبصـره  19 ماده ذیل در گردد می پیشنهاد
 هاي هزینه تامین و آب مصرف چگونگی بر نظارت جهت النظاره حق اخذ بر مبنی آب عادالنه
 .شود افزوده نوین آبیاري اجاري

15 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 درج نیـرو  وزارت با کشاورزي جهاد سوي از مصرف نحوه بر نظارت در همکاري 19 ماده در
 از ناشی مشکالت از بسیاري که گردیده درج ماده این در موضوع این که صورتی در نگردیده،

 امکـان  عـدم  و مصـرف  نحـوه  زمینـه  در کشـاورزي  جهاد و نیرو وزارت هاي دیدگاه در تضاد
 .رفت خواهد بین از کشت زیر سطح افزایش همچنین و دیگر اراضی به اراضی از آب انتقال
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 باقري علی 16
 تربیت دانشگاه

 مدرس

 مثال اعتبار این به .مزرعه مقیاس در نه شود دیده حوضه مقیاس در باید آب هدررفت اوال
 شودمی دیگر مزرعه وارد مزرعه یک از یا کندمی نفوذ زمین »اثر به انتقال مسیر در که آبی

 توانندمی که داشت توجه به باید ها گذاريسیاست در ثانیا. شودنمی محسوب هدررفت
 ازدحام اثر « و » بازگشتی اثر « انتظار مورد نتیجه خالف اينتیجه و کنند بالاثر را هاسیاست

 مرحله به توانند نمی ايبخشنامه صورت به اصالحات گونهاین ثالثا .آورند بار به »مقیاس« و »
 به موظف هم کشاورزان و بدهد ارایه کشت الگوي کشاورزي وزارت مثال که بیایند در اجرا

 وريبهره افزایش نه باشد غذایی امنیت باید کار این در اولویت رابعا .باشند آن اجراي
 استفاده و بازچرخانی و پساب جایگزینی آب، مصرف کارایی افزایش خامسا .آب اقتصادي

 .شد نخواهد منجر آب در جویی صرفه به آب از مجدد

17 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 دو کشـور  ادبیـات  در حاضر حال در. شود تعریف اول سطر در مندرج »مصرف« مفهوم •
 .است شده خلط برداشت و مصرف مقوله

 مهم بسیار موضوع این. کرد مشخص را رفتن هدر مقیاس باید آب هدررفت خصوص در •
 .نیست رفت هدر حوضه در ولی باشد رفت هدر است ممکن مزرعه در. است

18 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .ندارد وجود آن ذکر براي دلیل است کشاورزي جهاد وزارت قانونی وظیفه کهاین به توجه با

19 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 شدید محدودیت به باتوجه( است مهم بسیار آب از مجدد استفاده و بازچرخانی موضوع •
 کشـاورزي  جهاد وظیفه کهاین و موضوع به کلی اشاره نتیجه در) مرکزي مناطق در آب

 تعریـف  و تعیـین  اوال. باشدنمی بخش این مشکالت حالل و رافع آن، به رسیدگی براي
 بنـدي اولویت نیز و مختلف هايحوضه بنديمنطقه و زمانی جدول و هاحلراه مکانیسم،

 مـاده  این نتیجه در. شود تصریح قانونی ماده در باید الزاما که است مواردي جمله از آن
 جزئـی  نیز روستایی و شهري هايفاضالب بازچرخانی موضوع به توجه. شود اصالح باید

 ساماندهی مدیریت زمانی تقویم و هابرنامه راهبردها، باید آن درباره و است مقوله این از
 .شود گنجانده مشابه قانونی موارد در روستایی و شهري هايفاضالب

 الگـوي  رعایـت  بـه  کشـاورزان  تشویق براي اقتصادي و اجتماعی شرایط به ماده این در •
 .است نشده اياشاره کشت

20 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 با است موظف جهاد وزارت کشاورزي بخش در آب مصرف ساختار اصالح منظور به
 تعیین آب، هدررفت از جلوگیري به نسبت ربطذي هايدستگاه سایر و نیرو وزارت همکاري

 اساس بر بیشتر اقتصادي ارزش با محصوالت ویژه به محصوالت بهینه کشت و مصرف الگوي
 هاي روش از استفاده کشور، غذایی امنیت تامین براي آب تخصیص کشاورزي، هايسیاست

 هايسیستم استفاده و استقرار جهت در کشاورزان از حمایت و ترویج آبیاري، علمی و نوین
 شده داده تخصیص زیرزمینی هايآب با شده تصفیه مجاز هايپساب جایگزینی آبیاري، کم
 .آورد عمل به را الزم اقدامات مجدد استفاده و بازچرخانی کشاورزي، به

21 - 
 اي منطقه آب

 سمنان
 ارائه به نسبت ماده این در است ضروري آب، مصرف ساختار اصالح اهمیت به عنایت با

 از و اقدام کشاورزي جهاد و نیرو وزارتخانه دو همکاري مراحل و سازوکار مراتب، سلسله



 
 

 

793 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .  شود پرهیز گویی کلی

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 20نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 اجرایی مرتبه یک با ثانیاً و است وظیفه و اقدام قالب در اوالً موضوع این کهاین به توجه با
 .گردد حذف که شودمی پیشنهاد و نیست قانونی ماده یابد،می خاتمه شدن

 باقري علی 2
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 یـک . نیسـت  نیـرو  وزارت بـه  محـدود  فقـط  رودخانـه  حوضه مدیریت هاي سازمان تشکیل
. ببخشد مشروعیت آن به باید نیرو وزارت از باالتر مرجعی بنابراین. است بخشی بین سازمان
 در ایـن  بـر  عـالوه . کنـد  تخصصـی  کمـک  آن سازيپیاده و طراحی در تواندمی نیرو وزرات

 حوضه در نفعذي نوعی به هم دهنده هايحوضه عمال گرفته، صورت آب انتقال که جاهایی
 مـرز  بـه  محـدود  توانـد نمـی  مـدیریت  واحـد  اعتبـار  بـه  بنابراین. شوند می محسوب مقصد

 . بماند باقی مقصد آبریز حوضه) مکانی مقیاس( جفرافیایی

3 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 .آیدبرنمی تنهایی به نیرو وزارت از مطلقا وظیفه این •
 در مشارکت چه؟ یعنی مشارکت »مدخالنذي و نفعانذي تمامی مشارکتی« عبارت در •

 شود؟ می شامل هم را آنها اختیارات و قدرت

4 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 ضمن تا کرد استفاده کافی و کامل جزئیات از کلی اصطالحات جاي به باید ماده این در
 با و خوبی به نیز دستگاهی و بخش هر نقش و وظیفه آب، منابع کمیت و کیفیت ارتقاي

 . باشد شده تبیین کامل شفافیت
 به باید نیرو وزارت از باالتر مرجعی بنابراین. است بخشی بین  حوضه مدیریت سازمان
 .  برسد آب عالی شوراي تصویب

5 -  
 ايمنطقه آب

 سمنان

 در طرح تطابق و جایگاه گزارش آب، منابع ايتوسعه هايطرح براي شودمی پیشنهاد
 توجیه و ضرورت تا شود اعالم) 2( الحاق قانون 23 ماده اخذ ملزومات جز سرزمین آمایش

 . نرود سوال زیر غیرمتخصص افراد سوي از باال هايهزینه صرف از پس و ادامه در طرح

6 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 صورت به آب بخش در نیرو وزارت سازمانی ساختار به 21 و 20 ماده در شودمی پیشنهاد
 از ايمنطقه آب هايشرکت تشکیالتی چارت تغییر موضوع ترجیحا و شود پرداخته شفاف
 ايمنطقه صورت به نیز آب منابع مدیریت/ اداره اندازيراه و آبریزي حوضه به استانی حالت

 کوچک راستاي در مهم این. نباشد مقطعی تصمیمات تابع که شود تصویب شفاف شکل به
 . است مفید بسیار نیز دولت سازي

7 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 اصلی، آبریز حوضه شامل آب منابع مدیریت مختلف هايبخش در هدف آبریز حوضه
 . شود تفکیک مطالعاتی هايمحدوده نیز و دو درجه آبریز حوضه

8 - 
 برق و آب

 خوزستان

 :شود اضافه زیر شرح به ايتبصره شودمی پیشنهاد
 نمایندگان از متشکل انتخابی کارگروه توسط ماده این موضوع اجرایی نامهآیین: تبصره

 سازمان اسالمی، شوراي مجلس طبیعی، منابع و کشاورزي و آب انرژي، هايکمیسیون
 و پیشنهاد نیرو وزارت دبیري به کشاورزي جهاد وزارت و نیرو وزارت زیست،محیط حفاظت

 .رسدمی آب عالیشوراي تصویب به
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 یکپارچه مدیریت جهت کشور آبریزي حوضه رویکرد اعمال عنوان تحت ايتبصره باید
 در سیاسی و حقوقی مکانیسم باید دیگر ايتبصره در همچنین. باشد داشته وجود آب منابع

 . شود تایید کشور وزارت طرف از کشوري هايبنديتقسیم

 اي منطقه آب - 10
 قزوین

 . باشد داشته نامهآیین باید ماده این

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 21نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

نگري در کل چرخه آب و اصول توسعه آب کشور بر اساس جامع یمل یریتبراي تحقق مد
 یریتبه منظور تحقق مدکشور و مشترك و  یزهاي آبردر حوضه ینسرزم یشو آما یدارپا

مختلف هاي بخش ینهاي متقابل بیدولت موظف است هماهنگ منابع آب یوستهبهم پ
 را با بخش آب فراهم کند.    یو خدمات یربناییز ی،اقتصادي، اجتماع

و  یریتمد و سازمان یرومشترك وزارت ن یشنهادماده با پ ینا یینامه اجرایینتبصره: آ
 رسد.  یم یرانت وزیئه یبکشور به تصوبرنامه و بودجه  یزيبرنامه ر

2 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 نیز و شود گنجانده آب حسابداري برنامه اجراي و انجام جداگانه، اي ماده یا ماده این در

 .دارد مشخص زمان به نیاز ماده این تبصره

3 - 

 دفتر
 هاي نظام

 و برداري بهره
 آب حفاظت

 آبفا و

 زیر صورت به 21 ماده ذیل تبصره موضوع به مربوط اجرایی نامه آیین گردد می پیشنهاد
 :گردد اصالح

 ".رسد می آب عالی شوراي تصویب نیرو وزارت پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه یینآ"

4 - 

 حفاظت دفتر
 برداريبهره و

 مدیریت
 آب منابع

 .باشدنمی ماده این به ضرورتی 11 ماده 14 بند و 10 ماده به توجه با

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 صورت به آب بخش در نیرو وزارت سازمانی ساختار به 21 و 20 ماده در شود می پیشنهاد
 از اي منطقه آب هاي شرکت تشکیالتی چارت تغییر موضوع ترجیحا و شود پرداخته شفاف
 اي منطقه صورت به نیز آب منابع مدیریت/ اداره اندازي راه و آبریزي حوضه به استانی حالت

 راستاي در مهم این. نباشد مقطعی تصمیمات تابع که گردند تصویب شفاف صورت به
 .باشد می مفید بسیار نیز دولت سازي کوچک

6 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 پیوسته هم به مدیریت اجرایی نامهآیین  تدوین موضوع با ماده این تبصره خصوص در
 وزارت مشارکت ریزي،برنامه و مدیریت سازمان و نیرو وزارت بر عالوه کشور، آب منابع
 که صورتی در. رسدمی نظر به ضروري نیز زیستمحیط حفاظت سازمان و کشاورزي جهاد

 نویسپیش 13 ماده مطابق است بهتر شود، قلمداد موضوع این اصلی متولی نیرو، وزارت
 شود.  یلوزارتخانه تشک یندر داخل ا یمشترک یتهقانون، کم ینا
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 باقري علی 7
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 هايبرنامه در آبیکم با سازگاري و آب پایداري سازيجاري موضوع، این در کلیدي نکته
 شود.  یشیدهاند یديآن تمه يبرا یدکشور است که با یریتتوسعه و مد

8 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 امـر  ایـن  به مشکالت بسیاري. است شده عبور آن از سریع خیلی اما است خوبی ماده •
 ... . و کشاورزي بخش هايسیاست ساله، 5 توسعه هايطرح مانند مواردي گردد؛بازمی

. شـود  آورده صـراحتا  هـا آن نام و شود مستقیم اشاره دیگر هايوزارتخانه به است بهتر •
  .است کلی خیلی موجود هايبخش

 

9 - 

 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 طبیعی -انسانی هاي تنیدگی درهم بتواند که باشد مشخصی قواعد بر مبتنی باید آب قانون
 سمت به نیل براي الزم حقوقی سازوکارهاي و شناخته رسمیت به را آبی هايسیستم

 ماهیت دلیل به. کند فراهم را گراییکل صورت به آب منابع مدیریت و خوب حکمرانی
 و ساختار ایجاد براي الزم سازوکارهاي تکلیف تعیین و تبیین آبی، هايسیستم تنیده درهم

 قانون از انتظار کمترین مختلف نهادهاي و هاسازمان بین در فرابخشی الزم هايهماهنگی
 دولت« کلی عبارت یک به قانون این در مهم مساله این که حالی در. است آب جامع

 و زیربنایی اجتماعی، اقتصادي، مختلف هايبخش بین متقابل هايهماهنگی است موظف
 .»کند فراهم آب بخش با را خدماتی

10 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 و نیرو وزارت بخش دو وظایف از فراتر آب منابع پیوسته بهم مدیریت اجرایی نامهآیین •
 صـمت،  کشـاورزي،  جهـاد  جمله از هادستگاه سایر باید و بوده بودجه و برنامه سازمان

 وفـق  مـوثر  حضـور  و نقـش  نیـز ...  و دارایی و اقتصاد زیست،محیط درمان، و بهداشت
 . باشند داشته خود وظایف و تکالیف

 کلیه مشارکت با ها دستورالعمل و هانامهآیین تدوین باید آب ملی مدیریت تحقق براي •
 وزیـران،  هیئـت  تصـویب  جـاي  بـه  همچنین. شود ارائه و تدوین ربطذي هايدستگاه
  .شود درج آب عالی شوراي تایید و تصویب

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 22نظرات ارسالی در خصوص ماده 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 یزيردولت مکلف است با برنامه یزآبر يهاهماهنگ در حوضه يبردارمنظور امکان بهرهبه
احداث  یالب،کنترل و پخش س یزداري،هاي آبخجانبه طرحهمه ییو اجرا یمطالعات ی،مال

بهسازي و نوسازي  یز،تجه ینهمچن ی،و فرع یاصل یو زهکش یاريهاي آبسد، اجراي شبکه
 . یدبرداري اقدام نما رههاي در دست بهشبکه

 .یردانجام گ یدو برنامه توسعه عمران یالزم حداکثر ط یزير: برنامه1تبصره 

2 
 حسین
 اکبري

 اي منطقه آب
 مرکزي

 توسـط  ..و سـیالب  پخش ، اب ذخیره به منجر که سازه هرگونه احداث: شود اضافه تبصره
 قالـب  در تخصـیص  مجوز اخذ به نیاز اجرایی هايدستگاه و حقوقی حقیقی، اشخاص کلیه

 .داشت خواهد ریزيبرنامه قابل اب
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

3 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 اول خط
 دستگاه کدام عهده به مسئولیت نیست مشخص و است مجهول بسیار  "است مکلف دولت"

 .شود رفع اشکال این است،

4 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 .گردد اضافه "داري آبخوان" کلمه است بهتر

5 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 و طبیعـی  منـابع ( اسـت  مشترك ارگان چند با شده ذکر وظایف از برخی اینکه به توجه با
 آن انجـام  دامنـه  و نیـرو  وزارت خـاص  وظـایف  )نیـرو  وزارت کشاورزي، جهاد آبخیزداري،

 را 11 ماده یا آورد ماده یک در را دو هر توان می و است مشترك 11 ماده با .گردد مشخص
 .کرد تفکیک جداگانه موضوعات با ماده چند به

6 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 است؟ وزارتخانه کدام وظیفه ماده این موضوع

7 - 

 دفتر
 هاي نظام

 و برداري بهره
 آب حفاظت

 آبفا و

 "دولـت " جـاي  بـه  22 ماده در گردد می پیشنهاد پیوسته بهم مدیریت استقرار راستاي در
 .گردد ذکر "آبریز حوضه سازمان" عبارت

8 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 .باشد ندارد ضرورت ماده این ،11 ماده بندهاي به توجه با •
 يها حطر جانبه همه ییاجرا و مطالعاتی ،مالی يیزر برنامه با ستا مکلف لتدو
 هکشیز و ريبیاآ يشبکهها ايجرا ،سد اثحدا ب،سیال پخش و لکنتر داري،بخیزآ
 نمکاا داريبرهبهر ستدر د يشبکهها زينوسا و زيبهسا ،تجهیز همچنین ،فرعی و صلیا

 .نماید همافر رویوزارت ن تیمحور بارا  بریزآ يها حوضهدر  هماهنگ داريبر هبهر

9 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 يها حوضه چندگانه تیریمد در آمده وجود به مشکالت به توجه با "است مکلفدولت "
 که گردد یم هیتوص ایقو است، بوده آب عادالنه عیتوز قانون 1 ماده از یناش که زیآبر
 به منحصرا... و يزداریآبخ يها طرح از اعم آن يها جنبه هیکل در زیآبر يها حوضه تیریمد

 "است مکلف روینوزارت " عبارت به "است مکلفدولت " عبارت و گردد واگذار ورین وزارت
 .ابدی رییتغ

10 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 .گردد اضافه متن در يزداریآبخ کلمه از بعد "یمصنوع هیتغذ" اصطالح

11 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است نشده مشخص يا منطقه آب يها شرکت فیوظا و یعیطب منابع ادارات حدود و حد

12 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 با ايتبصره ماده این به و گردد حذف دولت تکالیف از »مطالعاتی« عبارت شودمی پیشنهاد
 :شود اضافه ذیل مضمون

 کشاورزي جهاد وزارت هماهنگی با و نیرو وزارت توسط ماده این مطالعاتی ریزيبرنامه 
 .شد خواهد تدوین

 . است مانده مغفول ماده این در برد ظرفیت اصل دانشگاه باقري علی 13
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 تربیت
 مدرس

14 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 تقویت ملی حسابداري کهاین مگر نداریم؛ هماهنگ برداريبهره براي ابزاري و ساختار فعال
 شود

15 - 
 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک

 »پخش و کنترل« به ماده این در مجدد سیالب جمله از مختلف مسائل با مواجهه رویکرد
 . است شده محدود آن

16 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 اجـراي  در بخش هر نقش باید حفاظتی، هايطرح اجراي در وظیفه تداخل به توجه با •
 مـدیریتی  و کارشناسـی  بررسی از پس ماده این نتیجه در. شود تبیین هاطرح گونهاین
 زمـانی  برنامـه  قیـد  و الزم شـفافیت  با ماده این در کشاورزي جهاد و نیرو وزارتین بین

 .شود درج کشور آبریز هايحوضه براي
   .است مانده مغفول ماده این در آبی منبع برد ظرفیت اصل •

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 23نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 آب
 اي منطقه

 کرمان
 .است نامفهوم انشاء نظر از ماده متن

2 - 
 آب
 قم اي منطقه

 .دارد ویرایش به نیاز

3 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

ممنـوع   یـز آبر يهـا حوضـه  ینانتقال آب ب شود نسبت به یاجازه داده م یرووزارت ن -
مـوارد   یتبا رعا یبا حفظ منافع مل مصارف شرب یتبا اولواست. در صورت ضرورت 

 خواهد بود: یرامکان پذ یرووزارت ن يبا تقاضا یرز
توسـط سـازمان    یـدار توسـعه پا  یـدگاه آب محور از د ینسرزم یشانجام مطالعات آما -

 برنامه و بودجه کشور
آب حقابـه   ینتـأم  یـل حوضه مبـدا (از قب  یآب یازهايمصارف و ن یهکل یتاولو یترعا -

در زمـان حـال و   و ...)  یآبـ  يهـا یستمشخاص و اکوسحقوق مکتسبه ا یتداران، رعا
و  یـرو کننـده توسـط وزارت ن  یافـت تقاضـا در حوضـه در   یریتاجراي مـد  یزو ن یندهآ

 یستز یطسازمان حفاظت مح
 یطمحـ  ییطـ مح یسـت زو  یاقتصادي، اجتمـاع  ی،فن یهاتو در صورت وجود توج یبررس

 یـت امن یعـال  يشـورا  ییدآب و تا یعال يشورا یبو پس از تصو یشنهادپ یتیو امن یستیز
 رسد. یم یاسالم يمجلس شورا یبو به تصو  یداقدام نما یمل
حقـوق مکتسـبه    یتو رعا یتآب حقابه بران و اولو ینتأممشروط  یدارتوسعه پا یدگاهاز د 

 یکننده با حفظ منافع مل یافتتقاضا در حوضه در یریتاجراي مد یزو ن   در حوضه مبدأ و
   یداقدام نما ییطمح یستو ز یاقتصادي، اجتماع ی،فن یهاتو در صورت وجود توج
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

4 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود اضافه ماده به زیر مطلب
 آب عالی شوراي تصویب از پس

5 - 

 آب
 اي منطقه

 و سیستان
 بلوچستان

 .کنند می پیدا فرار راه آن از راحتی به حقوقی مسائل به آشنا افراد و است کلی بسیار

6 - 
 آب
 اي منطقه

 بوشهر

 توسـعه  دیـدگاه  از ها حوضه بین آب انتقال به نسبت که شده داده اجازه نیرو وزارت به ماده این در
 رکـن  ینتـر  (مهم کند اقدام اي حوضه بین آب انتقال به نسبت بران آب حق تامین به مشروط پایدار
 گـرم  هـا،  آب شورشدن محیطی، زیست هاي آب حق شود، لحاظ باید که است محیطی زیست عوامل
 شد خواهد مبدأ حوضه در بران حقابه حق رعایت عدم سبب ماده این همچنین ...).غیره و آب، شدن

 .است شده بیان 11 ماده در .شود حذف گردد می پیشنهاد و

7 

 دفتر
 محیط
 و زیست

 کیفیت
 آب منابع

 آب
 اي منطقه
 البرز

ـ    یـرو وزارت ن یـار بـه موضـوع اخت   نویس یشپ ینا 23بند  در  یندر خصـوص انتقـال آب ب
و  یاجتمـاع  ي،اقتصـاد  ی،فنـ  یهـات اشاره شده است کـه در صـورت وجـود توج    يا حوضه

 یـن ا یاست کـه اثـرات منفـ    یدر حال ینا باشد، یحق انتقال آب محفوظ م محیطی یستز
 یشـتري ب هـاي  یـري گ و سـخت  ها یتثابت شده است و لذا الزم است محدود یااقدام در دن

 موضوع در نظر گرفته شود.  ینا يبرا

8 - 
 آب
 اي منطقه

 کردستان

 .شود گنجانده "نیازها رفع و" عبارت دوم سطر در "مکتسبه حقوق" کلمه دنبال به •
 .گردد اضافه آب عالی شوراي تصویب و موافقت شرط آب، اي حوضه انتقال بحث در •

9 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 تاسیسات از

 و آبی
 برقابی

 آب
 اي منطقه
 البرز

انتقال " عبارت به "پایدار توسعه دیدگاه از را ها حوضه بین آبانتقال " عبارت اول سطر در
 .یابد تغییر "پایدار توسعه اصول نمودن ملحوظ با اي حوضه بین آب

10 
 ملیحه
 اکبري

 آب
 اي منطقه

 مازندران

 بین آب انتقال جهت شده ارائه شروط نظر به باشد می ها حوضه بین آب انتقال به مربوط که
 پایـدار  ي توسـعه  با زمانی اي حوضه بین آب انتقال که چرا. شد نخواهد محقق هاي حوض

 تغییـر  کاهش جهت در مبدأ ي حوضه در مصرف نوع و میزان که داشت خواهد خوانی هم
 ي حوضـه  در توسـعه  طبیعتـاً  مازاد، آب ایجاد با .شود ایجاد انتقال جهت مازاد آب و نموده
 صـورت  در کـه  است این انتظار خصوص این در ضمناً .بود خواهد برخوردار اولویت از مبدأ
 در آب مـدیریت  مبـدأ،  ي حوضـه  حقـابهبران  و بـرداران  بهـره  از دقیق اطالعات وجود عدم

 اطالعـات  اسـتخراج  و تـدقیق  طـرح  هـاي  هزینـه  مـالی  تـأمین  بـه  ملزم مصرف ي حوضه
 .باشد مبدأ ي حوضه در آب کنندگان مصرف و برداران بهره

11 - 

 دفتر
 هاي نظام

 و برداري بهره
 آب حفاظت

 آبفا و

ــزام ــه انتقــال ال ــوگیري و موجــود باالدســتی اســناد اســتناد ب  و اجتمــاعی تبعــات از جل
 مـاده  ضروریسـت  فلذا و گیرد قرار شرب نیاز تامین پایه بر بایست می صرفاً محیطی زیست

 نیـز  مـاده  مفـاد  تکمیـل  جهـت  در اي تبصره ادامه در ضمنا گردد اصالح زیر صورت به 23
 :گردد اضافه

 بین آب انتقال به نسبت  آب عالی شوراي هماهنگی با شود می داده اجازه نیرو وزارت به"
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 وجـود  صـورت  در و مقصـد  آبریـز  حوضـه  شـرب  نیـاز  کمبود تأمین جهت صرفاً ها حوضه

 ".نماید اقدام محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي، فنی، توجیهات
 و حوضه داخلی منابع براساس اول اولویت در مقصد حوضه شرب نیاز تأمین میزان: تبصره

 .بود خواهد کشاورزي بخش در ویژه به مصرف مدیریت

12 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

  آب منابع

و  ي، اقتصاد یاجتماع ،یفن  هاتیصورت وجود توج در دشو میداده  زهجاا ونیروزارت  به
 وطمشرو  ارپاید توسعه هیدگادرا از  با ها حوضه بین آب لنتقاا به نسبت  یطیمح ستیز

 ايجرا نیز و أمبد حوضه در مکتسبه قحقو عایتر و لویتاو و انبر حقابه آب تأمین به
 تتوجیها  دجوو رتصودر  و  ملی منافع حفظ با هکنند یافتدر حوضه در تقاضا مدیریت

 .نماید امقدا محیطی  یستز  و جتماعیا دي،قتصاا  ،فنی

13 - 
 آب
 اي منطقه
 یزد

 . گردد اضافه "پایدار توسعه" واژه از پس "سرزمین آمایش بر تکیه با و" عبارت •
 .گردد اضافه متن به نیز "سیاسی توجیهات" عبارت •

14 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 آب کننده مصرف زیآبر حوضه و شود افزوده يا تبصره، 23 ماده لیذ در گردد یم شنهادیپ
 .گردد کننده نیتام زیآبر حوضه بران حقابه به بها آب پرداخت به مکلف

15 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 به نیز »زیستمحیط حفاظت سازمان از الزم مجوزهاي کسب« عبارت شودمی پیشنهاد
 .شود حذف »به نسبت« واژه ماده این متن در ضمنا .شود اضافه ماده این

 باقري علی 16
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 حوضه بران حقابه آب تأمین ثانیا. است ناپایدار توسعه آب ايحوضه بین انتقال کال اوال
 ما کهاین. است رشد به رو همواره مبدأ حوضه نیازهاي چون است؛ استاتیک نگاه یک مبدأ
 ناپایدار هم باز دهیم، قرار مبنا را آینده در زمانی افق یک تا نیاز حتی یا حال زمان نیاز

 را آب گویندمی مثال چون ندارد؛ مشخص تعریف هم مقصد در تقاضا مدیریت ثالثا .است
 استفاده کشاورزي براي خودش آب از مقصد حوضه در بعد دهندمی انتقال شرب براي
 کلمات با بازي نوعی امر ینا .است شرب براي انتقالی آب که کنندمی ادعا و کنندمی

 معیار هم ... و فنی توجیهات و ملی منافع حفظ. ندارد تفاوتی موضوع اصل در است
 دهد انجام را آن تواندمی نیرو وزارت که است کاري ترینآسان آب انتقال چون ندارد؛

 تعارف یک فقط پاراگراف آخر تا .داشت خواهد وجود آن براي کافی توجیهات همواره
 بنابراین »پایدار توسعه دیدگاه از « توجه مورد باید که چه آن . ندارد اجرایی اثر و است

 رشد به که هاییمکانیزم آن ايحوضه بین آب انتقال با که است آن گیرد قرار عبارت
 خود فعالیت به همچنان و شوندمی تقویت اند،هشد منجر مقصد حوضه در آب کمبود
 ابعاد بلکه شودنمی گرفته آب کمبود مشکل جلوي تنها نه نتیجه در .دهندمی ادامه

 .شودمی هم بزرگتر مسأله
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

17 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 باریک ايحوضه بین انتقال«: است معتقد هاحوضه بین آب انتقال خصوص در فرد این •
 .»شود آورده جابک موارد کلیه است بهتر. است آمده 11 ماده در

 بـه  توجـه  بـا «: دارد اعتقـاد  مـاده  انتهاي در »ملی منافع« عبارت خصوص در فرد این •
 گرفته نظر در نیز آنان منافع باید دست،پایین کشورهاي منافع بر مختلف موارد اثرات
  .»شود تصریح قانون در حداقل یا و شود

18 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 از بعد »کشور هواشناسی سازمان نظر براساس اقلیمی سناریوهاي« عبارت ماده این در
 .شود اضافه »محیطیزیست« عبارت

19 - 
 مرکز
 هاي بررسی

  استراتژیک

 شرط یک عنوان به و عام صورت به تقاضا مدیریت تعریف سازوکار و حدود نبودن مشخص
 نویسپیش نقایص دیگر از خاص، صورت به ايحوضه بین آب انتقال هايطرح در اساسی

 .است

20 
 بهروز

 ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان

 است برانگیز چالش »مکتسبه حقوق« ترکیب همچنین. شود حذف اول خط در »را« کلمه
 سند« مانند کلماتی از استفاده: د(بند  شود رجوع نامه ابتداي شرح »د« بند بحث به و

 از کنندگانمصرف براي آن نظایر و »مکتسبه حقوق« ،»برداري بهره پروانه« ، »آب رسمی
 وضعیت در که است حالی در این. کندمی ایجاد آب حق براي دائمی وضعیتی حقوقی نظر

 قانون در و هستند واگذاري قابل غیر و یکساله عمدتا سطحی آب برداشت مجوزهاي فعلی
 شودمی پیشنهاد لذا. است شده تاکید مجوزها کلیه بودن دارزمان بر درستی به نیز فعلی

 عنوان هیچ به و گردد استفاده »مصرف مجوز« ترکیب از »برداري بهره پروانه« جاي به
 ادارات ویژه(به  نیرو وزارت از خارج اي اداره هیچ با مرتبط رسمی سند در آب مجوزهاي

 سند اصالح متقاضی، تخلف صورت در که چرا نشود؛ درج) امالك و اسناد ثبت با مرتبط
 قرار اشاره مورد نیز 23 ماده مانند مواد برخی در موضوع این. است ممکن غیر تقریبا
 به. شود هماهنگ زیستمحیط با باید ايحوضه بین انتقال موضوع ضمنا). است گرفته
 .شود رجوع 11 ماده 11 بند شرح

21 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 علـت  بـه  3 و 2 درجـه  آبریـز  هايحوضه ویژه به ايحوضه بین آب انتقال خصوص در •
 مـاده  ایـن  ویـژه  هـاي  حساسیت و اقتصادي محیطی،زیست اجتماعی، تعارضات وجود
 . شود محول آب عالی شوراي به گیريتصمیم براي و شود حذف

 مبـدا  در بران حقابه دادن قرار مدنظر تنها اي،حوضه ین آب انتقال شرایط خصوص در •
 :شود اصالح زیر شکل به باید ماده این. کندنمی کفایت

 دادن قـرار  مـدنظر  بـه  مشـروط ( شرب آب نیاز کمبود براي صرفا ايحوضه بین آب انتقال
 نیازهـاي  کلیـه  کـه  صـورتی  در تنهـا  و) مقصد حوضه در مصرف مدیریت راهکارهاي کلیه

 قیـد  همچنـین . است مجاز باشد، شده تامین مبدا زیستمحیط و کشاورزي صنعت، شرب،
 . شود آورده اجرا از قبل محیطیزیست اثرات ارزیابی مطالعات تصویب

22 - 
-منطقه آب
 سمنان اي

 در طرح تطابق و جایگاه گزارش آب، منابع ايتوسعه هايطرح براي شودمی پیشنهاد
 و ضرورت تا شود اعالم) 2( الحاق قانون 23 ماده اخذ ملزومات جز سرزمین، آمایش
 سوال زیر متخصص غیر افراد سوي از باال هاي هزینه صرف از پس و ادامه در طرح توجیه
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .نرود

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 24نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب
 اي منطقه

 بوشهر
 .اند نشده مشخص ذیربط هاي دستگاه

2 - 
 آب
 اي منطقه

 قزوین

 نامـه  آیـین  و اسـت  آمده تر کامل صورت به شهري شرب آب سازي بهینه قانون در ماده این
 .دارد هم

3 - 

 دفتر
 هاي نظام
 برداري بهره

 حفاظت و
 آبفا و آب

 مـاده  گردد می پیشنهاد ها بخش کلیه در بهینه مصرف الگوي راستاي در 24 ماده جاي به
 .گردد 24 ماده جایگزین و تهیه زیر مضمون با جدیدي

 وري بهـره  به مربوط هاي نظامنامه تهیه و تدوین قانون این ابالغ تاریخ از ماه 6 شدهمقرر "
 از مربوطه اجرایی هاي نامه آیین همچنین و صنعت و کشاورزي شرب، از اعم مصارف کلیه
 ارائـه  آب عـالی  شوراي به تصویب جهت ادامه در و تهیه متولی اجرایی هاي دستگاه سوي
 ".گردد

4 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

  آب منابع

 هستگاد سایر ريهمکا با بمصو بهینه فمصر يلگوا سساا بر ستا موظف ونیر وزارت
 صنعت سبز، يفضا ،يکشاورز مختلف مصارف زيسابهینه و حصالا به نسبت ،یربطذ يها
 و بشر آب فمصر نهاسر کشور زیآبر يها حوضه در بهداشت و شرب و خدمات و

 .نماید امقدا شتابهد

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 و بهداشـت  از شـرب  مصـارف  جداسـازي  موضـوع  به 25 و 24 مواد در گردد می پیشنهاد
 سـبز  فضـاي  آبیـاري  بـراي ...  هاي آب از استفاده هاي سیستم اجراي و خانگی سبز فضاي
مثـال   ي(بـرا  باشـد  مشـخص  دقیقـا  اجرا مسئول و شود پرداخته شفاف صورت به خانگی
 ینا يساختمان). اعتبارات اجرا یو نظام مهندس يراه و شهرساز يها اداره یا ها، يشهردار

جواز سـاخت و تـراکم،    یس،جواز تاس يها تحت عنوان یافتیاز محل وجوه در یزاقدامات ن
 گردد. ینو ... تام يعوارض بازساز

6 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 :شود اصالح صورت بدین بند این
 هايدستگاه سایر همکاري با و بهینه مصرف الگوي اساس بر است موظف نیرو وزارت«

 در آب مصرف سرانه اصالح براي مالی و فنی مختلف هايروش اعمال به نسبت ربط،ذي
 .»نماید اقدام باال مصرف سرانه با مناطق

7 - 
 سازمان
 استخدام

 کیفی و کمی حفاظت و جوییصرفه با رابطه در نیرو وزارت به محوله تکالیف به باتوجه
 .ندارد وجود 24 ماده در آن مجدد تکرار به نیازي، 18 ماده در آب منابع
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 کشوري

 باقري علی 8
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 جمعیت وقتی .شهرهاست در جمعیت نامتوازن توزیع شرب، آب در اساسی معضل یک
 به شدن سرگرم شود،می زیاد آن برد ظرفیت حد از بیشتر بسیار تهران مانند شهري
 .شودمی ساختاري اشکاالت از اغفال باعث شرب آب مصرف الگوي اصالح
 80 حدود که آن دوم نکته .بود خواهد ... و آب انتقال هايطرح توجیه موضوع این پیامد

 . گرددبرمی زیرزمینی آب به و شود می تبدیل فاضالب به مصرفی شرب آب درصد 90 تا
 حوضه داخل آب منابع بیالن روي عملیاتی تأثیر شرب آب مصرف الگوي اصالح بنابراین
 .است آب توزیع و تصفیه و تأمین هايهزینه روي آن مثبت تأثیر تنها .داشت نخواهد

9 - 

 سازمان
 حفاظت
-محیط
 زیست

-صرفه و بهینه مصرف هايزیرساخت اجراي اوال. است بحث مورد مصرف الگوي تصویب
 بهینه مصرف براي کلی حکم صدور ثانی در. است نیرو وزارت اختیارات از خارج جویی

 انجام با شودمی پیشنهاد نتیجه در. شودنمی مشکل حل موجب قانونی ماده در نیز آب
 مکانیسم و فرآیند تهیه به نسبت مدیریتی و کارشناسی جلسات برگزاري و مذاکرات
 کلیه همکاري با کشاورزي بخش خصوص به مختلف هايبخش در مصرف الگوهاي
بک  یگزینبه صورت مواد قانون جا یشنهادهاپ ها،برنامه این اجراي براي و اقدام هادستگاه
 شود.  یماده کل

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 25نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

و  ها موظفند نسبت به اعمال ضوابطوزارت راه و شهرسازي با همکاري شهرداري
منظور نصب کنتورهاي جداگانه ،به یقیهاي تشویتو حما یمال یبانیپشت ی،فن یارهايمع

و ابزارآالت کاهنده مصرف  یزاتو استفاده از تجه یهاي مسکونبراي هر واحد در مجتمع
 .  ینداقدام نما یعموم یساتها، اماکن و تاسآب در ساختمان

صنعت،  يهاي راه و شهرسازي با همکارماده توسط وزارتخانه ینا یینامه اجرایینتبصره: آ
 .یدخواهد رس یرانت وزیئه یبو به تصو یهو کشور ته یرومعدن و تجارت و ن

2 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 کند دعوت اجرایی نامه آئین تهیه براي بقیه از باید که محوري مسئول ماده این تبصره در
 .شود مشخص

3 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 مخـارنی  درون جـوي  نزوالت آوري جمع به موظف ها شهرداري عنوان تحت اي تبصره باید
 .گردد اضافه نیز باشند، می) آبگیر سطوح( گردیده احداث قبال که

4 - 
 آب
 اي منطقه

 بوشهر
 .است بهتر باشد فاضالب و آب وظیفه اگر. شود گنجانده نیز شهري سیالب مدیریت
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

5 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداريبهره
 مدیریت

  آب منابع

 دسـتگاههاي  سـایر  و ها داريشهر ريهمکا با زيشهرسا و راه و نیرو هاي خانه وزارت
 روستایی و شهري بهداشت و شرب آب مصرف سرانه تعیین به نسبت موظفند ذیربط

ــت در تشویقی يها حمایت و مالی پشتیبانی ،فنی يهارمعیا و بطاضو لعماا و  جهــــ
 ايبر گانهاجد يهارکنتو نصب ربمنظو بـا  بهداشت و شرب آب مصرف سرانه سازيبهینه

 آب فمصر هکاهند تالارآبزا و اتتجهیز از دهستفاا و مسکونی يها مجتمع در حدوا هر
 .نمایند امقدا عمومی تتاسیسا و ماکنا ، ساختمانها در

 و نمعد ،صنعت زي،شهرسا و راه يتخانههاوزار توسط دهما ینا ییاجرا ئیننامهآ  :هتبصر
 تصویب به و تهیه ونیر و ذیــربط دســتگاههاي ســایر همکــاري بــا ونیر و کشـور  ، رتتجا
 .سیدر هداخو انیروز تهیأ

6 
 جالل
 کمالی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 نصـب  منظـور  بـه  تشویقی و مالی هاي حمایت به صراحتا بند این در که گردد می پیشنهاد
 امـاکن  خصوصـا  و مسـکونی  هـاي  سـاختمان  در باران آب مصرف سازي، ذخیره تأسیسات

 و مصـرف  و سازي ذخیره استانداردهاي رعایت با صنعتی اماکن و ها ورزشگاه نظیر اي سوله
 .شود اشاره است، پذیر توجیه بارندگی لحاظ به که کشور از مناطقی در

7 - 
 آب
 اي منطقه
 ایالم

 چاه حفر به موظف مسکونی هاي مجتمع و ها ساختمان مالکین که گردد اضافه 25 ماده به
 .گردند باران آب نفوذ جهت

8 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 و بهداشـت  از شـرب  مصـارف  جداسـازي  موضـوع  به 25 و 24 مواد در گردد می پیشنهاد
 سـبز  فضـاي  آبیـاري  بـراي ...  هاي آب از استفاده هاي سیستم اجراي و خانگی سبز فضاي
مثـال   ي(بـرا  باشـد  مشـخص  دقیقـا  اجـرا  مسئول و شود پرداخته شفاف صورت به خانگی
 ینا يساختمان). اعتبارات اجرا یو نظام مهندس يراه و شهرساز يها اداره یا ها، يشهردار

جواز سـاخت و تـراکم،    یس،جواز تاس يها تحت عنوان یافتیاز محل وجوه در یزاقدامات ن
 گردد. ینو ... تام يعوارض بازساز

9 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 این در گرفته صورت تأکید و آب مصرف کاهنده تجهیزات از استفاده اهمیت به توجه با
 زمینه در استاندارد ملی سازمان همکاري تجهیزات، این از استفاده خصوص در ماده

 نیرو وزارت مشورتی هايدیدگاه با مطابق مربوطه تجهیزات و ادوات تولید بر نظارت
 .است ضروري

10 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 اضافه نیز کشور هايدهیاري و هاشهرداري سازمان ماده، این تبصره در شودمی پیشنهاد
 . شود

 باقري علی 11
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 به شدن سرگرم که شود توجه. شود رجوع 24 ماده توضیحات به ماده این مورد در
 تداوم مشکل و بود نخواهد اثربخش ساختاري، اصالحات بدون کنشگران رفتار اصطالح

-صرفه بر مبنی شده مطرح هايتوصیه به نیز کنشگران اعتماد دلیل همین به. یابدمی
 .رودمی دست از آب مصرف در جویی

 اصلی ارگان عنوان به فاضالب و آب هايشرکت رسدمی نظر به مشترکین کنتور نصب در آب بهروز 12
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 اي منطقه ابراهیمی

 لرستان
 .اندنگرفته قرار نظر مد

 

 
 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 26نظرات ارسالی در خصوص ماده 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب
 اي منطقه

 قزوین

 .شود احصا باید ماده این در مذکور "ذیصالح هاي دستگاه سایر" •
 .شود اصالح "تصفیه" واژه به "دفع" واژه آخر سطر در •

2 - 
 آب
 اي منطقه

 کردستان

 اي جداگانـه  طـور  بـه  یـا  و شود اضافه مطلب این تواند می شده نوشته که پاراگرافی از بعد
 :شود اي تبصره یا و ماده

 آب منـابع  بـه  مشـرف  هـاي  جـاده  در اسـت  موظـف  شهرسازي و راه وزارت همچنین و"
 و سمی مواد حمل سقوط خطر و باشند می بهداشتی و شرب آب کننده تأمین که سطحی

 و دوربـین  و هشـداردهنده  هاي سیستم نصب به نسبت دارد وجود آنها ریزش و شیمیایی
 ."نماید اقدام زمان حداقل در نجات براي پایگاه احداث

3 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 آب
 اي منطقه
 البرز

 و آب تأمین و جابجایی امکان بررسی جهت را نیرو وزارت نظر بدوا" عبارت سوم سطر در
 امکـان  و جانمـایی  در را نیـرو  وزارت تأییـد  بـدوا " عبارت به ".نماید جلب فاضالب، دفع

 .یابد تغییر ".نماید اخذ فاضالب، دفع و آب تأمین

4 
 جالل
 کمالی

 آب
 اي منطقه

 کرمان
 .یابد تسري نیز اند شده تهیه نیز قبال که آمایشی هاي طرح به ماده این است الزم

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 این در گردد می پیشنهاد. نیستند قانون اندازه و حد در و باشند نمی جامع 27 و 26 ماده
 بـه  مـتن  و شـود  پرداخته صنعتی نواحی و ها شهرك استقرار موضوع به نحوي به ماده دو

ــه  و متعــدد کاربرهــاي اســتقرار جهــت مکــرر هــاي اســتعالم کــه گــردد تنظــیم اي گون
 هـاي  خانـه  وزارت گردد می پیشنهاد ضمنا. نپذیرد صورت کنونی شیوه به ها گذاري سرمایه
 نیـاز  مـورد  آب میـزان  ISIC بنـدي  طبقـه  اسـاس  بـر  کشاورزي جهاد و معدن و صنعت

 بـه  علمـی  و مسـتند  صورت به نیرو وزارت به را صادراتی و داخلی نیاز تفکیک به هربخش
 .نمایند ارسال نیرو وزارت

 باقري علی 6
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 تعریـف  در را آب منـابع  بـرد  ظرفیـت  آستانه حد شوند مکلف هادستگاه همه است خوب
 . کنند رعایت خود هايبارگذاري
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

7 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 :شود اضافه ماده این به زیر مضمون با ايتبصره
 بـا  بایسـت می...)  و آبروها( آبی هايسازه طراحی پایدار، توسعه اهداف رعایت منظور به«

 شده مطرح هايطرح در اقلیم تغییر از ناشی اثرات و) اقلیمی( آینده فعلی، بارش وضعیت
 الزم نامـه آیین است موظف کشور هواشناسی سازمان. باشند داشته همخوانی ماده این در
 .»کند تدوین را خصوص این در

8 
 بهروز

  ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان
 .شود هماهنگ 14 ماده با باید اما شده لحاظ محور آب درستی به آمایش

9 - 

 سازمان
 حفاظت
-محیط
 زیست

 در بایـد  جدید شهرهاي و مسکونی هايشهرك نظیر مسکونی جدید هايطرح اجراي در
 فاضـالب  تصفیه و آوريجمع شبکه و آبرسانی طرح اجراي که شود ذکر صراحتا ماده این
 صـورت  ایـن  غیـر  در. باشند اجرا آماده هاطرح ها،شرکت از برداريبهره با همزمان یا قبل

 رسیدگی و نظارت مورد مربوطه کارفرماي با آن اجراي عدم مسئولیت و قانون نقض موارد
 توجـه  قابـل  انجـام  بـا  تهران پردیش مهر مشکن هايطرح مانند مثال براي تا( گیرد قرار

 .است اصالح نیازمند ماده این پس). نباشیم مواچه شهري فاضالب

10 - 
 و آب

 فاضالب
 کشور

 :شود اصالح زیر شکل به  ماده است بهتر •
 صالحذي هاي دستگاه سایر و تجارت و معدن و صنعت و شهرسازي و راه هايوزارتخانه

 هايشهرك و شهرها محل تعیین یا....  کالبدي و آمایش هايطرح هنگام در مکلفند
 ... و صنعتی ، مسکونی جدید

 اسـتقرار  محل تأمین ضمن ماده این صدر در مذکور هايدستگاه و هاوزارتخانه ضمناً •
 یـا  و ایجاد به مربوط هاي هزینه پرداخت به فاضالب دفع و آب تجهیزات و تأسیسات

 .باشندمی مکلف برق و فاضالب آب، نظیر زیربنایی تأسیسات توسعه

11 - 
 آب
 اي منطقه

 سمنان

 در طرح تطابق و جایگاه گزارش آب، منابع ايتوسعه هايطرح براي شودمی پیشنهاد
 و ضرورت تا شود اعالم) 2( الحاق قانون 23 ماده اخذ ملزومات جز سرزمین، آمایش
 سوال زیر متخصص غیر افراد سوي از باال هاي هزینه صرف از پس و ادامه در طرح توجیه

 .نرود
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 27نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت  یع،منظور اصالح ساختار مصرف آب در بخش صنابه
و  یرووزارت ن بر، با همکاريآبهاي کمموظف است ضمن توجه به استفاده از فناوري

سازي ینهبمنظور به یقیهاي تشو یتنسبت به اعمال حما یربطهاي ذدستگاه یرسا
مصرف آب  یلو تعد یبازچرخان  یه،هاي مختلف از جمله تصفروش یقمصرف آب از طر

 . یداعالم نما یروبرداري به وزارت ناقدام و مراتب را جهت اصالح پروانه بهره
 یـرو هاي صنعت، معـدن و تجـارت و ن  ماده توسط وزارتخانه ینا یینامه اجرایین: آتبصره

 .گردد میو ابالغ  یهته
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 - 

 گروه
 از برداري بهره

 هاي آب
 و غیرمتعارف

 ها پساب

 :شود اضافه 27 ماده به زیر شرح به اي تبصره گردد می پیشنهاد
 و نیرو وزارت توسط مشترکا ماه شش مدت ظرف ماده این اجرایی نامه آیین -تبصره
 .گردد ابالغ و تهیه صمت وزارت

3 
 جالل
 کمالی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

منابع "عبارت استفاده از  گردد، یم یشنهادپ "مصرف آب یلو تعد یبازچرخان یه،تصف"
 اضافه شود. یزن "و ... يآب باران و رطوبت اتمسفر يآور نامتعارف مثل جمع

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 در گـردد  مـی  پیشـنهاد . نیستند قانون اندازه و حد در و باشند نمی جامع 27 و 26 ماده
 متن و شود پرداخته صنعتی نواحی و ها شهرك استقرار موضوع به نحوي به ماده دو این
 و متعـدد  کاربرهـاي  اسـتقرار  جهـت  مکـرر  هـاي  اسـتعالم  کـه  گـردد  تنظیم اي گونه به

 هـاي  خانه وزارت گردد می پیشنهاد ضمنا. نپذیرد صورت کنونی شیوه به ها گذاري سرمایه
 نیـاز  مـورد  آب میـزان  ISIC بنـدي  طبقـه  اسـاس  بر کشاورزي جهاد و معدن و صنعت

 بـه  علمی و مستند صورت به نیرو وزارت به را صادراتی و داخلی نیاز تفکیک به هربخش
 .نمایند ارسال نیرو وزارت

 باقري علی 5
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

مصرف آب مورد توجه  ییو بعد کارا یاثربخش یارهايمع یببه ترت یدموضوع با ینا در
 . یرندقرار گ

6 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 يهایستمشود هم سیشود وگرنه م یفب تعرآکم  يورآاثبات فن يبرا يسازوکار باید
 برسد .ب آ یقاتموسسه تحق ییدکه به تا ياستاندارد یفتحت فشار مثال تعر یاريبآ

7 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 یـن ا یگرد هايبخش نقش به توجه با. است دیگر مشابه مواد و 24 ماده مشابه ماده این
 و اصالح است.  يبازنگر یازمندمواد ن یرماده و سا

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 28نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب
 . شود استفاده »کنترل بنديسهمیه« عبارت از »بنديجیره« عبارت جاي به

2 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 . است تکراري و آمده قبال بند این

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 احسـاس  سـیالب  مـدیریت  و هارودخانه حفاظت خصوص در نیرو وزارت که گونههمان
 بـا  رابطـه  در است الزمکرده است،  بینیپیش آن براي ویژه ايالیحه و کرده مسئولیت

 ابـن  مـواد  اصالح به نسبت بخش هر نقش تعیین و جامعه بررسی ضمن نیز خشکسالی
 مقولـه  بـا  حـداکثري  سـازگاري  و مقابلـه  بـراي  قطعـی  هـاي حلراه ارائه و نویسپیش
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 . نماید اقدام خشکسالی

4 
 جالل
 کمالی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 رسمی هايآبه حق تکلیف تعیین به نسبت ابتدائاً که است الزم بند این اعمال از قبل
باشد، اقدام شود.  یم هادشت تجدیدپذیر آب از بیش که نیرو وزارت توسط شده داده

 خشکسالی در نیز نرمال و عادي شرایط در مناطق این مصرف، و منبعچون از منظر 
 .باشند می مصرف و تامین

5 
 علی

 عربپور

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 اصالح شود:  یرماده به شکل ز یناست ا بهتر
 تداوم ینمنابع آب و همچن یلدر صورت کاهش پتانس شودمی داده اجازه نیرو وزارت به

 از الزم اقـدامات  آمـده  وجـود  به شرایط با متناسب موردنیاز آب تأمین براي خشکسالی
 سـاعات  کـاهش  بـرداري، بهـره  صادره هايپروانه و هاتخصیص تعدیل بندي،جیره قبیل
 ... . و موقت برداري،قطعبهره

6 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
  علوم

اضـافه   »ربـط  ذي هـاي وزارتخانه با هماهنگی با« عبارت دوم، خط ابتداي در است بهتر
 شود. 

 

 

 

 

 قانون جامع آبنویس  ویرایش نهم پیش 29نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب
 اي منطقه

 گلستان
 .شود عوض کشور وزارت و نیرو وزارت جاي شود می پیشنهاد

2 - 
 آب
 قم اي منطقه

 و راه نقشه و راهکار ارایه و کرده تعیین را اقلیمی تغییرات مطالعه وظیفه فقط 29 ماده
 .است نکرده مشخص را دولت اعضاي سایر وظایف و اقلیمی تغییرات با سازگاري

3 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

هاي هاي کشور، جهاد کشاورزي، سازمانخانهموظف است با همکاري وزارت یرووزارت ن
 یو هواشناس یستز یطکشور، حفاظت مح یزيو برنامه ر یریتمدبرنامه و بودجه 

 یمیجوي و اقل ییراتاز تغ یکاهش خطرات ناش یریتکشور نسبت به مطالعات مد
 .  ید) اقدام نمایسک(ر یريخطرپذ یریتدر قالب مد یو خشکسال یلس یرنظ

4 
 علی

 عربپور

 آب
 اي منطقه

 کرمان
 .است هواشناسی وظایف از

5 - 
 آب
 اي منطقه

 بوشهر

 و کشــور وزارت وظــایف حیطــه در بیشــتر) ریســک( خطرپــذیري مــدیریت مطالعــات
 . است شده بیان 11 ماده در. است بحران مدیریت

 .شود حذف گردد می پیشنهاد آب دفتر 6
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه
 البرز

7 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداريبهره
 مدیریت

 آب منابع

-مانزسا ورزي،کشا دجها ر،کشو يهاخانهوزارت ريهمکا با ستا موظف ونیر وزارت
 و یستز محیط حفاظت ،رکشو بودجه و برنامه يیزر برنامه و مدیریت يها
 و يجو اتتغییر از ناشی اتخطر کاهش مدیریت تمطالعا به نسبت رکشو شناسیاهو

 .نماید امقدا )یسکر( يخطرپذیر مدیریت قالب در خشکسالی و سیل نظیر قلیمیا
 و تهیه  الذکرفوق هاي سازمان و تخانههاوزار توسط دهما ینا ییاجرا ئیننامهآ  :هتبصر

 .سیدر هداخو انیروز تهیأ تصویب به

8 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

. گردد حذف قانون مواد از و شود لحاظ اقدامات و برنامه قالب در شودمی پیشنهاد
 و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون 17 ماده »ي« بند با کهاین ضمن

 عدم صورت در. دارد نیز تالقی خشکسالی مدیریت اجرایی برنامه کشور، فرهنگی
 این موضوع در نیز غیرعامل پدافند سازمان مشارکت شودمی پیشنهاد ماده، این حذف
 قانون  ابالغ و  تدوین به توجه با. شود اضافه) طبیعی مخاطرات کاهش مطالعه( ماده

 قانون با بند، این در مندرج موارد از بخشی ،)1398 سال ابالغی( کشور بحران مدیریت
-دستگاه تعداد ماده، این اساس بر ضمنا .شود لحاظ است بهتر و دارد مشابهت مذکور

 انجام سختی به مربوط هايهماهنگی احتماالً و بوده زیاد موضوع در مسئول هاي
 .شد خواهد

 باقري علی 9
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 شد؟ خواهد استفاده مطالعات از حاصل نتیجه از چگونه

10 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 .است شده بحث 11 ماده در خشکسالی خصوص در

11 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 آن در کـه  باشد اجرایی نامهآیین داراي باید ماده این جوي، خطرات با مقابله براي •
 مـاده،  ایـن  تکمیـل  بـراي  شودمی پیشنهاد. شود تعیین دستگاه هر وظیفه و نقش
 بـا  ایـن  تبصـره  است الزم شده، گفته موارد به توجه با. شود تهیه اجرایی نامهآینن

 : شود افزوده ماده این به ذیل مضمون
 6 از پس مذکور هايدستگاه همکاري با نیر وزارت توسط ماده این اجرایی نامهآیین«

 .»رسد می وزیران هیات تصویب به و تهیه قانون ابالغ از ماه
 بـا  سـازگاري  و خشکسـالی  سـیالب،  مـدیریت  از را مشـکلی  مطالعات انجام صرف •

 تعریف وظایفی شرح آب، بحران مدیریت با رابطه در. کندنمی حل اقلیمی تغییرات
 .است نشده
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

12 - 
 آب
 اي منطقه
 البرز

 را پیشگیري هايبرنامه و راهبردها و«: شود اضافه توضیح این ماده این شرح در
 .»نماید) ابالغ( اعالم و بندياولویت

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 30نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 قم
 .یابد تغییر بودجه و برنامه سازمان به راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت

2 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

اشـخاص   یـه مسـلح و کل  یروهـاي خدمات کشوري و ن یریتقانون مد 5هاي موضوع ماده دستگاه
مرتبط بـا آب وآبفـا را    یفن یارهايمکلفند استانداردها، ضوابط و مع یردولتیغ یو حقوق یقیحق

سـازمان   يگردنـد و از سـو  یمـ  ینو تـدو  یهته یربطهاي ذدستگاه یرسا یا یروکه توسط وزارت ن
سـازمان   یاجمهور  یسو نظارت راهبردي رئ یزيرو از سوي معاونت برنامهبرنامه و بودجه کشور 

 .ینداند را مالك عمل قرار داده و اجرا نمااستاندارد ابالغ شده یمل

3 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است آمده بار دو "فاضالب" کلمه

4 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 تاسیسات از

 برقابی و آبی

 اي منطقه آب
 البرز

 .شود حذف گردد می پیشنهاد

5 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 :شود اضافه ماده به مضمون این با ايتبصره •
 پـاالیش  و آلـودگی  آب، کیفیـت  چـون  هاییدستورالعمل و استانداردها ضوابط، کلیه«

-بخـش  کلیه و آیددرمی اجرا به و تهیه زیستمحیط حفاظت سازمان توسط هاآالینده
 .»باشند می مورد این در همکاري به مکلف ربطذي هاي
 محـیط  بـه  پسـاب  تخلیـه  و آب کیفیـت  اسـتانداردهاي  ابـالغ  و بـازنگري  تدوین، •

 .است زیستمحیط حفاظت سازمان برعهده پذیرنده،
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 31نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

منابع و مصارف آب، دولت مکلف است  یریتمد ینهاي نوبه روش یابیمنظور دست هب
 را فراهم آورد. یدهاي جداز دانش و فناوري یريگو بهره یدتول ینهالزم در زم یداتتمه

  
 يبـا همکـار   یروماده توسط وزارت ن ینمرتبط با ا يهانامه و دستورالعملیینتبصره: آ

و وزارت علــوم،  يجمهــور، وزارت جهــاد کشــاورز یسرئــ يآورو فــن یمعاونــت علمــ
 .گردد میو ابالغ  یهته يو فناور یقاتتحق
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود اصالح زیر صورت به  "است مکلف دولت"
 و آمـوزان  دانـش  بـه  الزم هـاي  آمـوزش  بایـد  علـوم  وزارت و پرورش و آموزش وزارت

 صنعت، کشاورزي، هاي وزارتخانه و بگنجاند خود آموزشی هاي برنامه در را دانشجویان
 جدیـد  فنـاوري  و دانش از گیري بهره و تولید به مکلف ها شهرداري و تجارت و معدن
 .هستند آب مصرف کاهش براي

3 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 .است شده بیان 11 ماده در

4 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 .شود حذف گردد می پیشنهاد

5 - 

 حفاظت دفتر
 برداريبهره و

 مدیریت
 آب منابع

 .گردد حذف ماده این شود می پیشنهاد

6 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 واژه کـه  گـردد  مـی  پیشـنهاد  مـاده،  این داشتن اجرایی قابلیت و سازي شفاف منظور به
 ایران اسالمی جمهوري دولت حمایت با البته. گردد جایگزین "نیرو وزارت" با "دولت"

7 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 انجـام  بـه  موظـف  دولت از بخش کدام است نشده اشاره و است شده آورده کلی بسیار

 .است کار

8 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

 این اجراي چگونگی ضمنا. شود محول نیرو وزارت به دولت جاي به تکالیف است بهتر
 . است مبهم ماده

 باقري علی 9
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 دارد؟ تفاوتی چه ماده این نبود و بود

10 - 
 مرکز
 هاي بررسی

  استراتژیک

 نیازمنـد  آب، مصـارف  و منـابع  مـدیریت  نـوین  هايروش به دستیابی و اصالح از قبل
 . هستیم آب مدیریت نوین رویکردهاي و هاپارادایم به دستیابی

11 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .است نامشخص دولت از منظور

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 32نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

1 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 میـراث  سـازمان  ماده، این مفاد در شده ذکر هاي وزارتخانه بر عالوه گردد می پیشنهاد
 مصـارف  الگـوي  تهیـه  در و شود اضافه شهرسازي و راه مسکن، گردشگري، و فرهنگی

 .گردد اضافه خدمات و گردشگري مختلف هاي بخش

2 - 
 اي منطقه آب

 قم

 مصـوب  هـاي  برنامه و آب ملی سند ریزي، برنامه قابل آب موضوع شود می پیشنهاد •
 .شود وارد 32 ماده در آبی کم با سازگاري ملی کارگروه

 .شوند گذاري شماره ها تبصره •
 چـالش  محل است ممکن و است کلی کشاورزي بخش آب توزیع و تقسیم موضوع •

 .بشود مناقشه و

3 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

جهاد کشاورزي و صنعت،  یرو،هاي نسازي مصارف مختلف آب، وزارتخانهینهمنظور بهبه
هاي شـرب  الگوهاي مصارف در بخش یهنسبت به ته یبترت همعدن و تجارت موظفند ب

آب در  یدر شـوراي عـال   یبو بهداشت، کشاورزي و صنعت اقدام نموده و پس از تصـو 
 يمجوزهابرداري  پروانه هاي بهرهالگوهاي مصرف،  ین. با تدویندسطح کشور اعمال نما

صـادر شـده    بـرداري  بهرههاي براساس الگوي مصرف مربوطه صادر و پروانه يبرداربهره
برداري با الگوي مربوطه متناسب خواهد بهره یزانگرفته و مقرار  یدنظرمورد تجد یقبل

تعلق  یمهدر نرخ و به مصارف باالي الگو، جر یفالگوي مصرف، تخف یرشد. به مصارف ز
 رسد.می وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت پیشنهاد به جرائم و تخفیفات. یردگیم

آب در بخش کشاورزي با وزارت جهاد کشـاورزي و در بخـش    یعو توز یمتبصره : تقس
 خواهد بود. یربطذ یبا بخش صنعت یصنعت در داخل محدوده هاي صنعت

نسبت بـه انتقـال    ي،آب کشاورز يوربهره یشتبصره: دولت موظّف است به منظور افزا
 ینا ییاجرانامه آیین. یداقدام نما یردولتیغ يهابه تشکّل يآب کشاورز یعتوز یریتمد

ت دظرف م یب،و پس از تصو یهته يوجهاد کشاورز یرون يهاخانهتبصره توسط وزارت
 .گردد میپنج سال اجرا 

بـا   یـرو بـه عهـده وزارت ن   یانهمـاده و ارائـه گـزارش سـال     ینتبصره: نظارت بر اجراي ا
 .باشد یم یربطهاي ذهمکاري دستگاه

4 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :زیر صورت به شود اضافه "تعمیر " کلمه احیاء و حفظ بین 1 سطر در
 »برداري بهره و احیاء و تعمیر حفظ، به نسبت«

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 و گلخانـه  طیـور،  و دام بهداشـت  و شـرب  ماننـد  مصـارف  سایر الگوي تهیه تکلیف •
 است؟ سازمان یا وزارتخانه کدام با خدمات

 بایـد  لـذا  اسـت  شده ذکر دام بهداشت و شرب اولویت 4 ماده در که این به توجه با •
 مطبـوع  وزارتخانه تا شود تفکیک انسان و دام به ماده این در بهداشت و شرب واژه
 .گردد مشخص نیز آن مصرف الگوي تهیه

 اضافه نیز خسارت و باال مصرف مجازات باید "الگو باالي مصارفبه " عبارت از پس •
 .شود

 
 از بـیش  توانـد  مـی  آب پروانـه  دارنده که کند می ایجاد را شبهه این "یمهجر" واژه •

 .بپردازد را آن جریمه و کند مصرف آب مجاز پروانه حجم
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 
 دفتر

 حقوقی
 اي منطقه آب

 البرز

 مـورد  قبلـی  هـاي  پروانـه  و صـادر  مربوطـه  مصـرف  الگـوي  براساس برداري بهره پروانه
 بـه  و شـد  خواهد متناسب مربوطه الگوي با برداري بهره میزان و گرفته قرار تجدیدنظر

 :گیرد می تعلق جریمه الگوي باالي.. مصارف
 کـرده  تعیـین  جریمه فقط را مجاز حد از بیشتر مصرف اجراي ضمانت دیگر عبارت به

 .نیست بازدارنده که است

7 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 .شود اصالح "موظفند" کلمه دوم سطر ابتداي در
 .گردد گذاري شماره ماده این ذیل هاي تبصره
 :یابد تغییر زیر شکل به ماده همین ذیل 2 تبصره

 بـا  و بـوده  نیـرو  وزارت عهـده  بـه  سـالیانه  گـزارش  ارائه و ماده این اجراي برنظارت "
 ."گردد می انجام ذیربط هاي دستگاه همکاري

8 
 ملیحه
 اکبري

 اي منطقه آب
 مازندران

 شده درج آب حجم مقادیر )1375( کشاورزي آب بهینه مصرف  نامه آیین اساس بر  -1
 ابـالغ  از سـال  20 از بـیس  گذشـت  بـا  .باشد آب ملی سند اساس بر بایستی پروانه در

 هـاي  دشـت  در کشـت  تحـت  محصـوالت  از بسـیاري  واقعی آبی نیاز مذکور، نامه آیین
 در نیـز  شده اصالح ملی سند و دارد فاحش تفاوت سند در شده درج ارقام با مازندران
 گذشـته  از مازنـدران  هاي دشت در محصوالتی آن بر عالوه. است نگرفته قرار دسترس

 جملـه  از هـا  اسـتان  از بعضـی  در. اسـت  نشـده  دیـده  سـند  در اما اند بوده کشت تحت
 محاسبه متداول، هاي روش از استفاده با جداگانه مختلف محصوالت آبی نیاز خوزستان،

 ملـی  سـند  مقادیر البته. شود می اعمال نیز ساماب سامانهی در اساس همان بر و شده
 .است دسترس قابل سامانه در هم آب

 سند ارقام و بوده مازندران مشابه نیز خوزستان استان در وضع رسد می نظر به بنابراین
 .نیست استناد قابل ملی
 به موظف کشاورزي جهاد که شده اعالم کلی طور به نویس، پیش 32 ماده در البته
 در آب عالی شوراي در تصویب از پس تا بوده کشاورزي بخش در مصرف الگوي ي تهیه

 اساس بر برداري بهره هاي پروانه مصرف، الگوهاي تدوین با .شود اعمال کشور سطح
 به. گیرد می قرار تجدیدنظر مورد قبلی  صادره هاي پروانه و صادر مربوطه مصرف الگوي

 تعلق جریمه مصرف الگوي باالي مصارف به و نرخ در تخفیف مصرف الگوي زیر مصارف
 .گیرد می
 مشخص، زمانی دوره با یا ساله هر که شود اعالم بایستی خصوص این در نظر به

 اي منطقه آب کشاورزي، جهاد سازمان کشاورزي، تحقیقات مرکز از متشکل هاي کمیت
 محصوالت آبی نیاز تدقیق یا برآورد به نسبت استان سطح در هواشناسی سازمان و

 جهت را موارد و نموده اقدام کشاورزي بخش در مصرف الگوي تهیهی همان یا مختلف
 .نماید ارسال آب عالی شوراي به تصویب

 در مشترك سطحی آب منبع یک از که اراضی براي رسد می نظر به :یک تبصره -2
 منابع براي پروانه صدور مانند هستند نسق یک داخل اینکه یا هستند برداري بهره حال

 اراضی از دسته این براي شود می صادر پروانه فاضالب و آب نام به که شرب آب تامین
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 مالکان و افراد براي مذکور اداره و شود صادر کشاورزي جهاد نام به جمعی پروانه نیز

 و شهري مشترکین و فاضالب و آب مانند کند صادر انشعاب حق محدوده داخل
 .شود داده کشاورزي جهاد توسط انشعاب حق کشاورزي مصارف براي. روستایی

9 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
 آبفا

 :گردد اضافه 32 ماده در زیر مضمون با اي تبصره
 اجرایی هاي نامه آیین بایست می ذیربط هاي دستگاه سوي از مصرف الگوهاي تهیه در "

 ".گیرند قرار مدتوجه 101 ماده موضوه مربوطه وري بهره

10 - 

 حفاظت دفتر
 برداريبهره و

 منابع مدیریت
  آب

 .گردد حذف ماده این شود می پیشنهاد
  است گردیده لحاظ 30 الی 25 مواد در ماده این مفاد

11 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 نقشـی  چـه  دیگـر  هـاي  خانه وزارت است نیرو وزارت با آب از برداري بهره پروانه صدور
 .شود حذف است بهتر آن هاي تبصره و ماده این و دارند

12 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 28 ماده همچنین و ها پروانه تعدیل و اصالح و ریزي برنامه قابل آب مفاهیم با 32 ماده
 مـتن  کـه  زیـر  مـاده  آن جـاي  بـه  گـردد  مـی  پیشـنهاد  و دارد منافات نویس پیش این

 :شود افزوده است، آب عادالنه توزیع قانون 26 ماده اصالحی پیشنهادي
 کشاورزي جهاد وزارت که اطالعاتی ارزیابی با است مکلف نیرو وزارت 26 ماده -الف "

 یـا  اقتصـادي  توجیـه  و کشـاورزي  محصـوالت  از یـک  هـر  آب مصـرف  مقدار مورد در
 میـزان  دهـد،  مـی  قـرار  نیـرو  وزارت اختیار در ناحیه هر براي محصول آن استراتژیک

 و آب منـابع  بـیالن  محصـول،  نوع به توجه با را آب مصرف میزان و شرب تحت اراضی
 ".بنماید برداري بهره پروانه صدور به اقدام و تعیین ریزي برنامه قابل آب

 گـردد  مـی  پیشـنهاد  و دارد معنـایی  پوشـانی  هـم  11 مـاده  بـا  32 ماده ذیل 1 تبصره
 نظـارت  جهت النظاره حق اخذ موضوع به ضمن در و شوند ارائه جا یک در و بندي جمع

 در. شود پرداخته آب عادالنه توزیع قانون 21 ماده ذیل 1 تبصره همانند آب مصرف بر
 نیـرو  وزارت اینکـه  از جـداي  و است تناقض در ماده این 2 تبصره به تبصره این ضمن

 در را مصـرف  چگـونگی  بـر  نظـارت  جهـت  الزم متخصص نیروهاي و سازمانی ساختار
 قـرار  نیرو وزارت وظایف حیطه در نیز نیرو وزارت تشکیل قانون اساس بر ندارد، اختیار

 .گیرد نمی

13 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .گردد تجمیع 27 و 19 مواد با مذکور، ماده ذیل 1 تبصره حذف با

14 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

ماده به آن توجـه شـده اسـت،     ینمصارف مختلف آب که در ا يالگو شودمی پیشنهاد
آب  یعـال  يشـورا  یبو جرائم) بـه تصـو   یفاتدولت (جهت تخف یئتقبل از طرح در ه
آب باشـد و پـس از    یعال يمصرف برعهده شورا يالگو یبتصو یگر،برسد. به عبارت د

از  ید. ضمنا ضـمانت عـدم تخطـ   گرد ییندولت تع یاتو جرائم توسط ه یفاتآن، تخف
 مصارف مشخص نشده است. 

 باقري علی 15
 دانشگاه
 تربیت

 به 17 ماده در اگر .است مانده معلق همچنان آب حکمرانی تکلیف قانون، این در
 جزء به جزء صورت به نیرو وزارت دخالت شود،می داده مشروعیت محلی هايمدیریت
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 ايمنطقه باید آب مدیریت این، بر عالوه .است معنیبی مصرف سطوح ترینپایین در مدرس

 کشور کل براي کلی حکم یک دادن .شود لحاظ هاسیاست در منطقه شرایط و باشد
 شده مشخص هايدستگاه و دارد وجود ايبهینه الگوي یک که تصور این. نیست عملی

 آن هم کنندگانمصرف و کنندمی ابالغ کنندگانمصرف به و کرد خواهند تعیین را آن
 چه با الگو بودن بهینه. رسدنمی نظر به عملیاتی و درست چندان کنند،می اجرا را

 مرجعی چه توسط و معیاري
 به را موضوع توانندمی شده مشخص هايدستگاه آیا شود؟می تعیین منظري چه از و

 ماده این بر حاکم منطق . کنند بررسی نفعانذي همه طرف از و جانبه همه صورت
 .ندارد همخوانی کنشگران اجتماعی رفتار منطق با که است مکانیکی منطق

 مرید سعید 16
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

مختلف قانون  يهادر بخش یددارد . با یازب نآ يحسابدار مانند يسازوکار بهماده  ینا
 .شودمشخص  یتشاهم تا کردن اشاره آبه 

17 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 :شود اضافه ماده این به ذیل شرح به ايتبصره
 هواشناسی سازمان جوي هايبینیپیش براساس کشاورزي بخش در آبی نیاز برآورد
 کشاورزي جهاد وزارت همچنین. گیرد صورت کشاورزي جهاد وزارت توسط کشور
 هواشناسی سازمان همکاري با را پایدار توسعه براي کشت الگوي طرح است مکلف
 .»کند تعیین کشور

18 - 

 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 و سـعی  حـال  در هاسـت سـال  آب عـالی  شوراي نظر اعمال و مصرف الگوي تهیه •
 یـا  و رودزاینده ايماده 9 مصوبه نظیر هایینمونه به. است نداده نتیجه و خطاست

 این نقص صورت این در. شود توجه مانده، اجرا معطل هاستسال که کشت الگوي
 .شودمی مشخص قانونی ماده

 وزارت بـه  صـنعت  و کشـاورزي  بخـش  در آب توزیع و تقسیم قانون این تبصره در •
 عـدم  بخشـی،  بـین  تضـاد  مـوارد  از یکـی  کـه  حـالی  در. است شده سپرده متبوع

 طـرح  نمونـه  بـه . باشـد  مـی  ظرفیـت  و طـرح  نظر از آب توزیع و انتقال هماهنگی
 بـه  نظـارت  دیگـر  تبصـره  در کـه  این ضمن. شود رجوع سیستان هکتاري 46000

 در موجود نقایص و تضادها گذاردن باقی امر، این که است شده سپرده نیرو وزارت
 .است قبلی رفته خطا به راه تکرار و آب عادالنه توزیع فعلی قانون

19 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 باید و است برانگیز مناقشه »کشاورزي وزارت عهده بر کشاورزي آب تقسیم«: تبصره
 .است نیرو وزارت ابالغی تخصیص سقف در تقسیم این شود شفاف

20 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 شد آورده قبلی بندهاي در که توضیحاتی طبق که شده بحث مصرف الگوي مورد در
 .گیرد قرار اصالح و بازنگري مورد باید

 

 نویس قانون جامع آب نهم پیشویرایش  33نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 و صنایع فرهنگی، میراث وزارت مشارکت به نیاز ماده، این موضوع از ايعمده یخش
 . شود اشاره نیز وزارتخانه این مشارکت به ماده این در باید که دارد گردشگري

2 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 هايموزه توسعه و ایجاد آب، تاریخی هايسازه از پایدار برداريبهره و احیا وظیفه
 فرهنگی، میراث وزارت اصلی وظایف از آبی گردشگري ترویج و توسعه و آب تخصصی

 برعهده تواندمی اجرایی عملیات آن کنار در و است دستی صنایع و گردشگري
 قالب در صرفا حوزه این در نیرو وزارت مسئولیت و نقش. گیرد قرار هاشهرداري
 . است همکاري

3 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 شود؟ می چه زیستمحیط تکلیف که کندمی سوال ماده این خصوص در فرد این

4 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 گردشگري و فرهنگی میراث فعلی وظایف از برخی است قرار اگر 11 ماده 11 بند برابر
 وضـعیت  همـه  از تـر  مهـم  و داشته مشخصی نامهآیین باید شود، واگذار نیرو وزارت به

 قـالبی  چـه  در آب مـوزه  مـثال  براي نیرو استخدام وضعیت. شود مشخص اعتبار تامین
 هـاي تونل و آبشارها انبارها، آب ها، تاالب مانند ارزش با آب منابع برخی تکلیف و است
-بهـره  حتـی  و حفاظـت  حاضـر  حال در و ثبت فرهنگی میراث در بعضا که...  و برفی

 هـاي محـدوده  در کـه  مهمـی  آب منـابع  وضـعیت  و شـود  مشـخص  شوند، می برداري
 تکلیـف  تعیین مدیریت و مالکیت نظر از هستند زیست محیط نظر تحت شدهحفاظت

-بهره و حفاظت اجرا، مطالعه، نیاز مورد انسانی نیروي تکلیف تعیین براي ضمنا. گردد
 انتظـامی  هـاي ارگـان  و کشور استخدامی و اداري سازمان حضور فوق، موارد از برداري

 .است ضروري بودجه، و برنامه سازمان مانند نیز

5 -  
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

: است نشده آورده هاآن از نامی که دارند نقش دیگر بخش دو ماده، این اجراي در
 نقش تعیین ضمن است بدیهی. زیستمحیط حفاظت سازمان و فرهنگی میراث وزارت

 نیرو وزارت کشور، ویژه طبیعی آثار و باستانی ابنیه از ویژه حفاظت در هادستگاه این
 باید نیز ماده این در و باشد داشته را الزم همکاري دستگاه دو این با است موظف
 . شوند قید هاآن همکاري نوع و نقش

6 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 چیست؟ »آبی گردشگري« از منظور
 براي مزاحمت ایجاد و هاروخانه حریم و بستر به تجاوز با آبی گردشگري معموال
 این دقیق تشریح بدون ماده این. است متناظر خودش مجراي در آب طبیعی حرکت
 .باشد کشور هايرودخانه به سیستماتیک تجاوزهاي صادرکننده تواندمی عبارت،

7 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 »مستعد نقاط« لفظ از »بزرگ شهرهاي و هااستان مراکز« عبارت جاي به است بهتر
 .شود استفاده

8 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 مـتن  تمـام  در شـود می پیشنهاد که شده یاد ریطذي هايدستگاه از اول سطر در •
 تـا  شـود  جـایگزین  هـا  دستگاه این دقیق اسامی با ریطذي هايدستگاه آب، قانون

 . باشد رصد و پیگیري قابل قانونی تعهدات و وظایف
 و تاسیسـات  پیرامـون « عبـارت  ،»آبـی  گردشگري« عبارت از بعد چهارم، سطر در •
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 . شود اضافه »آبی منابع

 :شود اضافه ماده این به ذیل شرح به ايتبصره است بهتر •
 آبی، منابع و تاسیسات پیرامون گردشگري هايطرح ناچیز آبی نیاز به توجه با: تبصره

 از را هاآن نیاز مورد آب ها،طرح این از حمایت براي شودمی داده اجازه نیرو وزارت به
 . کند تامین موجود هاي محدودیت از فارغ و دسترس در آب منابع محل

9 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 . دارد تداخل گردشگري و فرهنگی میراث سازمان وظایف با ماده این در محوله وظایف

 
 
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 34نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 ضمنا. شود لحاظ بند این در سنواتی بودجه در الزم اعتبارات بینیپیش عبارت
 به است بهتر همچنین و گیرند قرار مدنظر نیز فاضالب تصفیه به مربوطه تاسیسات

 ماده ادامه در است بهتر همچنین. شود استفاده »نیرو وزارت« لفظ از »دولت« جاي
 موارد اعتبار تامین جهت را الزم هماهنگی است موظف دولت«: شود درج جمله این

 .نماید فراهم را اولویت حائز

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .گیرد قرار اولویت در باید حتما و است مهم و عالی بسیار

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 تصفیه و آوري جمع شبکه هايطرح اجراي مانند مهمی امر با رابطه در کلی حکم ذکر
 تـامین  بحـث  ذکـر  تنهـا  نتیجـه  در. نیست مهم موضوع این شایسته کشور در فاضالب

 وجـه  هـیچ  بـه  شـمول  جهـان  و کلی صورت به آبفا و آب هايطرح اجراي براي اعتبار
 کلیـه  بـراي  بعـدي  هايتبصره یا بندها قید با ماده این است الزم بنابراین. نیست کافی

 خانـه تصـفیه  تاسیسـات  و آن تکمیـل  و ارتقـا  و شـبکه  بهسـازي  نیازمند که شهرهایی
 روستاهاي وکلیه شهرها سایر. شود تکمیل آن زمانی جدول و شهرها نام قید با هستند،

 برخوردارنـد  بـاالتري  اولویت از که مرکزي فالت آبریز هايحوضه بندياولویت با کشور
 مورد قانونی موارد در باید یا مهم امر این. شود ذکر قانون پیوست جداول صورت به نیز

 توجه مورد شود،می ارجاع ماده این به که آن اجرایی نامهآیین در یا و گیرد قرار اصالح
 از بسـیاري  آبفـاي  هـاي طرح چنانچه که است واضح پر. گیرد قرار جدي کامال تاکید و

-نمی آب انتقال هايطرح اجراي به نیاز بود شده اجرا قبل هايسال در چنانچه مناطق
 .  بود
 اضافه شود.  يموارد یزمنابع آب ن یفیاعتبار حفاظت ک ینخصوص تام در

4 
 جالل
 کمالی

 ايمنطقه آب
 کرمان

 است؟ نیرو وزارت همان ماده این در »دولت« از منظور

5 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 . شود اضافه متن به بازسازي کلمه از بعد »شناسی عالج« اصطالح
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 .شود حذف باید ماده این

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 35نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 رفع و جلوگیري نامهآیین تدوین در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مشارکت
 را شرب آب به مربوط هاي حساسیت تواند می ،)ماده این 3 تبصره موضوع( آب آلودگی

 موضوع با آب آلودگی رفع و جلوگیري مسئولیت واگذاري همچنین. نماید منعکس بهتر
 وزارت به را ها آب از کیفی حفاظت کلی مسئولیت که نویسپیش این 11 ماده 5 بند
 .دارد تناقضاتی است، کرده واگذار نیرو

2 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 . دارد مغایرت ماده این با نیز 89 ماده ضمنا 

 باقري علی 3
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 الزم اطالعـات  و هاداده که دارد نیاز ماده این تکالیف انجام براي زیستمحیط سازمان
 تولیـد  هـا داده ایـن  یا که است آن از حاکی امروز به تا سابقه، و بگیرد نیرو وزارت از را

 کوتـاهی  زیسـت محیط سازمان به اطالعات این انتقال در نیرو وزارت کهاین یا اندنشده
 . است کرده ممانعت یا

4 
 بهروز

  ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان

 شـرح  بـه . دارد تنـاقض  بعضـا  و پوشـانی هم 38 ماده و 11 ماده مختلف بندهاي با •
 .شود رجوع 11 ماده بندهاي

-محیط با دقیق اينامهآیین در اجرا اعتبار تامین منبع و اجرایی ضمانت: 2 تبصره •
 سازيهمسان و تجمیع موارد تمام ،11 ماده بندهاي شرح برابر و شده احصا زیست

 .شود

5 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 :شود اصالح زیر شکل به باید ماده این
 منـابع  یا واحدها با برخورد و جلوگیري مسئولیت. است ممنوع آب ساختن آلوده •

 بـا  مـاده  ایـن  اجرایی نامهآیین .است زیستمحیط حفاظت سازمان با کنندهآلوده
 ابـالغ  از مـاه  6 از پـس  ربـط ذي هـاي دستگاه سایر و دادگستري وزارت همکاري

  .رسدمی وزیران هیات تصویب به و تهیه قانون
 طـرح  اجـراي  بـه  نسـبت  سـازمان  آب، منابع بهتر چه هر حفاظت براي: 1تبصره •

 .کندمی اقدام پایش جامع
 منـابع  کیفیت ارتقا هدف با و آبی منابع کیفیت افت و تغییر صورت در: 2 تبصره •

 اقـدامات  انجـام  بـه  نسبت و تعیین آبریز حوضه هر هايآالینده آلودگی سهم آب،
 همکـاري  بـا  شـده  بینـی پـیش  اجرایـی  نامهآیین در که موازینی طبق پیشگیرانه

 .کندمی عمل مربوطه هايبخش
 نحـوه  و میزان نوع،. است مجازات مستوجب آب منابع به آلودگی تخلیه: 3 تبصره •

 .شودمی ذکر اجرایی نامهآیین در آن محاسبه
 احیـاي  و پـایش  کـاهش،  کنتـرل،  پیشـگیري،  براي نیاز مورد اعتبارات: 4 تبصره •
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
  .یابدمی تخصیص و تامین بودجه و برنامه سازمان توسط آب منابع کیفی

 اقـدام  راسـا  و اسـت  زیستمحیط سازمان با آب منابع کیفیت حفاظت مسئولیت •
. گیـرد  قـرار  مـدنظر  زیسـت محیط حفاظت سازمان صرفا هاتبصره در لذا. کندمی

 بـر  عـالوه  مجـرم  و شـده  تلقی جرم آب آلودگی ها تاالب از حفاظت قانون مطابق
-آیـین  طی جرایم محاسبه نحوه. شد خواهد کیفري جزاي مشمول نقدي، جزاي

  .شد خواهد ارائه زیستمحیط حفاظت سازمان توسط نامه

6 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 . شود حذف »نیرو وزارت باهمکاري« عبارت: 2 تبصره

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 صورت به قضایی مراجع و گردد حذف »قضایی مراجع از مجوز اخذ از پس« عبارت
 هايشرکت نیرو وزارت درخواست طبق قضایی دستور یا حکم صدور به مکلف شفاف
 امکان آب عادالنه توزیع قانون 34 ماده همانند نحوي به شودمی پیشنهاد. شوند تابعه
 این به نیز »محل ثبت اداره به اجرائیه صدور« از استفاده با آلودگی رفع هايهزینه اخذ
 .شود افزوده ماده

8 - 
 آب
 اي منطقه
 یزد

 آب منابع کلیه از کیفی و کمی حفاظت قانون، این 11 ماده 16 بند در که طورهمان
 و است شده ذکر آب ملی مدیریت جهت نیرو وزارت اختیارات از یکی عنوان به کشور
 عدم و کاري موازي از جلوگیري قانون، این 94 تا 85 مواد مفاد با هماهنگی جهت

 موجب که( زیستمحیط سازمان و نیرو وزارت هايگیريتصمیم در رویه وحدت
 از اعم آب منابع کیفی و کمی یکپارچه حفاظت نهایتا و) شودمی متخلفین سوءاستفاده

 و جلوگیري به مربوط اختیارات و وظایف کلیه شودمی پیشنهاد زیرزمینی، و سطحی
 همراه به آب کنندگانآلوده با قانونی برخورد و شناسایی همچنین و آب آلودگی رفع

 نیرو وزارت به و منفک زیستمحیط حفاظت سازمان از مربوطه امکانات و نیروها
 . شود واگذار) ايمنطقه آب هايشرکت(

9 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 رفـع  و جلـوگیري  بـه  نسـبت  سـاز آلـوده  عـاملین  یا عامل کهصورتی در: 2 تبصره •
 قـانونی  اخطار صدور به نسبت زیستمحیط حفاظت سازمان ننماید، اقدام آلودگی

 مجـوز  اخـذ  از پـس  و اقـدام  ساز آلوده عاملین یا عامل به روزه ده حداکثر مهلت با
 رفـع  و جلوگیري و توقف به نسبت نیرو وزارت همکاري با قضایی مراجع از دستور

 سـاز آلـوده  عـاملین  یـا  عامـل  از را آن از ناشی هايهزینه و نمایدمی اقدام آلودگی
 .نمود خواهد دریافت

 نظـر  کسـب  از پـس  ماه شش ظرف حداکثر است موظف مذکور سازمان: 3 تبصره •
 بـه  مربـوط  هـاي نامـه آیـین  و مقـررات  ضوابط، تعاریف کلیه ربطذي مقامات سایر

 تصویب از پس و برساند وزیران هیأت تصویب به و تهیه را آب آلودگی از جلوگیري
 .بود خواهد االجراالزم

 قضاییه قوه - 10

 رفع و بودن مسئول( اجرایی اقدام نمودن ارجاع قانون این 70 ماده و 1 ماده به توجه با
 است مقنن مدنظر یکپارچگی راستاي در قانون اهداف مغایر دیگر سازمانی به) آلودگی

 .باشد نیرو وزارت ناظر جهت آن متولی گرددمی پیشنهاد و
 مـی  رأسـاٌ  لفظ به آن اصالح و ماده متن در) قضایی مجوز اخذ( عنوان حذف: 2 تبصره
 .کنند اقدام توانند

 



 
 

 

819 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 36نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب
 اي منطقه

 لرستان

. اسـت  شـده  اشـاره  کشوري خدمات مدیریت قانون 5 ماده موضوع هاي دستگاه به •
 بهتـر . شود صادر اصالحیه باید نیز فعلی قانون براي کند تغییر فوق قانون اگر حال
. نشـود  ارجـاع  دیگـر  قـانون  بـه  و شـوند  ذکر نامه در جزئیات ذکر با ها ارگان است

 عملیـات  در امـانی  صـورت  به که دولتی اجرایی هاي دستگاه و پیمانکاران همچنین
 .شود ذکر نیز برند می بهره آب منابع از اجرایی

 قـرار  بایـد  "اسـت " کلمـه  نظـر  به "کارشناسی" کلمه از بعد -سوم خط: 1 تبصره •
 .گیرد

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 آب
 اي منطقه

 فارس

 امکـان  45 مـاده  و 5 ماده اساس بر. دارد ابهام 36 ماده در ذکرشده آب فروش موضوع
 .ندارد وجود آب فروش

3 - 
 آب
 اي منطقه
 یزد

 مـاده  ایـن  در نیـز  نیرو وزارت از مجوز اخذ و آب سازي شیرین بحث گردد می پیشنهاد
 .شود گنجانده

4 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 یقـانون  یفاتبه تشـر  یازموظفند بدون فوت وقت و ن یانتظام یروين ینها و ماموریگان
هـاي   و شـرکت  یـرو قانون موظفند دسـتورات وزارت ن  یندر جهت حسن اجراي ا یگرد

 تابعه را به مورد اجرا گذارند.

 اي منطقه آب - 5
 بوشهر

 .است شده ذکر 6  تا 1 هاي ماده در موضوع

6 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .باشد) متخلفین با برخورد نحوه( 5 ماده بایست می پنجم فصل جاي به ماده این در

7 
 بهروز

 ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان

اشاره شده اما ابطال به عهده مراجع  یمتخلف به خوب یانو اصالح پروانه متقاض تعدیل
 يا آب منطقه يها شرکت یاست که مشکل اصل یدر حال ینذکر شده است. ا صالح يذ

 یـرو وزارت ن یاراست و الزم است در اخت ینابطال پرونده متخلف يعدم وجود قانون برا
رفـع تعـارض در خصـوص حقـوق      ي. بـرا یرد) قرار گیرو(الاقل در سطح ستاد وزارت ن

 یـات الزم اسـت در ادب  ین،ابطـال مجـوز متخلفـ    یا یانمتقاض گذاري یهمکتسبه و سرما
 صدور مجوز مصرف آب يقراردادها توان یاعمال شود. به عنوان مثال م ییراتیقانون تغ

 منعقد نمود. (برابر بند د) یقانون مدن 10را به استناد ماده 

8 - 
 و آب

 فاضالب
 کشور

مشمول ضوابط و مقررات مرتبط  یزتوسط اشخاص صدرالذکر ن یت: شروع به فعالتبصره
 .باشد یبا اخذ پروانه، مجوز و ... مندرج در فوق م

 

 قانون جامع آبنویس  ویرایش نهم پیش 37نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 وجـود  جدید سازمان یا شرکت ایجاد امکان آیا دولت، انقباضی هايسیاست به توجه با
 دارد؟
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 .است ضروري و الزم همواره نیرو وزارت نظارت

3 - 
 مرکز
 هاي بررسی

 استراتژیک

 مصـادیق  ذکـر  بـدون  غیردولتـی  بخش به هادستگاه وظایف از بخشی یا تمام واگذاري
 واگـذاري  قابل موارد قبل از اگر. شد خواهد حاکمیتی وظایف  تحدید و تهدید به منجر

 بنـد  ایـن  دارد لزومی چه اصوال باشد، شده مشخص آب گذاريقانون سال 50 تجربه با
 باشد؟ داشته وجود قانون در

4 - 
 و آب شرکت

 فاضالب
 کشور

 وظـایف  از بخشـی  یـا  تمـام  دارنـد  اختیار زیرمجموعه و تابعه هايشرکت و نیرو وزارت
 اصـالح  با نیرو وزارت تشخیص صورت در یا و واگذار غیردولتی بخش به را گريتصدي
 اقـدام  آن اجـراي  به نسبت قانونی موازین رعایت با سازمان و شرکت تشکیل با ساختار

 تعریـف  داراي سـازمان . شود تصریح باید جدیدالتأسیس شرکت حقوقی ماهیت. (کنند
 )نیست قانونی

5 - 
 ايمنطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 آبی منابع حریم و بستر باالخص و آن به مرتبط مسائل و آب حاکمیتی بعد به توجه با
 خواهـد  دولـت  حاکمیـت  بـا  منافـات  غیردولتی بخش به الزامات و اختیارات تفویض و

 .داشت

6 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان
 .گیرد قرار قانون انتهاي در شودمی پیشنهاد. ندارد قرار درستی جاي در ماده این

7 - 
 ايمنطقه آب

 هرمزگان
 قانون در آن ذکر صرف و است اجرایی هايدستگاه همه شامل عمومی موضوع ماده این

 .ندارد ضرورتی آب جامع

8 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 .»شود آورده حاکمیتی وظایف جز به« عبارت ،»وظایف« کلمه از بعد است ضروري

9 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 بخش به را برداريبهره مجوزهاي صدور وظیفه شودمی آیا مثال. است نامفهوم ماده این
 قابـل  کلـی،  بسیار است؟ شده سپرده نیرو وزارت به اولیه هايماده در که داد خصوصی

 .است سوءتعبیر و سوءاستفاده

10 - 

نظام دفتر
 حفاظت هاي

 برداريبهره و
 آبفا و آب

 حاضـر  قـانون  بـا  تناسـبی  غیردولتـی  بخـش  به خدمات واگذاري خصوص در 37 ماده
 .گردد حذف شود،می پیشنهاد و نداشته

11 
 ملیحه
 اکبري

 اي منطقه آب
 مازندران

 مانند خصوصی بخش یا تابعه هايشرکت به توانمی را پروانه صدور ماده این اساس بر
 جهـاد  تجربـه  .اسـت  خـوبی  اتفـاق  نظـر  بـه  کـه  نمود واگذار آب منابع مهندسی نظام

 در شـیالت  تجربـه  و ...و هـا نهالسـتان  هـا، گلخانـه  پروانـه  صدور واگذاري در کشاورزي
 تجربـه  طبیعـی  منـابع  و کشاورزي مهندسی نظام به پروريآبزي پروانه صدور واگذاري

 بوده حاکمیتی وظایف از پروانه صدور چنانچه شودمی پیشنهاد. رسدمی نظر به موفقی
 آب منـابع  مهندسـی  نظـام  تشـکیل  حداقل نیست، خصوصی بخش به واگذاري قابل و

 نظـر  اعالم و شده بنديرتبه آب منابع کارشناسان کارشناسی ظرفیت از استفاده جهت
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 در هاپروانه صدور کمیسیون در عضویت جهت مرتبط شده بنديرتبه خبره کارشناسان

 .شود گنجانده قانون از جایی

 قضاییه قوه - 12
 مـواردي  اينامهآئین مطابق توانمی و دارد اقدامات نوع تصریح به نیاز ماده این انتهاي

 .نماید قید صراحتاٌ را گردد واگذار غیردولتی بخش به بایستمی که
 

 نویس قانون جامع آب نهم پیشویرایش  38نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 در کشور آب منابع از پایدار برداري بهره و حفاظت منظور به است موظف نیرو وزارت •
 منـابع  از برداشت میزان تجدیدپذیر، آب میزان رعایت با آبریز هاي حوضه از یک هر
 .گردد برقرار آب مصارف و منابع بین تعادل همواره که نماید کنترل نحوي به را آب

 بیالن با هاي دشت در شود می داده اجازه نیرو وزارت به ماده این اجراي در :1 تبصره •
 کنتـرل  و آب از اسـتفاده  هـاي  مجـوز  اصـالح  بـا  را هـا  چـاه  از برداشت میزان منفی

 .دهد کاهش منصوبات
 توانـد  مـی  نیـرو  وزارت آب، منـابع  در بحران بروز و خشکسالی شرایط در :2 تبصره •

 .نماید اقدام آب بندي جیره و تخصیص کاهش به نسبت خسارت پرداخت بدون
 

2 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

 آب منابع

. شـود  اشـاره  30 مـاده  مـامورین  بـه  تابعه موسسات و نیرو وزارت کارکنان جاي به •
 .گردد اضافه نیز آّبی منابع غیرمجاز برداشت از حلوگیري وظایف در ضمنا

 کشور، کشاورزي، جهاد نیرو، هاي وزارتخانه توسط ماده این اجرایی نامه آئین: تبصره •
 تصـویب  بـه  و تهیـه مدت سه ماه  ظرف زیست محیط حفاظت سازمان و دادگستري

 . رسید خواهد وزیران هیئت

3 - 
 آب
 اي منطقه

 لرستان

 11 و 35 ماده با پوشانی هم •
 بـا  دقیـق  اي نامـه  آیـین  در اجـرا  اعتبـار  تـامین  منبـع  و اجرایـی  ضمانت: 2 تبصره •

 تجمیع موارد تمامی ،11 ماده بندهاي شرح با برابر و است شده احصا زیست محیط
 .است شده همسازي و

4 - 
 آب
 اي منطقه

 زنجان

 عبـارت  مـذکور،  مـاده  اول سـطر  در...) بـه  کیفـی  و کمی رسانی آسیب( عبارت از قبل
 رسـانی  آسیب و غیرمجاز برداري بهره(... نحو به و گردد درج نیز) و غیرمجاز برداري بهره(

 .گردد اصالح...) به کیفی و کمی

5 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 هاي دستگاه از یک کدام نامه، آیین تهیه براي محوري مسئول شود مشخص 1 تبصره در
 .است شده اعالم

6 - 
 آب
 اي منطقه

 کردستان

 مـامورین  لفظ و جایگاه به توجه با است بهتر که دارد 30 ماده مامورین وظایف به اشاره
 .شود آورده قانون متن در 30 ماده عنوان به همچنان ماده این 30 ماده

7 - 
 آب
 اي منطقه

 .گردد اضافه هم آبی مجاري آبی، منابع بر عالوه شود می پیشنهاد
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 قم

8 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 ضـافه ا 38 ماده در مذکور موارد به نیز "زیست محیط حفاظت سازمان کارکنان گزارش
 .شود

9 
 جالل
 کمالی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 آبی منابع کیفیت حفظ مسئول زیست محیط حفاظت سازمان 35 ماده در که آن با •
 !است نشده برده آن از نامی ماده این در که است جالب اما است، گردیده معرفی

 ارگان یک وظایف، تداخل از جلوگیري براي رسد می نظر به که است دلیل همین به •
 را الزم همـاهنگی  هـا  ارگـان  سایر با لزوم صورت در و بپذیرد را مسئولیت باید واحد
 .دهد انجام

10 
 امیرحسین

 کرمی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 .شود بیشتري تاکید دادگستري ضالبطین مامورین اقتدار و اختیارات به •
 شده؟ محول نیرو وزارت به هم جهاد دادگستري ظابطین ابالغ •

11 - 
 آب
 اي منطقه

 اصفهان
 .هستند ایراد واجد انشاء و عبارت نظر از 38 ماده متن

12 - 
 آب
 اي منطقه

 بوشهر

 قبـال  در انتظـامی  نیـروي  وظیفه همچنین .دارد مشخص زمان به نیاز ماده این تبصره
 . نیست مشخص نیرو وزارت کارکنان گزارش

13 - 
 آب
 اي منطقه

 فارس

 فقط که این نه. شوند گرفته نظر در دادگستري ضابط عنوان به باید نیرو وزارت کارکنان
 .باشد ضابط گزارش حکم در گزارششان

14 - 
 آب
 اي منطقه
 البرز

 کلمــه جــایگزین "توســط تـدوینی  کارشناســی گزارشــات" عبــارت دوم سـطر  در •
 .شود "گزارش"

 ضــابطین" و شــود اســتفاده ویرگــول از "میشــوند" کلمــه بعــد چهــارم ســطر در •
 .یابد تغییر "قضایی ضابطین" به "دادگستري

15 - 
 آب شرکت

 فاضالب و
 کشور

 کـافی  فاضـالب  و آب صـرفاً . شـود  پرهیز فاضالب و آب آب، کلمات بکارگیري از -الف
 شـرب  غیـر  و شـرب  آب بخش دو هر  آب، از منظور شود اشاره تعاریف بخش در است
 .است

 تـدوین  نحـوي  بـه ( زیرمجموعه موسسات و ها شرکت نیرو وزارت کارکنان گزارش -ب
 ).شود نیرو وزارت زیرمجموعه غیردولتی بخش مشمول که عناوین شود

 قضاییه قوه - 16
 موضوع این براي باید و ندارد خارجی وجود کیفري دادرسی آئین قانون 59 ماده ب بند
 .نمود استناد دادگستري ضابط عنوان احراز اجرایی نامهآئین 3 ماده به

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 39نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 باقري دکتر 1
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 .شود هماهنگی نیز زیست محیط حفاظت یگان با

2 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 به اگر و هستند آب اتالف عدم و آب معقول مصرف به ملزم برداري بهره پروانه دارندگان
 برحسب صورت این در نیست بهینه و معقول مصرف، نحوه که شود مسلم علتی هر

 به سازي بهینه فنی دستورهاي ارایه و علل ذکر با را مراتب نیرو وزارت مورد
 از حال هر به که مزبور اخطار در شده تعیین مدت در هرگاه .دارد می اعالم کننده مصرف

 وزارت ننماید عمل فوق فنی دستورهاي به کننده مصرف کرد نخواهد تجاوز سال یک
 .آورد عمل به قانونی اقدام آب از استفاده مجوز ابطال یا تعلیق براي تواند می نیرو

3 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

 آب منابع

 .گردد حذف باید و نداشته قضایی پشتوانه ماده این مبنایی؟ چه بر •
ــانی • ــا گــ  نقانو ینا ايجرا حسن جهت در نتظامیا وينیر ینرمامو و هــ

ــا و شــرکت ونیر وزارت راتستود موظفند ــا و اردگذ اجرا ردمو بهرا  تابعه يه  ب
 .ندینما يهمکار روین ریوز مخصوص ابالغ يدارا مامورن

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسوي

 آب
 اي منطقه

 فارس

 که است آب عادالنه توزیع قانون 31 ماده مشابه و است اجرایی ضمانت فاقد 39 ماده
 دستورات تنها انتظامی نیروي مامورین و ها یگان و گردد نمی اجرایی فعلی شرایط در

 پلیس تشکیل موضوع به بخش این در گردد می پیشنهاد. گذارند می اجرا به را قضایی
 .شود پرداخته ویژه یگان یا آب

5 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 احساس شدت به نیرو وزارت و کشور وزارت هماهنگی لزوم ماده، این اجراي •
 نیروي عمل نحوه زمینه در اجرایی نامه آیین یک تدوین راستا، این در .شود می

 وزارت مشارکت با نیرو، وزارت توسط شده گزارش تخلفات با مواجهه در انتظامی
 .رسد می نظر به ضروري دادگستري وزارت حتی و نیرو وزارت کشور،

 احسـاس  شـدت  بـه  نیرو وزارت و کشور وزارت هماهنگی لزوم ماده، این اجراي در •
 نیـروي  عمـل  نحـوه  زمینـه  در اجرایی نامه آیین یک تدوین راستا، این در. شود می

 وزارت مشـارکت  بـا  نیرو، وزارت توسط شده گزارش تخلفات با مواجهه در انتظامی
 .رسد می نظر به ضروري دادگستري وزارت حتی و نیرو وزارت کشور،

6 - 
 آب
 اي منطقه
 البرز

 در همچنین. شود "دستورات" کلمه جایگزین "با را الزم همکاري" عبارت دو سطر در
 .شود "گذارند اجرا مورد به "جایگزین "باشد داشته " عبارت ماده همین انتهاي

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 40نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

  ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .شود اصالح باید و است تکراري فاضالب و آب نظر به

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 بخش به اجرایی هايفعالیت واگذاري راستاي در است الزم. است کلی بسیار ماده این
 برنامه قید با دارایی تملک هايطرح عملیات شرح کلیات و رئوس چنینهم و خصوصی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 تحت که کشور از جمعیتی مثال براي صورت این غیر در. شود اصالح ماده این زمانی زیستمحیط

 ظرف و زمانی چه تا که نیست مشخص ندارند، قرار فاضالب آوريجمع شبکه پوشش
 توجه با شودمی پیشنهاد نتیجه در. آن امثال و خواهندشد متصل شبکه به سال چند

 این باشند،می بخش همین نیز کشور آب ذخایر آالینده منابع ترین مهم کهاین به
 .شود اصالح موکدا و لزوما و حتما قسمت

4 - 
 ايمنطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 تاسیسات و سدسازي مانند هاییطرح اجراي مسئول ضمنا. است اضافه دوم »فاضالب«
 . نیست مشخص ماده این در آب تامین

5 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 ندارند؛ فصل سر به ارتباطی که اندآمده مباحثی ذیل در متفرقه صورت به مواد برخی
 فصل ذیل در که است ايسرمایه هايدارایی تملک طرح اجراي مورد در 40 ماده مثال

 .است آمده آب مالکیت
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 41نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .گردد اعالم مذکور مواد گردد می پیشنهاد. است یکسان 4 و 41 مواد مفاد

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 مشـخص  کشـاورزي  با مرتبط صنایع کال و دام شرب تکلیف و شود هماهنگ 4 ماده با

 .شود

3 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

موضوع  یکپرداخته شده است. ضمن تکرار  4آن در ماده  یلو تصره ذ 41ماده  موضوع
 مـدنظر  ISIC بندي یمتقس دهی، یتدر اولو گردد یم یشنهاد. پباشد یم یزتناقض ن يدارا
 صـادارتی  نیازهـاي  مـازاد  وجـود  صـورت  در و داخلـی  نیازهـاي  اسـاس  بر و گیرد قرار

 بـه  بایستی مواد این در ضمن در. گردد ریزي برنامه آب منابع از برداري بهره و تخصیص
 راهکار حاالت تمام در و شود اشاره ها آبخوان نوع اساس بر تخصیص موضوع به صراحت

 دیـده  صراحت به بایستی مربوطه آبخوان شدن خشک صورت در پروانه لغو یا آب تامین
 .شود

4 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 این در »ذیربط هاي وزارتخانه همکاري با مشترك الگوي تهیه« عبارت شود می پیشنهاد
 اضـافه  ماده مفاد به »محیطی زیست مصارف« و حذف آن ذیل تبصره یا شود، قید ماده
 .شود

5 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 :شــود افــزوده مــاده ایــن مفــاد بــه تبصــره عنــوان بــه ذیــل مــتن شــود مــی پیشــنهاد
از  ینانو اطم یرمجازغ يها از حفر چاه یشگیريپ یدار،آب پا یناز تام ینانمنظور اطم به 

اسـتقرار هرگونـه واحـد     یرزمینـی، و ز یمنـابع آب سـطح   یو کمـ  یفیک یمحر یترعا
ـ آ یـاز بـا ن  يواحـدها  یو ... (حتـ  يا گلخانـه  ي،کشـاورز  ی،صنعت ی،خدمات انـدك و   یب
 یو بـا اسـتفاده از آب ملکـ    یملکـ  یاراضـ  ياحداث بر رو یمتقاض يواحدها ینهمچن
 یـرو آب از وزارت ن ینو اخذ موافقت تـام  یحرائم آب ی) منوط به استعالم بررسیمتقاض

 .باشد ی) ميا آب منطقه يها (شرکت

6 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 4با ماده  یهمپوشان یلحذف به دل

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 به روستایی آب منابع از برداري بهره و تخصیص که شود اضافه ماده این در :41 ماده
 .است کشاورزي جهاد وزارت عهده

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 تصـحیح  »بـرداري  بهـره  اجـازه  و تخصـیص « به »برداري بهره و تخصیص اجازه« عبارت
 .شود

 است.  4ماده  یرماده مغا ینمذکور در ا هاي اولویت
مـاده   یـک و تبصره آن است و لذا بهتر اسـت بـه    4مشابه ماده  یماده در موضوعات این
 شوند.  یلتبد

 .است 4 ماده تبصره مشابه و تکرار ماده این تبصره

9 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 تاسیسات از

 برقابی و آبی

 اي منطقه آب
  البرز

 :گردد اضافه ذیل شرح به اي ماده 41 ماده از بعد گردد می پیشنهاد
 هایی یصدر دسترس، تخص یرزمینیو ز یاز محل منابع آب سطح تواند یم یرون وزارت«

 کـه  اضـطراري و  یبحرانـ  یطتـا در شـرا   یدصادر نما يا آب منطقه يها را به نام شرکت
 و موقـت  مصـارف  بـود،  خواهـد  آبریـز /حوضـه  استان حفاظـت  شـوراي  با آن تشخیص
 .»نماید تامین محل این از را اضطراري
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

10 - 

 هاي نظام دفتر
 و برداري بهره

 و آب حفاظت
  آبفا

 54 و 53 مـواد  جـایگزین  تبصـره  ایـن  گردد اضافه 41 ماده به زیر مضمون با اي تبصره
 :گردید خواهند

 تـاریخ  از سال یک حداکثر است مکلف نیرو وزارت مصارف و منابع مدیریت راستايدر "
 آب منابع از حقوقی و حقیقی کنندگان برداشت کلیه تکلیف تعیین به نسبت قانون ابالغ

 برابـر  معقـول  مصـرف  صـدور  و) بـودن  غیرمجـاز  و مجاز لحاظ(به  زیرزمینی و سطحی
 قابـل  آب و تخصـیص  نظـام  چارچوب در مجاز کنندگان برداشت براي مربوطه مقررات

 ". نمایند اقدام آبریز هايحوضه مجاز آبی ظرفیت و ریزيبرنامه

11 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .است یکی  4 ماده با متن

12 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .است تکراري ماده این

 مرید سعید 13
 دانشگاه

 مدرس تربیت
 .کند صحبت تحویل براي باید قانون. دارد تفاوت تحویل با تخصیص: تبصره

14 

 سید
 صاحب
 خادم

 حسینی

 اي منطقه آب
 کردستان

 است.  4ماده تکرار ماده  این

15 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 نیـرو  وزارت بـا  مذاکره از پس محیطی زیست نیاز که معناست آن به ماده این تبصره موضوع •
 و شـود  تصریح قانون در شرب اولویت از پس زیستی نیاز تامین است الزم! خواهدشد تعیین

 ایـن  اینصـورت  درغیـر ! شود مذاکره وزارتخانه با نیز آن بندي زمان و تخصیص نحوه مورد در
 نامـه  آیـین  نیـز  و هـا  تـاالب  احیاي و حفاظت قانون در که این به باتوجه. شود می حذف ماده

 آورده مـوارد  کلیـه  و آن تـامین  و مطالعـه  محیطـی،  زیسـت  نیـاز  تعیین موضوع آن، اجرایی
 موارد تمام و ماده این حذف پیشنهاد نتیجه در و ندارد ضرورت آنها دوباره ذکر لذا. است شده

 . شود می اعالم موکدا ها تاالب محیطی زیست تامین نیاز به مرتبط
 .  گیرند قرار بررسی مورد دقت با مجددا باید که دارد افتراقاتی و اشتراکات 41 ماده با 4 ماده •
   .شود آورده بهداشت و شرب اولویت از بعد و دوم رتبه در باید بوم زیست نیازهاي بین اولویت •

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 42نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 باشد می غیرمجاز کشور موجود هاي چاه از% 45 قریب حاضر حال در که این به توجه با
 قـانون  و شده پرداخته غیرمجاز هاي چاه با برخورد نحوه به صراحت به ماده این در لذا

 .گردد لغو نیز پروانه فاقد هاي چاه تکلیف تعیین

2 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

از منابع آب کشور در هر  یداربرداري پامنظور حفاظت و بهرهموظف است به یرووزارت ن
برداشت از  یزان، مآب یرپذ یشوندگ یدآب تجد یزانم یتبا رعا یزهاي آبراز حوضه یک

منابع و مصارف آب برقرار  ینکه همواره تعادل ب یدمنابع آب را به نحوي کنترل نما
 گردد.  
 یالنهاي با بشود در دشتیاجازه داده م یروماده به وزارت ن ین: در اجراي ا1تبصره 
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
استفاده از آب و کنترل منصوبات  يها را با اصالح مجوزهابرداشت از چاه یزانم یمنف

 کاهش دهد. 
توانـد بـدون   یم یروو بروز بحران در منابع آب، وزارت ن یخشکسال یط: در شرا2تبصره 

 .یدبندي آب اقدام نمایرهو ج یصپرداخت خسارت نسبت به کاهش تخص

3 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 .گردد درج "ها پروانه تعدیل و اصالح" ،"ها پروانه اصالح" جاي به: 1 تبصره

4 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود اضافه تبصره انتهاي 1 تبصره در
 .بود خواهد بردار بهره عهده به آن هزینه کنند، نصب ها چاه سر بر سنج دبی و

 در کشـاورزي  سـطحی  گسـترش  و توسـعه  هرگونـه  .شـود  اضـافه  2 تبصـره  انتهاي در
 بـرداري  بهره مجوز تخلف صورت در و بوده ممنوع است منفی آب بیالن که هایی دشت

 .شود می لغو

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .شود تبدیل ماده یک به است بهتر و است تشابه داراي 28 ماده با •
 .شود ذکر "32 ماده رعایت" باید 1 تبصره در •
 .گردد اصالح "پروانه کاهش" به "تخصیص کاهش" 2 تبصره در •

6 - 

 حفاظت دفتر
 برداريبهره و

 منابع مدیریت
  آب

 .نمود تعریف را آن و اشاره نیز ریزيبرنامه قابل آّب به توانمی ماده این در
 در رکشو آب منابع از ارپاید داريبرهبهر و حفاظت رمنظو به ستا موظف ونیر وزارت

ــد 75  عایتر با بریزآ يحوضهها از یک هر  انمیز آب، شوندگی تجدید انمیز درص
 رفمصا و منابع بین دلتعا همواره که .نماید لکنتر ينحو به را آب منابع از شتدابر

 .ددگر اربرقر آب
 نبیال با يشتهاد در دمیشو داده زهجاا ونیر وزارت به دهما ینا ايجرا در: 1 هتبصر
 کنتـور  نصب ،نههاواپر حصالا با را هاهچا از شتدابر انمیز رتخسا ختداپر ونبد منفی

 .هدد کاهش تمنصوبا لکنتر و بردار بهره هزینه به هوشمند
 در ندامیتو ونیر وزارت آب منابع در انبحر وزبر و خشکسالی یطاشر در: 2 هتبصر

ــه ــايبرنام ــنهادي ه ــداري پیش ــابع پای  کاهش به نسبت رتخسا ختداپر ونبد آب من
 .نماید امقدا آب يبندهجیر و تخصیص

7 - 
 اي منطقه آب

 کرمان

 پررنگ و اشاره آبی کم با سازگاري بحث به نباشد، نیرو وزارت عهده به تکلیف صرفا •
 .شود

 جهـاد  و دارد مشـکل  فعـال  کشـاورزي  هـاي  چـاه  خریـد  از ناشی صنایع آب تأمین •
 جدیـد  قانون در. نماید می مخالفت اراضی کاربري حفظ قانون به توجه با کشاورزي

 .گردد فصل و حل

8 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 پذیر امکان مردمی مشارکت بدون ها پروانه اصالح عملی اجراي که رسد می نظر به
 ساختن همگان باشد راهگشا بسیار زمینه این در تواند می که مواردي از یکی و نباشد
 آن از ماده این در که باشد نهاد مردم هاي سازمان طریق از نیرو وزارت با برداران بهره
 .است نشده برده نامی

9 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 از کنترل به دهد کاهش منصوبات کنترل و ها پروانه اصالح با عبارت -1 تبصره •

 .کند پیدا تغییر دهد کاهش کنتور شارژ یا و منصوبات طریق
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 ابهام و شود تعریف دقیقا بایست می بحران بروز و خشکسالی شرایط -2 تبصره •
 .باشد نداشته

 .است الزم کاما عالمت آب کلمه از بعد -2 تبصره •

10 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 منابع یکپارچه مدیریت در نیرو وزارت کالن اهداف خالف بر 42 ماده ذیل یک تبصره
 بیالن داراي دشت که هنگامی واقع به. باشد می ریزي برنامه قابل آب تعیین و مصارف و

 بنابراین. است گذشته آن مجاز حد از بیش برداري بهره زمان از ها سال است، منفی
 از بیش برداري بهره" عبارت "منقی بیالن" عبارت جاي به گردد می پیشنهاد

 در موضوع این ارائه امکان ضمن در. گردد جایگزین "نیرو وزارت توسط شده تعیین
 .گردند تجمیع نحوي به مواد این گردد می پیشنهاد بنابراین. دارد وجود نیز 28 ماده

11 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 لذا. است الزم کشاورزي جهاد سازمان همکاري و حمایت اساسا 42 ماده اجراي در
 تغییر است مکلف کلمه به تواند می کلمه ماده این ذیل 2 تبصره در گردد می پیشنهاد

 .یابد

12 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 جـایگزین  »مجـاز  مصـرف « عبارت شودمی پیشنهاد و بوده مبهم معقول مصرف عنوان
 . شود

13 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 این ایجاد«: دارد اعتقاد »آب مصارف و منابع بین تعادل« عبارت خصوص در فرد این
 نیست مشکلی کشور فعلی کشت زیر سطح. نیست تحقق قابل زیر هايتبصره با تعادل

 .»کرد حل را آن پروانه صدور با بتوان که

14 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 50 حداکثر مصرف براي را الزم برنامه است مکلف نیرو وزارت« عبارت ماده این در
 هايبرنامه براي عمل مالك و تدوین مشخص زمانبندي براساس را آب منابع از درصد
 .شود اضافه »دهد قرار ايتوسعه

15 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 با یا دهد؟ می انجام راساً را تبصره این در مندرج موضوع نیرو وزارت آیا: 1 تبصره
 هم ها پروانه تعدیل همچنین ورزد؟می مبادرت امر این انجام به هاارگان سایر همکاري

 .شود آورده تبصره این ذیل در

16 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 آب منـابع  رویـه بـی  برداشت از ناشی متعدد هايچالش و معضالت بروز به توجه با •
 بـیالن  بـر  عـالوه  هـا دشت کلیه زیرزمینی هايآب مرکزي فالت محدوده در و آب

 ارائـه  دارنـد،  قرار آب تنش در دیگر مناطق بسایري و مذکور مناطق پیوسته منفی
 در کـه  اسـت  اقدامی حداقل شده کارشناسی و معین بنديزمان جدول با ايبرنامه
 درنظرگـرفتن  بـا  مـاده  این نتیجه در. شود لحاظ باید قانون این نویسپیش تنظیم
 هـا آب برداشـت  میـزان  در توجـه  قابـل  کـاهش  غیرمجـاز،  هـاي چاه تمامی بستن

 عنوان به( هاقنات احیاي زیرزمینی، هايآب بحث در ویژه به) زیرزمینی و سطحی(
 مشـخص  زمانی برنامه بک قالب در) هاآبخوان هیدرولیکی تعادل شاخص ترینمهم

 .بود خواهد کشور آب منابع سوءمدیریت رفع در مهمی انقالب قطعا محدود، و
 دو بررسـی،  مـورد  نـویس پـیش  در شـد،  ذکر این از پیش که گونههمان: 2 تبصره •

: باشـد  گرفتـه  قـرار  توجـه  مورد قانون این از هاییفصل عنوان به باید مهم موضوع
 بـه  گذرا و کلی بسیار یا و جزئی مورد چند پرداختن بنابراین. خشکسالی و سیالب
 محـدودیت  و کشـور  خشـک  اقلـیم  بـه  توجه با که کلیدي و مهم بسیار هايمقوله
-دوره در بارخسارت و سنگین هايسیالب بروز خشکسالی، هايدوره بروز ها،بارش
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 پدیـده  بـر  هـم  سیالب، پدیده بر هم اقلیم تغییر اثرات آن از ترمهم و ترسالی هاي

 دو ایـن  بـه  را قـانون  نویسپیش از ايویژه فصول نیرو وزارت طلبدمی خشکسالی،
 پـرداختن  شـده  اشـاره  کـه  گونههمان نتیجه در. دهد اختصاص مهم بسیار موضوع
 قبـول  قابـل  جـامع  قانون نام به قانونی در پدیده دو این به کلی بسیار یا و موردي
 .  نیست

 مشـکالت  خسـارت،  جبـران  بـدون  خشکسـالی،  و آبیکم شرایط در پروانه کاهش •
 آب تامین بیمه است مکلف کشاورزي وزارت همکاري با نیرو وزارت. دارد اجتماعی

 .نماید فعال اضطراري مواقع در آب تامین و خشکسالی هايخسارت جبران براي را
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 43نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان

 اقـدام  سـازوکار  کـه  نیست معلوم و دارد ابهام) قانونی اقدام( عبارت ماده، آخر سطر در
 آیـین  6 مـاده  یـک  تبصـره  در مندرج مقررات یا است عمومی محاکم موردنظر، قانونی

 نیـرو  وزارت کـه  کدام هر یا و پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون اجرایی نامه
 اخطاریـه  مهلـت  بـه  توجـه  بـا  اینجانـب،  عقیـده  به البته. موارد دو هر یا و بداند صالح

 اجرایـی،  و عملـی  لحاظ به ولی نمود تفسیر عمومی محاکم را مقصود توان می مندرج،
 .است تري مناسب حل راه گفته، پیش اجرایی نامه آیین 6 ماده

2 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 درج اول فصـل  در بـرداري  بهـره  هـاي  پروانه بحث ادامه در 43 ماده گردد، می پیشنهاد

 .گردد

3 
 سیدصادق
 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 اسـت  بهتـر  و نـدارد  قانونی وزن چون شود حذف بایستی "حال هربه " کلمه :4 سطر
 خواهـد  سـال  یک مربوطه هاي دستورالعمل اجراي براي اخطار مدت حداکثر: شود قید
 .بود

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 نظارتی ساختار نیرو وزارت. شود عنوان مربوطه وزارتخانه نیرو، وزارت جاي به دو سطر
 صورت به ضمن در. ندارد اختیار در را بهینه مصرف بر نظارت جهت متخصص نیروي و

 و نیرو وزارت توسط راساً پروانه ابطال و تعلیق براي قانونی اقدام که گردد عنوان شفاف
 .قضایی مراجع طریق از یا پذیرد می صورت تابعه هاي شرکت

5 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 وري بهـره  اسـاس  بـر  یـا  بایست می بخش هر براي و دشت هر براي آب معقول مصرف

 .گردد تعریف تولید واحد یک براي مصرف میزان تعریف با یا و اقتصادي

6 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 :شود اصالح زیر صورت به
در  یرزمینـی و ز یمصرف کنندگان از منابع آب سـطح  یهقانون کل ینا یباز زمان تصو

هـاي آب   اسـتفاده از آب بـه شـرکت    مجـوز  یلمناطق کشور موظفند جهت تحص یهکل
 واي  هـاي آب منطقـه   و شرکت یندمراجعه نما خوزستان برق و آب سازمان واي  منطقه

متناسـب بـا وضـع     یبرداران قانون بهره ییمکلفند با شناسا خوزستان برق و آب سازمان
 مجـوز صـدور   ینامه چگـونگ  یین. آیندصادر نما آب از استفاده مجوز یموجود منبع آب

 .گردد یو ابالغ م یهته یرومصرف توسط وزارت ن آب از استفاده
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7 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 سـال  تا هردشت معقول و منطقی مصرف میزان که دارد اي تبصره به نیاز، 43 ماده در
 .دارد عنوان را مشخص

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 و 32 مـاده  موضـوع  آب مصـرف  الگـوي  براسـاس  بهینـه  مصرف« به »معقول مصرف«

 .شود اصالح »معتبر برداري بهره پروانه حجم میزان به حداکثر

9 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 کیست؟ معقول مصرف میزان تعیین مرجع

10 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 کننـدگان  مصـرف  به نیرو وزارت ابالغی الزامات اجراي جهت ساله یک زمانی بازه تعیین
 خصـوص  در خصـوص  بـه  و رسـد  مـی  نظر به طوالنی آب، از معقول برداري بهره جهت
 بـه  شـدید  هـاي  آسـیب  از جلـوگیري  در تـاخیر  باعث است ممکن زیرزمینی آب منابع

 .گردد آبخوان

11 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 مدرس تربیت

 هـا  اتـالف  این از برخی. دارد تعریف اتالف، کند می تاکید »آب اتالف عدم« خصوص در
 ... ها سفره تغذیه یا استو نمک از خاك شستن و آبشویی بابت

13 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 یی،جـو  صـادره بـا هـدف صـرفه     يبـردار  بهـره  يهـا  پروانـه  یدر تمـام  یدبا یرون وزازت
اختصـاص   یابر، مخالفت با استقرار  آب کشت کم يالگو یريکارگ مصرف، به سازي ینهبه

 همـه  در آبرانـدمان مصـرف    یشآب در مناطق خشک، افزا یعصنا يبردار پروانه بهره
...  و گردشـگري  و کشـاورزي  بهداشـت،  صنعت، شرب، مصرف شامل مصرف هاي حوزه
 کننـدگان  مصرف براي کافی فرصت نمودن لحاظ با برداري بهره هاي پروانه کلیه در باید
. یـد نما یـدنظر و کـاهش مصـرف آب) تجد   ییجو مصرف با صرفه یستمس يارتقا ي(برا

 اعمـال  و تجدیـدنظر  مـورد  رویکـرد  ایـن  بـا  باید مرتبط مواد تمام و 43 ماده بنابراین
 .گیرند قرار الزم اصطالحات

صادرشـده و کـاهش    يهـا  در پروانـه  یـدنظر بر تجد یدبا تاک یماده قبل یحاتتوض وفق
مواد  یرو هم سا 43هدف هم ماده  ینمصرف عمل شود و با ا سازي ینهمصرف آب و به

 مرتبط اصالح شوند.

14 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 وزارت طریـق  از بایـد  نیـرو  وزارت پس. است کشاورزي بخش در مصرف% 80 از بیش
نمـی  دیده چیزي چنین ماده این در که برساند انجام به را وظیفه این کشاورزي جهاد
 .شود

15 
 اروند
 وزیري

 اي منطقه آب
 زنجان

قـانون  توسط مصرف عقالنی مبناي و نشده بیان معقول مصرف از منظور ماده، این در
 ابهام قانونی اقدام عبارت مذکور، ماده آخر سطر در  ینشود و همچن یفتوص یدبا گذار
 صـورت ایـن  غیر در. گردد بیان ماده ذیل در قانونی هايمجازات صراحت به باید و دارد

 .بود خواهیم عمومی محاکم و مراجع از متعارض تصمیمات شاهد

16 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 یمموضوع جـرا  ي،بردار ابطال پروانه بهره یاو  یقبر اشاره به اقدامات مرتبط با تعل عالوه
مـواد   یـن ) در مـتن ا یرزمینـی و ز ی(سطح یو جبران خسارت وارده بر منابع آب ينقد
 گردد. یده ارجاع یاو  یحتشر یزن یقانون
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

1 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است تکراري نظر به. است شده ارائه 41 و 4 ماده در 44 ماده موضوع

2 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 .گردد اضافه نیز "معدنیمصارف " گردد می پیشنهاد

3 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 7با ماده  یهمپوشان یلحذف به دل

4 - 

 گروه
 از برداري بهره

 هاي آب
 و غیرمتعارف

 هاي پساب
 منابع مدیریت
 آب

 .گردد حذف بند این شود می پیشنهاد. است آمده هم 7 ماده در نوعی به 44 ماده مفاد

5 - 

حفاظت  دفتر
 يبردار و بهره
 یریتمد

 منابع آب 

 داده زهجاا )خوزسـتان  برق و آب سازمان و ايمنطقهآب يشرکتها( ونیر وزارت به
ــان بپسا منابع از داريبرهبهر هرگونه ايبر د،میشو  عایتر با کهآب  یو بازچرخــ

 رفمصا جایگزین و تخدما و صنعتی رفمصا ايبر مربوطه يهااردستاندا
 .نماید درصا داريبرهبهر زمجو باشد مناسب ورزي،کشا

 ،شتابهد وزارت با ردمو حسب رمذکو يهاارستاندا عایتر بر رتنظا :هتبصر
 .دبو هداخو یستزمحیط حفاظت نمازساو  پزشکی زشموآ و نمادر

6 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 در منفـی  بیالن با هایی دشت در عدیده مشکالت دلیل به گردد عنوان صراحت به باید
 و شـده  کاسته آب استحصال در شده داده مجوز احجام پساب از استفاده اجازه صورت
 .داشت نخواهد را کشاورزي زمین گسترش اجازه

7 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .شود مغایرت رفع 7 ماده با باید
. »شـود  باطـل  و لغو آب پروانه پساب، جایگزینی از پس« که شود اضافه باید همچنین

 .شود مشخص است شده آن جایگزین پساب که آبی منبع تکلیف باید درواقع

8 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 .گردد حذف ماده این ذیل تبصره گردد می پیشنهاد

9 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .گردد حذف شود، می پیشنهاد و است زیاد 7 ماده با ماده این تالقی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

10 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 مدرس تربیت

 منفـی  بیالن جبران: است معتقد »مربوطه استانداردهاي رعایت با«عبارت خصوص در
 !!!کنید می ایجاد جدید مصرف دارید ها، دشت

11 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 وزارت  و سـازمان  توسط ها پساب از برداري بهره به مربوط استانداردهاي بر نظارت •
 7 ماده و 19 ماده با که) ماده محتواي موجب به( گیرد می صورت کشاورزي جهاد

 و وضـع  سـازمان،  وظبفه که است  آن اصلی نکته. شود اصالح باید و داشته تداخل
 .آنهاست رعایت بر نظارت و فاضالب تصفیه استانداردهاي ابالغ

 :شود اضافه زیر مضمون با اي تبصره باید ماده این به •
 مصرف کاهش براي شده تعیین الزامات پساب کننده مصرف یا متقاضی چنانچه: تبصره

 افـزایش  رانـدمان  صـنعت  در و آبیاري راندمان کشاورزي در(مثال  راندمان بردن باال و
 باشـد،  نیـرو  وزارت تایید مورد الزامات این و کرده رعایت را) کمتر آب مصرف با تولید
 .خواهدشد صادر برداري بهره پروانه

13 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 صـادر  آب تخصـیص  نظـام  جهارچوب در متقاضی درخواست به برداري بهره مجوز •
 .نماید

 جهـاد  سـازمان  و نیـرو  وزارت متوجـه  بایـد  اسـتانداردها  رعایـت  بر نظارت: تبصره •
 .باشد نیز کشاورزي

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 45نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .است تکراري 5 ماده با

2 
 ینحس
 ياکبر

 ياب منطقهآ
 يمرکز

 بهتـر  5 مـاده  در. اسـت  دقیقتر و کاملتر 45 ماده متن. باشدمی تکراري و هم مانند 45 و 5 ماده
 .نباشد ابهام محل تا شود قید سالیک یا ماه شش مدت به و نشده استفاده حداکثر لغت از است

3 - 

 مرکز
 هاي همکاري
 و تحول

 پیشرفت
 ریاست

 جمهوري

 45 و 5 ماده مشابهت

4 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 کـالً  پروانـه،  انتقـال  یا مصرف یا محل تغییر درخواست صورت در که شود می پیشنهاد
 .شود صادر جدید مجوز جدید فعالیت براي و شده لغو مجوز

5 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 بـا  لـذا . اسـت  آن به مرتبط قبلی مواد و 44 ماده بند توضیحات همانند: 46 و 45 ماده
 .است بازنگري و اصالح نیازمند شد، داده توضیح که رویکردي
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است تکراري 5 ماده با

7 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 .باشد نمی آب محلی بازار تقویت هاي سیاست راستاي در •
 در تـا  شـود  ذکـر  صـراحت  به چشمه و قنات و  چاه شامل آب منابع که است بهتر •

 .نباشم استعالم به مجبور قانون اجراي هنگام
 مـاده  ایـن  در هـا  چشـمه  و قنـوات  آب مصـرف  نـوع  و محل تغییر تکلیف بایستی •

 .شود مشخص

8 - 
 اي منطقه آب

 ایالم
 .گردد اضافه نیز »اي منطقه آب هاي شرکت« نیرو وزارت از بعد گردد می پیشنهاد

9 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان
 )شود حذف باید( 5 ماده تکرار

10 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 .است 5 ماده مشابه و تکراري

11 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است تکراري و مشابه 5 ماده با

12 
 احسان

 یارمحمدي
 اي منطقه آب

 ایالم
 .شوند اضافه هم اي منطقه آب هاي شرکت نیرو وزارت از بعد

13 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 .گردد حذف 5 ماده با همپوشانی دلیل به ماده این

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 46نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 یـا  عمـومی  آب منابع است(بهتر  دارد مغایرت حدودي تا  7 ماده 2 تبصره با ماده این

 ).شود تعریف و تفکیک خصوصی

2 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 بـه  هاآن صاحبان الزام برداري،بهره هايپروانه و مجوزات صدور درینه سایقه به توجه با
 .بود خواهد »آتیه به قانون ار« مدنی قانون 4 ماده با تغایر در آب تصفیه

3 - 
 اي منطقه آب

 یزد و البرز

 .است نیاز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت استانداردهاي
آب  یصتخصـ  بندياولویت تا گیرد قرار نیرو وزارت اختیار در باید شده تصفیه فاضالب

 .شود مشخص ماده این در باید نیز آن بر نظارت شیوه همچنینگردد.  یینتع

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است 7 ماده با تجمیع قابل 46 ماده
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 قانون جامع آب نویس ویرایش نهم پیش 47نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 توانـد  می" جمله "کند می صادر برداري بهره اجازه" جاي به: جمله اصالح پیشنهاد •
 .گردد درج "نماید صادر برداري بهره اجازه

 .است نیامده میان به حرفی ژرف آب از •

2 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان
 .شود اضافه ماده این موارد به "ها دریاچه و دریاها آب" عنوان با "ط" بند

3 - 
 اي منطقه آب

 قم

 فقـدان  بجـز »    قـانونی  علل به عبارت از بعد 47 ماده »ز« بند در شود می پیشنهاد •
 .شود اضافه »آبی ظرفیت

 .یابد تغییر معتبر پروانه به پروانه ،»و« بند در •

4 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

کـه تحـت    یرهاي مشروح زهاي الزم براي آبیدگیدر هر محل پس از رس یرووزارت ن
 کند. یبرداري صادر ماجازه بهره  یردگیآن وزارتخانه قرار م یتنظارت و مسئول

ها) که بدون یاچهو در یاهادر یرزمینی،ز ی،سطح يها(اعم از آب یهاي عمومآب -الف
 استفاده مانده باشد. 

به دست  یرهو غ یو سدسازي و زهکش یاريآب یساتکه بر اثر احداث تأس ییهاآب -ب
 . یدآیآمده و م

 . یزندریو انهار م یاهاها و دریاچههاي زائد بر مصرف که به درآب -ج
 ها. هاي حاصل از فاضالبآب -د
 شهري.  یههاي زائد از سهمآب -ه
او  ینجانشـ  یااستفاده از آب  مجوزدارنده  یلهکه در مدت مندرج در به وس ییهاآب -و

 باشد.  یدهبه مصرف نرس
 لغو شده باشد.  یاستفاده از آن به علل قانون  يبردار که پروانه بهره ییهاآب -ز
 شود. یاي ظاهر مدر منطقه یعیعوامل طب یرسا یاکه بر اثر زلزله  ییهاآب -ح
 ...) و ژرف هاي آب همانند( ها آب سایر -ط

5 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر مطلب جمله، آخر دوم سطر
 ".کند می صادر برداري بهره اجازه زیست محیط سهم و سالمت به توجه ضمن"

6 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 .است نشده مشخص دقیقا استفاده بدون عمومی هاي آب از منظور اول بند در

7 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .شود گنجانده "کشاورزي مصارف آب زه از حاصل هاي آب" عنوان تحت بندي •
 .است مکررات تکرار و یکی قانون ابتداي در 47 ماده است بهتر •

8 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
  آب

 تحت که یرز وحمشر يهاآب ايبر زمال يسیدگیهار از پس محل هر در ونیروزارت 
 .میکند درصا داريبرهبهر زهجاا دمیگیر ارقر تخانهوزار آن مسئولیت و رتنظا

 .باشد هماند دهستفاا ونبد که عمومی يهاآب – لفا
 ستد به هغیرو  هکشیو ز زيسدساو  ريبیاآ تتأسیسا اثحدا ثرا بر که هاییآب - ب
 .یدآمیو  همدآ

 .یزندرمی رنهاو ا یاهاو در یاچههادر به که فمصر بر ئدزا يهاآب - ج
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .هابفاضالاز  حاصل يهاآب - د
 .يشهر سهمیهاز  ئدزا يهاآب - ه
 به او جانشین یا نهواپر هنددار سیلهو به نهواپر در رجمند تمددر  که هاییآب -و

 .باشد هنرسید فمصر
 .باشد هشد لغو قانونی علل بهاز آن  دهستفاا نهواپر که هاییآب - ز
 .دمیشو ظاهر ايمنطقهدر  طبیعی ملاعو سایر یا لزلهز ثرا بر که هاییآب - ح
 ژرف و متعارف ریغ ،یمعدن يها آب - ط
 آب زائد، آب توان می مرجعی و اساس چه بر. شود تعریف باید ه د، ج، الف، موارد •

 !نمود تعریف و داد تشخیص را...  و استفاده بدون عمومی

9 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 ظاهر معادن از يبردار بهره اثر بر که ییها آب خصوص در بند کی شود یم شنهادیپ
 .شود افزوده ماده نیا يبندها به شوند، یم

10 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 هـاي  آب" عبـارت  ادامـه  در و "آبـی  ظرفیـت  قالـب  در" عبـارت  مـاده  ابتداي در •
 .شود اضافه "نامتعارف

 را... و هـا  رودخانـه  و هـا  مسـیل  که "سطحی هاي آب مجاري" عبارت "ج" بند در •
 .شود اضافه دهد می پوشش

 هـاي  آب" عبـارت  "شـهري  سـهمیه  از زائـد  هاي آب" عبارت جاي به "ه" بند در •
 .شود درج "شهري هاي رواناب از حاصل

11 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است 41 ماده با عیتجم قابل

12 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

زیسـت  آثـار  ارزیـابی  و الزم هـاي رسـیدگی  از پـس  محـل  هر در نیرو وزارت« عبارت
 صـادر  بـرداري بهـره  اجازه....  ذیل مشروح هايآب براي اقتصادي و اجتماعی محیطی،

 صـدور  خصوص در ماده این »و« بند همچنین. گردد لحاظ بند این ابتداي در ،»نماید
 یـا  پروانه دارنده وسیله به پروانه در مندرج مدت در که هاییآب« از برداريبهره اجازه

 منفـی  بـیالن  بـا  آب منابع خصوص در تواندنمی ،»باشد نرسیده مصرف به او جانشین
 کـه  صـورتی  در شـود مـی  پیشنهاد. باشد داشته عمومیت زیرزمینی آب منابع خصوصا

بهره مجوز صدور از شود،می آب ترمنفی بیالن از جلوگیري به منجر آب این تخصیص
 و ايحوضـه  بـین  انتقال از ناشی هايآب به ماده این در ضمنا. شود جلوگیري برداري
 .شود اشاره نیز پساب تصفیه

13 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 مدرس تربیت

 زیر حداقل آب حسابداري. ندارد وجود مازاد آب وجود اثبات براي سازوکاري فعال
 .  نیست دسترس در فعال که است آن براي ساخت

14 - 
 مرکز
 هاي بررسی

  استراتژیک

 مشخص »ریزندمی انهار و هادریاچه به که مصرف بر زائد هايآب« از منظور و تعریف
 . نیست
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

15 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 . شود اشاره هم نامتعارف هايآب سایر مدیریت به 47 ماده در

16 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .است ضروري »رودخانه« کلمه نمودن اضافه نظر به: ج بند

17 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 :کرد توجه زیر نکته به باید ماده این اصالح در •
 بـه  بـرداري  بهـره  زاویـه  از کـه  سرگردان ظاهر به هايآب از بسیاري کهاین به توجه با

-محیط بستر در باشد،می آن نظایر و شده رها استفاده بدون سرگردان، هايآب عنوان
 بـراي  مجوز صدور از پیش نیرو وزارت که است کارکردهایی داراي قطع طور به زیست

 اکوسیسـتمی،  کارکردهـاي  منظر از الزم محیطیزیست مطالعه باید ها،آن برداريبهره
 اکوسیسـتم،  نیـاز  مورد آب نمودن لحاظ با و داده صورت محیطی زیست و اکولوژیکی

 غیرقابل یا تمدید قابل ساالنه یا و فصلی موقت، صورت به باشد متصور مازادي چنانچه
 . نماید صادر مجوز تمدید

-محیط حفاظت سازمان استقرار ضوابط ها، تاالب از حفاظت قانون نباید قانون این •
 و ها تاالب زیستیمحیط حقابه تامین به موظف نیرو وزارت. کند نقض را... و زیست
 و هـا دریاچـه  و هـا  تاالب حقابه تامین با تعارض در ماده این ج بند. (هاستروخانه

 )است انهار

18 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 کشور نیاز مورد آب تامین موارد از نیز پساب بازچرخانی و هازهاب و هافاضالب تصفیه
 . است

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 48نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 یطکشور با در نظر گرفتن شرا یازآب مورد ن ینمنظور تام موظف است به یرووزارت ن
 به عمل آورد: یاقدام مقتض یرمنابع آب از طرق ز یداريپا

 کشور (بند ج به الف منتقل شد) يهامنابع آب یهو مطالعه کل یبررس -الف 
 یا یسطحها در مخازن نمودن آب رودخانه یرهها و ذخیالبمهار کردن س - ب 

 .یرزمینیز
و شبکه  یها و خطوط آبرسان و کانال یآب یساتتأس یجادا یاو انتقال آب  یمتنظ - ج 

 . 2و  1 یاريآب

  . یو معدن یرزمینیهاي زاستخراج و استفاده از آب - د 

 کردن آب شور در مناطق الزم.  یرینش - ه 

 در مناطق الزم.  یریناز شور شدن آب هاي ش یريجلوگ - و 

بندي  یرهمصارف آب و در صورت لزوم ج یزانو م ینظارت بر چگونگکنترل و  - ز 
 آن. 

هاي یتهها و کمیأته یلاي و مؤسسات و تشکهاي آب منطقهشرکت یستأس - ح 
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 . یازمورد ن

 ییزاهاي حاصل از بارانآب یرآب باشد نظ یناموري که مؤثر در تام یرانجام سا - ط 
 و باروري ابرها.

و انتقال آب از آنها تا محل هاي  یمو تنظ 4و  3 یاريهاي آب شبکه یجادا -تبصره 
 است.  مصرف با وزارت کشاورزي

2 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
درج گردد. ضمناً  "ها سیالب کنترل"جمله  "ها سیالب کردن مهار" يالف: به جا بند
 است. یستز یطماده مربوط به مح ینا "و"بند 

3 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه زیر مطلب الف اول قسمت در
 در ها سیالب کردن مهار و "کشاورزي جهاد وزارت همکاري با ها آبخوان تغذیه"

 :شود اضافه 5 قسمت
 براي آن از استفاده و کشور جنوبی مرزهاي مستعد مناطق در شور آب کردن شیرین

 و ذیربط هاي دستگاه همکاري با مسکونی و گردشگري تجاري، تولیدي، مناطق ایجاد
 .شود می مشخص آن ضرورت که دیگري مناطق

4 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 .است شده بیان 11 ماده در

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 حذف شود.  "مناطق الزم"عبارت  یدبا "و"است. در بند  11ماده  مشابه

6 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز

 .گردد اضافه "آبریز حوضه سطحدر " عبارت ح بند انتهاي در
 :گردد اضافه نیز زیر شرح به بندي

  "ياضطرار یطدر شرا یرزمینیو ز یبرداشت موقت از منابع آب سطح -ي"

7 - 

 حفاظت دفتر
 برداريبهره و

 مدیریت
 آب منابع

 به مقتضی امقدا یرز قطر از رکشو زنیا ردمو آب تامین رمنظو به ستا موظف ونیروزارت 
 :آورد عمل

 .مینیزیرز یا سطحی زنمخادر  خانههاآب رود دننمو هخیرو ذ هابسیال دنکر رمها -لفا
 ريبیاآ شبکهو  برسانیآ طخطوو  هالکاناو  بیآ تتأسیسا دیجاا یاآب  لنتقاو ا تنظیم -ب
 2.و  1
 .رکشو يهاآب منابع کلیه مطالعهو  سیربر - ج
 .معدنیو  مینیزیرز يهااز آب دهستفاو ا اجستخرا - د
 .زمال مناطقدر  ییایو در یسطح رشو يهاآب دنکر شیرین - ه
 .زمال مناطق در شیرین يهاآب نشد رشو از يجلوگیر - و
 .آن يبندهجیر وملز رتصوآب و در  رفمصا انمیزو  چگونگی بر رتنظاو  لکنتر -ز
 تشکیلو  تمؤسساو  ايمنطقهآب  يشرکتها ز،یحوضه آبر يها سازمان تأسیس -ح

 .زنیا ردمو يکمیتههاو  هاتهیأ
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 آب يآورجمعاز  حاصل يهاآب نظیر باشدآب  تامیندر  مؤثر که ريموا سایر منجاا -ط

 برهاا روريباو  ییزارانبا باران،
 يمحلها تا نهاآب از آ لنتقاو ا تنظیمو  4و  3درجه  ريبیاآ يشبکهها دیجاا - هتبصر
 .ستا ورزيکشاوزارت  با فمصر

 . نیست جنس یک از و وزن هم ماده این در شده ذکر اقدامات •
 .است شده ذکر کلی خیلی صورت به موضوعات •
 نیـرو  وزارت و نظـام  هايسیاست با کشور آب قانون متن در آب بنديجیره بینیپیش •

 .است تضاد در
 ايمنطقـه  آب هـاي شرکت حاضر حال در مگر است؟ شده درج منظوري چه به ح بند •

 ندارند؟ وجود
 چیست؟ کشور نیاز مورد آب تامین در دستگاه سایر و فاضالب و آب هايشرکت نقش •
دسـتگاه  عملکرد حاصل و ملی سیاست و اقدام یک) و بند( آب شدن شور از جلوگیري •

 آب، کیفـی  و کمـی  لحـاظ  بـه  فعلی بحرانی شرایط در نیرو وزارت. است مختلف هاي
 نماید؟ جلوگیري آب شدن شور از چگونه

 بسـیار  در و گسـترده  بسیار است شده داده قرار نیرو وزارت عهده بر که هاییمسئولیت •
 .است نیرو وزارت عملکرد حیطه از خارج موارد از

8 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 .است ادغام قابل و تکراري نویس پیش 11 ماده مشابه •
 .شود اضافه "موجود هاي حقابه تأمین از پس" عبارت "الف" بند در •
 .باشد می تکراري و شده اشاره 32 ماده تبصره در ماده این ذیل تبصره •

9 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 شود هم يکشاورز مشمول اگر شده، ذکر یعموم شور، يها آب کردن نیریش: ه بند

 .کند ي جادمیا یحقوق تعهدات و مشکالت

10 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 با. است شده برده نام يا منطقه آب يها شرکت از مواد ریسا و "ح" بند ماده نیا در
 شده دیتاک آن بر زین قانون نیا در که یآب منابع بر يا حوضه تیریمد لزوم به توجه
 قرار چگونه پس نه، اگر شود؟ ینم احساس ها شرکت نیا ساختار رییتغ به يازین است،
 گردد؟ اعمال یاستان ماتیتقس يجا به يا حوضه تیریمد است

 است امدهین نامتعارف يها آب استحصال با ارتباط در يبند وجود ماده نیا در عالوه به
 .هستند استحصال قابل کشور نقاط از ياریبس در که

11 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 آن ذیـل  هاي تبصره ضمنا. شود ترکیب زیاد، تشابه به توجه با 48 ماده و 11 ماده •
 . است تکراري

 و شـود  درج مجـزا  قـانونی  مـاده  یک 48 و 32 ،11 مواد ذیل هاي تبصره جاي به •
 یـا  واحدها به آبرسانی یا زهکشی و آبیاري هاي شبکه اجراي در نیرو وزارت وظیفه
 .شود تکلیف تعیین... و دامداري هاي مجتمع و صنعتی هاي شهرك

12 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است تجمیع قابل و تکراري 11 ماده با •
 .است تکراري 11 ماده ذیل تبصره با 48 ماده ذیل تبصره •

13 
 صادق سید

 سجادي
 اي منطقه آب

 کردستان
 یندر ا یگرد يکدام از بندهایچو.... با ه ياآب منطقه يهاشرکت یسبند ح: جمله تاس

شده  یدق يبندها یبهتر است حذف گردد. چون تمام ینندارد بنابرا یتماده سنخ
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 است. یریتیبند ح مد یول یستافزارهستند و در واقع سخت ییاجرا

14 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 .نیست آن تکرار به نیازي و دارد فراوانی شباهت 11 ماده با

15 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 یک در و ادغام مذکور مادتین گردد می پیشنهاد. است تکراري 11 و 48 مواد مفاد
 .شود آورده فصل

16 -  
 موسسه
 آّب تحقیقات

 تشابهات نویس،پیش این 11 ماده در مندرج موارد با ماده این در مندرج بندهاي
. شود ادغام یا بازنویسی موضوع این به توجه با بند این. است ترمناسب و دارند زیادي

 :شود اضافه ماده این به ذیل مضمون با بندي شودمی پیشنهاد
 آبریز هايحوضه آب منابع از بهینه برداريبهره راستاي در است موظف نیرو وزارت

 امور وزارت هماهنگی با کشور، آبی نیازهاي رفع راستاي در و مشترك و المللیبین
 در مشترك آبریز هايحوضه مدیریت خصوص در را ايفعاالنه آبی دیپلماسی خارجه،

 . یدرا فراهم نما ینهزم یندر ا المللیبین هايهمکاري بستر و گرفته پیش
زیست الزامات اجراي ماده این بندهاي همه براي که شودمی پیشنهاد همچنین
 شناسیبوم نیز و هاکنشیرین آب از حاصل شور پساب مدیریت همانند محیطی
 مانند دیگر هايارگان بدون مختلف طرق از آب تامین ضمنا. شود اضافه مناطق
 پایه منابع حفظ بر تاکید که پایدار توسعه اصل تواندمی زیستمحیط حفاظت سازمان

مدنظر قرار  یزموضوع ن ینا یدقرار دهد که با یررا دارد، تحت تاث یندهآ هاينسل براي
 . یردگ

 اضافه شود. » ج«به بند  یزآبر هايحوضه پیوسته هم به مدیریت اعمال موضوع ضمنا

17 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 .شود اضافه »مربوطه مقررات و قوانین بارعابت« عبارت ماده، این »ح« بند در

18 - 

-بررسی مرکز
 هاي

 استراتژیک
 ریاست

 جمهوري

 بر قانون این مکرر تاکید البته. پردازدمی نیرو وزارت وظایف حیطه شرح به ماده این
 این که کندمی ایجاد را دغدغه و نگرانی این نیرو وزارت تنها وظایف اختیارات، حیطه
 کشور آب جامع مسائل نه دهد پوشش را نیرو وزارت مسائل عمده است قرار آب قانون

 .را
  سیالب کردن مهار مساله به سیل مدیریت کردن محدود: الف بند •
 بنديجیره بر ویژه تاکید و تقاضا مدیریت اقدامات کردن محدود: ز بند •
 آب هـاي شـرکت  تاسـیس  و اسـتانی  واحـدهاي  بـر  مـدیریت  کردن تاکید: ح بند •

 .ايمنطقه

19 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 هـدف  با سیالب مهار« یا »سیالب از استفاده« به »سیالب مهار« ترکیب: الف بند •
 ).11 ماده 2 بند برابر. (یابد تغییر »مصارف در استفاده

 اسـت  بهتـر  و اسـت  نازیبـا  نظـر  به »الزم مناطق« ترکیب ماده همین »و« بند در •
 .شود حذف

 .است 11 ماده 1 تبصره مفاد تکرار عینا ماده ذیل تبصره •
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

20 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 مـاده  این در که دارد وجود مختلفی هايروش آب، تقاضاي تامین براي و قطع طور به
 تـا  یـک  اندازچشم در باید قانون این در کهاین به باتوجه.  است شده اشاره مورد 5 به

 کیفیـت  ارتقـاي  بـر  عـالوه  که شود انجام صورتی به آب منابع مدیریت آینده دهه سه
 داده پاسـخ  تقاضـاها  بـه  هـم  تا شود مدیریت مطلوبی صورت به نیز کمیت آبی، منابع
 اقـدامات  مخـازن،  و سـدها  و زیرزمینی هايآب ویژه به آبی منابع بهبود در هم و شود
 ايمنطقـه  آب هايشرکت باید ماده این در نتیجه در. پذیرد صورت چشمگیري و موثر

 و هـا شـرکت  چنـین  تشـکیل  کـه ایـن  بـه  توجه با. شوند تشکیل هاکمیته و هاهیات و
 ایـن  در شـود مـی  پیشـنهاد  لذا باشند، معینی راهبردي اهداف داراي باید هاییکمیته
 قـانونی  مواد شده تعیین اهداف به توجه با و گرفته صورت الزم هايبررسی ابتدا زمینه

 درج شود.  نویسپیش در مربوطه
 و زیسـتی محـیط  مالحظـات  بایـد  قـانون  در مندرج مواد کلیه همجنین و ماده این در

 . یردمدنظر قرار گ یرعاملپدافند غ
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 49نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 که است سهامی با متناسب مشاع قنات یا و چاه از اراضی صاحبان از یک هر حق •
 . اند کرده توافق یا و پرداخته تاسیسات واحدات قنات یا چاه حفر براي

 قضایی محاکم و دادگاه شرکا سهم میان در اختالف گونه هر صورت در: تبصره •
 .بود خواهند رسیدگی صالح

2 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

 آب منابع

 121 ماده با تکراري -حذف

4 - 
 اي منطقه آب

 زنجان

 به برداري، بهره مورد آبی تأسیسات یا منابع تعمیر در شرکاء فیمابین اختالفات ارجاع
 اختالف، حل شوراهاي به اختالفات ارجاع و بوده ایراد داراي اي، منطقه آب هاي شرکت
 اهداف و ذات مخالف اشخاص، بین ترافع رفع زیرا. است مناسبی و معقول گزینه

 اجراي ضمانت فاقد و آنهاست ذاتی وظیفه از خارج و بوده اي منطقه آب هاي شرکت
 .باشد می تصمیمات

5 
 صادق
  يسجاد

 اي منطقه آب
 کردستان

تا  یلاز محل تحو یستمس یک ينگهدار یتمسئول یابهام دارد چون وقت 5و  4در سطر 
مشکالت و  یتمام یستیداده شده است با یتشکل یاو  یمرحله مصرف به تعاون

ها و دانش الزم ها و تخصصمهارت یدارتباط با یناختالفات را بتوانند حل کنند و در ا
 اي منطقه آبشرکت  ی،تعاون یاراستا در صورت درخواست تَشکل  ینو در ا یرندرا فراگ

 کند. یتو حما ییتواند رهنمایم

6 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 .گردد اصالح. دارد جدي اشکال بندي جمله آخر خط دو •
 یشفاف يمعنا یابد یصلهف یمحل يو تا اول در شورا اي منطقه آبمراجعه به  ضمنا •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
در  یماندارند و بهتر است موضوع مستق یدر قانون دخل یندارد. اصوال مراجع محل

 ارجاع شود. صالح يبه مراجع ذ یتمطرح و در نها اي منطقه آب

7 - 
 اي منطقه آب

 قم
 .گردد حذف گردد می پیشنها و است اضافی آخر جمه در "یدبا" کلمه

8 
 جالل

  یکمال
 اي منطقه آب

 کرمان
 است؟ گردیده ارائه »بران آب هاي تشکل« تشکیل براي اي نامه آئین جایی آیا

9 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان

 متضرر شرکاي" جمله "اي منطقه آب به توانند می متضرر شرکاي" جاي به: چهارم خط
 جهاد سازمان اختالف حل مرجع( گردد درج "کشاورزي جهاد سازمان به توانند می

 ).است

10 
 امیرحسین

  یکرم
 اي منطقه آب

 کرمان
 مراجعه طریق از شرکاء و تجهیزات و برداري بهره در اختالف به مربوط امور است بهتر

 .ننماید مداخله نیرو وزارت و شود فصل و حل قضائی صالح

11 - 
 اي منطقه آب

 تهران
هر  یاقنات و  یاچاه  ینمالک ینتوافق ب یجادا يبرا اي منطقه آب يها از شرکت استمداد
 است. یقانون مدن 594خالف ماده  ییبه استثنا مراجع قضا یگريمرجع د

12 - 
 اي منطقه آب

  قزوین

 اي منطقه  آب يها شرکت یتاشخاص در صالح ینبه اختالف ب یدگیرس موضوع
قابل اعتراض در  یدبا یونکمس ياست. ارا یمراجع قانون یتو در صالح باشد ینم
 عدالت باشد. یوانو متعاقبا د یرزمینیز يها به امور آب یدگیرس یسیونکم

13 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 .ندارد وجود اي منطقه اب هاي شرکت به شاکیان مراجعه به ضرورتی •
 .شود حل قضایی مراجع طریق از اختالفات و گردد حذف است بهتر •
 و ندارد ارتباطی  اي منطقه اب هاي شرکت به ماده این در شده ذکر اختالفات رفع •

 .نمایند مراجعه قضایی مراجع به مستقیما بایستی خود اختالفات حل براي افراد
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 50نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 و یک ماده با جهاد، سوي از موجود هاي آبه حق صاحبان براي آب مصرف پروانه صدور
 شـود  حذف یا ماد این گردد می پیشنهاد. دارد منافات آب منابع بر نیرو وزارت مالکیت

 .گردد واگذار نیرو وزارت به آن اختیار یا و

2 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 درج نیـرو  وزارت بایـد  و اسـت  اشتباه کشاورزي وزارت نام نظر به ماده این ابتداي در
 دو شـماره  اسـت  بهتر شاید و است شده ارجاع 51 ماده به ماده ابتداي در ضمنا. شود
 .شود عوض ماده

3 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 اینکـه  ضمن. باشد می نامفهوم ماده متن و است تناقض در 41 ماده اهداف با 50 ماده
 .شود اشاره ریزي برنامه قابل آب رعایت موضع به بایستی ماده این ذیل 2 تبصره در

4 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 صـورت  در موجـود  هاي حقابه صاحبان براي موقت طور به معقول مصرف پروانه صدور

 و تخصـیص  اجـازه  کـه  41 مـاده  مفـاد  بـا  کشـاورزي  جهـاد  توسط اجتماعی ضرورت
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 موجـب  شـده  گذاشـته  نیـرو  وزارت عهـده  بـه  منحصـرا  عمـومی  منابع از برداري بهره

 ضـرورت « تشـخیص  براي همچنین. کرد خواهد اشخاص براي تعهد ایجاد و دوگانگی
 سـایر  صورت این در ضمنا. دارد تعاریف در تصریح یا موضوع تبیین به نیاز »اجتماعی

 تواننـد  مـی  نیـز  شـرب  و زیست محیط و سبز فضاي و صنعت مانند مصرف هاي بخش
 .باشند داشته مصرف پروانه صدور براي مشابه ادعاي

5 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 بـر  خدشـه  ایـراد  بـه  منجـر  کشـاورزي  جهـاد  وزارت توسـط  آب پروانه صدور هرگونه
 مـاده  ایـن  اسـت  الزم لذا. شود می نیرو وزارت توسط آب یکپارچه حاکمیت و مدیریت

 بـه  بایسـتی  مـاده  ایـن  در شـده  ذکر اجتماعی ضرورت اصطالح ضمن در. شود اصالح
 .شود تعریف شفاف صورت

6 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 ، فاقد ضرورت است لذا حذف شود.4با توجه به ماده 

7 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 بـا  کـه  گذاشـته  کشاورزي جهاد عهده به موقت پروانه صدور مسئولیت ماده این در
 باعـث  خانـه  وزارت ایـن  به اختیار این کشاورزي، جهاد نقش و قبلی تجارب به توجه
 و 41 مغـایر  ینهمچن .شود می سطحی هاي آب بر نیرو وزارت نظارت و اختیار سلب

 .است 45

8 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 هاي نامه تقسیم یا« عبارت ،»دادگاه حکم« عبارت از بعد، 1 تبصره اول سطر انتهاي در
 .گردد اضافه »عرفی

 :گردد اضافه ذیل موضوعات شرح با 4 و 3 هاي تبصره گردد می پیشنهاد
 نسبت قانون، این ابالغ از بعد سال دو تا است مکلف کشاورزي جهاد وزارت: 3 تبصره«
 تنظـیم  و حقابه داراي اصلی هاي پالك از مفروز فرعی هاي پالك حقابه سهم تعبیه به

 حضـور  در و محـل  اسـالمی  شوراهاي و نفعان ذي تمامی امضاي با مربوطه نامه تقسیم
 .»نماید تسلیم نیرو وزارت به آنرا و نموده اقدام نیرو وزارت نماینده
 بـا  نیـز،  عرفـی  هـاي  حقابـه  خصـوص  در است مکلف کشاورزي جهاد وزارت: 4 تبصره
 نماینـده  حضـور  در را مربوطـه  هـاي  نامه تقسیم قدیمی مستندات و سوابق آوري جمع

 نیـرو  وزارت تسلیم محلی شوراي و ذینفعان تمامی امضاي از بعد و تنظیم نیرو وزارت
 .»نمیاد

9 - 

 دفتر
 هاي نظام
 برداري بهره

 حفاظت و
  آبفا و آب

 بـران  حقابـه  وضعیت تکلیف تعیین و شناسایی به مربوط که زیر مواد گردد می پیشنهاد
 :شوند 52 51، 50 مواد جایگزین است
 وزارت فراگیـر  اعـالم  تـاریخ  از ماه 6 مدت ظرف هستند؛ موظف حقابه مدعیان...: ماده
 درگـاه  در معقـول  مصرف پروانه  حقابه صدور درخواست ثبت و بررسی به نسبت نیرو

 اقـدام  خوزسـتان  بـرق  و آب سـازمان  و ها استان اي منطقه آب هاي شرکت الکترونیکی
 پذیرفتـه  نیـرو  وزارت طرف از درخواستی گونه هیچ مهلت این انقضاي از پس. نمایند

. (اعـالم  باشد می حقابه مدعیان عهده بر احتمالی هاي خسارت مسئولیت و شد نخواهد
 )باشد مشخص باید نیرو وزات توسط نامه آیین تنظیم و بستر ایجاد عمومی،
ــه موضــوع -تبصــره ــايحقاب ــن ه ــانون ای ــه شــامل ق ــايحقاب  بهداشــت، و شــرب ه
 .باشدمی خدماتی و صنعت محیطی،کشاورزي، زیست
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 :است زیر موارد شامل حقابه بررسی براي قبول مورد مدارك و اسناد -...ماده

 مالک یا ملک براي قدیم جمع جزء اسناد در حقابه وجود بر دال مثبته مدارك .1
 27/04/1347 تاریخ از قبل تا ها حقابه ثبتی عرفی، قدیمی، اسناد وجود .2
 و حقابـه  وجود بر دال 27/4/47 تاریخ از قبل تا قضایی یافته قطعیت احکام وجود .3

 آن میزان
 و ضـوابط  مطـابق  هـا  حقابـه  تکلیـف  تعیـین  کمیسـیون  قبـول  قابـل  مدارك وجود .4

 اجرایی نامه آیین در مندرج معیارهاي
 هـر  در قـانون  این تصویب تاریخ از ماه 6 مدت ظرف است؛ موظف نیرو وزارت -...ماده

 نفـر  یـک  از متشـکل  هـا  حقابـه  تکلیـف  تعیـین  کمیسـیون  نـام  به کمیسیونی استان
 سال 5 با زراعت یا و آبیاري فنی کارشناس نفر یک سابقه، سال 5 با حقوقی کارشناس

 يسازمان جهاد کشاورز یبا معرف یفن یندهنفر نما یکو  اي منطقه آب شرکت از سابقه
عامـل شـرکت    یرزراعت با حکم مد یا یاريآب یسال سابقه و با تخصص فن 5استان با 

 تعیـین  راي صـدور  و هـا  حقابه سوابق بررسی به نسبت تا تشکیلاستان  يا آب منطقه
 بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  در مـذکور  کمیسیون راي. نماید اقدام آراء اکثریت با تکلیف

 مصـوب  پروانـه  فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون 5(تبصره  زیرزمینی هاي آب امور
 اعتراض قابل شود می نامیده آب منابع به رسیدگی کمیسیون منبعد که) 1389 سال

 .است استان نظر تجدید محاکم در نظر تجدید قابل محل عمومی محاکم در و
 جـاي  به باشد کشاورزي غیر هاي کاربري براي ها حقابه موضوع که صورتی در -تبصره

 کمیسـیون  عضو تجارت و معدن صنعت، وزارت نماینده جهادکشاورزي وزارت نماینده
 .گردد می

 در منـدرج  دبـی  میـزان  و ها حقابه میزان فوق ماده در مذکور هاي  کمیسیون -...ماده
 براي را مراتب موافقت صورت در و مشخص پرونده مورد هر در را معقول مصرف پروانه
 صورت در حقابه متقاضی و شرکت. دارند می اعالم اي منطقه آب شرکت به پروانه صدور

 امور به رسیدگی کمیسیون به را خود اعتراض جاریه ضوابط مطابق توانند می اعتراض،
 .دارند اعالم قانون این موضوع استانی قضایی محاکم و آب منابع

10 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 هیچگونـه  و بوده آب طوالنی برداشت سابقه داراي که 50 ماده در حقابه تعریف طبق
 شـود  مـی  پیشـنهاد . شـوند  نمـی  تلقی بر حقابه ندارند بري حقابه بر دال مدرکی و سند

 نیـز ) آب عادالنـه  توزیـع  قانون تصویب(سال  1361 سال از کشت سابقه داراي اراضی
 .شوند تلقی بر حقابه

 صـاحبان  بـراي  آب معقـول  پروانـه  صدور به مجاز کشاورزي جهاد وزارت 50 ماده در
 ایـن  بـه  رو وحدت منظور به است الزم که درحالی است شده دانسته وجود هاي حقابه

 .شود واگذار نیرو وزارت به امر

11 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 صـورت  بـه  تعـاریف  در و اسـت  واژگـان  تعریـف  صورت به ماده این 2 و 1 هاي تبصره
 شده) حقابه تعریف مخصوصا( تلفیق آنها با که شود می پیشنهاد و شده ذکر تري کامل

 .گردد حذف و

12 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت

 کشـاورزي  وزارت آیـا  کـه  کنـد  مـی  اظهار »آب معقول مصرف پروانه صدور« مورد در
 کند؟ صادر پروانه تواند می
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 پـایش  برنامـه  بـا  آن ارتباط یا کشت الگوي و آب ملی سند از صحبتی نباید: 2 تبصره مدرس

 شود؟

13 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .»است موظف جهاد وزارت« گردد درج »تواندمی جهاد وزارت« جاي به

14 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

  آب منابع

ــرو ورزيکشا دجهاوزارت   دجوو رتصودر  نقانو ینا 51 دهما مطابق ندامیتو نیـــــ
 ايبر آب لمعقو فمصر نهواپر ورصد به نسبت موقت رطو بهو  جتماعیا ورتضر

 وزارت همـاهنگی  بـا  داران،حقابـه  سـایر  حقوق حفظ با د،موجو يحقابهها نصاحبا
 .ودبر بیناز  دارانحقابه گونهآن  حقکه  ینا ونبد .نماید امقدا کشاورزي جهاد
 یا قدیم جمع ءجز فاترد در که ستا بیآ فمصر حق از رتعبا حقابه 1: هتبصر

 یعزتو نقانو تصویباز  قبل تا یگرد قانونی اركمد یا هگاداد حکم یا مالکیت دسناا
 احکام موجب به یا و تعیینآن  مالک یا ملک ايبر 16/12/1361 مصوبآب  النهدعا

 .باشد هشد قانون احراز ینا یبتا زمان تصو قضایی یافته قطعیت
 با و نمکا و نماز یطاشر تحت که ستا بیآ ارمقد لمعقو فمصر 2: هتبصر
 ینا راتمقر طبق تمکاناو ا عمومی يهازنیا عایتو ر هکنندفمصر زنیا به توجه
 .شد هداخو تعیین نقانو

15 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 و کـالن  اهداف که این به توجه با. است موردنظر ماده این در قبلی مواد مصادیق تکرار
  رویـه  اتخـاذ  منـابع  ایـن  بـر  وارده خسارات جبران کشور، آب منابع مدیریت راهبردي
 مـوردنظر  نـویس  پـیش  در آبی منابع کمی و کیفی ارتقاي و بهبود راستاي در مناسب

 گـذرا،  خـرد،  اهـداف  تـوان  مـی  پیشـنهادي  مـواد  تـک  تـک  مرور با لذا شود، نمی دیده
 سـایر  هماننـد  رویکـردي  جنین نیز ماده این در. دید را اهمیت بی و محلی اي، حاشیه

 .گیرد قرار اصالح و توجه مورد باید قبلی مواد مانند نتیجه در. شود می دیده مواد

17 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 عادالنه توزیع قانون همانند اجتماعی ضرورت احراز براي سمت ذي مرجع ماده این در
 ضـرورت « مقولـه  حقـوقی،  شخصـیت  عنـوان  به جهاد وزارت آیا!!! نیست مشخص آب

 خواهـدبود؟  تشـخیص  مرجـع  وزیـر  شـخص  خود یا و کرد خواهد احراز را »اجتماعی
 !!!نیست مشخص

18 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 .کشاورزي جهاد با نه باشد نیرو وزارت با باید پروانه صدور

19 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 جهـاد  سـوي  از کشـاورزي  موجـود  هـاي  حقابه صاحبان براي آب معقول پروانه صدور
 منـابع  از شـهري  مصـارف  و صـنعت  معقـول  مصـارف  درخصوص. است شده مشخص
 است؟ چگونه رویکرد سطحی

 قضاییه قوه - 20

 موقـت  پروانـه  صـدور  خصـوص  در اجتمـاعی  ضرورت وجود یعنی موضوع این نظر به
 ضـرورت  تفسـیر  و باشـد  متعـارض  باالدسـتی  هاي سیاست از برخی با معقول، مصرف

 گـردد می پیشنهاد که. باشد تأمل قابل نفره سه هیئت یک به آن واگذاري و اجتماعی
 الزم. شـود  بینی پیش آن براي اساسی کار سازو و شده تجدیدنظر ماده این تصویب در

 مثـال  طـور  بـه  شـود، مـی  اجرایی شدید مشکالت بروز باعث آینده در موقت که است
 1396 مصوب گاز و برق و آب از کنندگاناستفاده مجازات قانون 4 ماده اجراي
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 51نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 کـه  پـایش  برنامـه  بـا  ربطـش  یـا  بشود؟ کشت الگوي و آب ملی سند از صحبتی نباید
 مداشتی

2 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 مکلـف  نیرو وزرات سطحی آب منابع و زیرزمینی آب هاي سفره از صیانت منظور به •
 گیـري  انـدازه  ابـزار  و هوشـمند  کنتورهاي نصب به نسبت بردار بهره هزینه با است
 .نماید اقدام آب برداشت مناطق کلیه در آب حجم تحویل براي

 اقـدام  شـده  نصـب  گیري اندازه وسایل قرائت به نسبت مجازند نیرو وزارت مامورین •
 .نمایند

 گیري اندازه وسایل خود هزینه با ضروري موارد در است مجاز نیرو وزارت: 1 تبصره •
 حفـظ . نمایـد  قرائـت  و نصـب  اشـخاص  قنـوات  و هـا  چاه در را آب سطح کنترل و

 .بود خواهد برداران بهره با آب بده گیري اندازه و مذبور وسایل نگهداري
 ادامـه  از بـرداران  بهـره  توسـط  گیـري  اندازه تجهیزات نصب عدم صورت در: تبصره •

 .شد خواهد اعمال قانون این در مقرر مجازات و شده جلوگیري برداري بهره
 .گردد می ابالغ و تهیه نیرو وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین: 3 تبصره •

3 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 .است تکراري شود حذف •
 هـاي آب امـور  بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  و هـا پروانـه  صدور به رسیدگی کمیسیون •

 بیـان  مجـزا  بنـد  یا بند این در یا بایستی نیز ايمنطقهآب هايشرکت در زیرزمینی
 .گردد

4 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 نباشد؟ سازمان یک چرا باشند؟ می متفاوت پروانه صادرکننده هاي سازمان چرا

5 - 
 فرهنگستان

 علوم

 :که شود اضافه ماده
 صـورت  آب عـالی  شـوراي  موافقت با ها رودخانه براي جدید حقابه هرگونه مجوز صدور
 باالدسـت  در جدیـد  حقابـه  فروش به مجاز اي منطقه آب هاي سازمان و گرفت خواهد

 .نیستند ها رودخانه دست پایین هاي حقابه کاربران کردن محروم و ها رودخانه

6 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 مـدیریت  کمیتـه " کـار  دسـتور  در حاضر حال در است، غیرضروري جدید هیئت ایجاد
 . دارد قرار "آب منابع

7 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 .گردد حذف "ذیربط هاي وزارتخانه وسیله به مورد حسب" جمله: ششم خط

8 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 زیرزمینی؟ هاي آب کمیسیون یا آب ویژه دادگاه

9 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 .دارند تناقض 51 و 50 ماده

10 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان
 و گردد قید صراحت به ماده این در سطحی هاي آب معقول مصرف پروانه صدور مرجع

 .شود خودداري "ربط ذي هاي خانه وزارت" عبارت از
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

11 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 بـا . اسـت  نموده تعیین دادگاه را اعتراض مرجع و شده اعالم قطعی نفري 5 هیئت راي
 راي صـدور  و گیـري  تصمیم در نهایی مرجع راي، اعتراض قابلیت واسطه به اوصاف این

 در ابتـدا  از یـا  و باشـد  قطعـی  نفـري  5 هیئت در با نظر به که. بود خواهد ویژه دادگاه
 .شود رسیدگی مذکور دادگاه

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 52نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 شـکنی  کـف  و جـایی  جابه یا و جدیدي قنات یا چاه برداري بهره و حفر اثر در هرگاه •
 بـه  شـود  خشـک  یا و یابد نقصان مجاور مجاز آب قنات پیشکار ادامه با موجود چاه
 :شود می عمل زیر طرق از یکی

 دیگري چاه حفر یا و شکنی کف با مجاور منابع شدن خشک یا کاهش که صورتی در •
 یـا  پـاه  حفـر  هزینـه  بایـد  جدیـد  چـاه  صـاحبان  طـرفین  توافق با باشد پذیر جبران

 .نمایند پرداخت مجاور منابع صاحبان به را شکنی کف
 دیگري چاه حفر یا و شکنی کف با مجاور منابع شدن خشک یا کاهش که صورتی در •

 آب منـابع  یافتـه  کـاهش  مقـدار  طـرفین  توافق با صورت این در نباشد، پذیر جبران
 یـا  چـاه  از نیرو وزارت تشخیص به برداري بهره هاي هزینه در شرکت قبال در مجاور
 مـاده  ایـن ) ج( بـد  طبق طرفین توافق عدم صورت در. شود تامین باید جدید قنات
 .شود می عمل

 در سـوء  مسئله جدید قنات یا چاه از برداري بهره میزان تقلیل با که صورتی در -ج •
 بایـد  جدیدي قنات یا چاه برداري بهره میزان صورت این در رود بین از مجاور منابع

 .یابد کاهش مجاور منابع در سوء اثر بردن بین از حد تا
. داد خواهد نظر و رسیدگی موضوع به  نیرو وزارت بدوا باال موارد کلیه در: 1 تبصره •

 .نماید شکایت آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به تواند می معترض

2 - 

 دفتر
 هاي نظام

 و برداري بهره
 حفاظت

 :گردد اصالح
 هايآب امور به رسیدگی کمیسیون و هاپروانه صدور به رسیدگی کمیسیون تکراري •

 بیـان  مجزا بند یا بند این در یا بایستی نیز  اي منطقه آب هايشرکت در زیرزمینی
 .گردد

3 
 ابراهیم
 علیزاده

  اي منطقه آب
 کرمان

 است؟ نامه آیین کدام منظور: تبصره

4 - 
 سازمان

 استخدامی
 کشور

 .شود استان کشاورزي جهاد سازمان جایگزین استان کشاورزي جهاد کل اداره

7 - 
  اي منطقه آب

 لرستان
 .باشد نمی ضروري ماده این 51 ماده شرح برابر

8 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 در ضمنا. نیست اي جداگانه ماده و است 51 - ماده تبصره واقع در ماده این 52 ماده •
 نامه آیین از مقصود بند این تبصره
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 خیلی بوروکراسی نفره سه هیئت در نیرو وزارت نماینده حضور با .شود درج مربوطه •

 .کنند تغییر محلی نمایندگان تنها و ثابت هیئت این اعضاي اینکه مگر شود، می زیاد

9 - 
  اي منطقه آب

 بوشهر
 منابع وضعیت از شناخت به توجه با نیرو وزارت فنی کارشناس حضور نفره سه هیئت در

 .است ضروري منطقه هر آبی

10 - 
  اي منطقه آب

 قزوین
 بایـد  شده گفته 51 ماده در که همانگونه. است آب عادالنه توزیع قانون 20 ماده مشابه

 .شود تبدیل کمیسیون به

11 - 
  اي منطقه آب

 البرز

 کارشـناس  نفـر  یک و" عبارت حقوقی کارشناس از بعد اول سطر در گردد، می پیشنهاد
 بـه  محلـی  مطلـع  و معتمـد  نفر یک و "عبارت حذف با طریق ازین و گردد اضافه "فنی

 .یابد تغییر نفره سه هیات اعضاي ترکیب دوم، سطر در "محل شوراي انتخاب
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 53نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .گردد اصالح شود، می پیشنهاد که است شده ارائه تر کامل ها دستگاه لیست 36 ماده شرح در

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 به 53 ماده ذیل تبصره تجمیع، جهت گردد می پیشنهاد. است تکراري 36 ماده با 53 ماده
 .شود افزوده 36 ماده

3 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 .شود گنجانده آب سازي شیرین نیز ماده این در

4 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 حذف شود. 36با ماده  یهمپوشان یلبه دل

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .است متفاوت خسارت و تبصره در فقط و بوده 36 ماده مشابه

6 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 .ندارد ضرورتی برق تاسیسات به اشاره

7 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .شود اضافه 36 ماده هاي تبصره به ماده این تبصره شود می پیشنهاد

8 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 اخـتالف  رفـع  نحـوه  و اخـتالف  بـروز  برداري، بهره مجوزهاي صدور برداري، بهره مصادیق ذکر
 در رسـد  می نظر به. است مواردي جنین در نیرو وزارت وظیفه آنها حل هاي روش و مابین فی
 سـنتی  رویکرد شود، می دیده نویس پیش این در تاکنون که موادي سایر همانند نیز مواد این

 بـا  حاضـر  نـویس  پـیش  در رود مـی  انتظار. فرماست حکم قانون نویس پیش روح بر نیرو وزارت
 سـه  از بـیش . پـذیرد  صـورت  آب منابع مدیریت نحوه در انقالبی شد، ذکر تر پیش که اهدافی

  و شد عمل آب منابع توسعه در ناپایدار صورتی به بیشتر درآمد اخذ و برداري بهره نگاه با دهه
 حفاظت پایدار، توسعه نگاه و رویکرد با آن، سنگین و منفی پیامدهاي و اثرات به توجه با حاال

 نزدیـک  بازگشـت  بـدون  نقـاط  به موارد برخی در که این ویژه به شود؛ عمل آبی منابع احیا و
 .کردیم عبور آن از گاهی و ایم شده
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 مسـئولیت  و بـوده  کارفرمـا  نیـرو  وزارت. دارد تنـاقض  کشـور  اجرایی و فنی نظام با ماده این

 کشـور  ریزي برنامه و مدیریت سازمان جمله از متولی هاي دستگاه با مجوز صدور و بندي رتبه
 .است

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 54نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سیدصادق
 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 چشـمه  چاه، آبی منابع از شهري شبکه از غیر که کنندگانی مصرف: گردد اضافه زیر متن
 مصـرف  داراي و کننـد  مـی  اسـتفاده  سبز فضاي و بهداشتی و شرب مصارف براي قنات و

 بایسـتی  نظـامی  و ورزشـی  آموزشـی،  فرهنگی، هاي مجتمع همچون هستند توجهی قابل
 بـه  نسبت کیفی و کمی لحاظ به آنها پایش ضمن تا نمایند اقدام منابع معرفی به نسبت
 .گردد اقدام ذیربط هاي سازمان ضوابط و مقررات برابر برداي بهره مجوز صدور

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 اسـتفاده  »مصـرف  مجـوز « از برداري بهره پروانه جاي به نامه ابتداي شرح *»د« بند برابر
 .شود

3 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 یا برداشت پروانهصدور " به "مصرف پروانهصدور " عنوان، 54 ماده در گردد می پیشنهاد
 مـاده  10 در ارائـه  قابـل  56 ماده در شده  مطرح موارد از برخی. یابد تغییر "برداري بهره
 .باشد می اول

4 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 و شـود  قید »موقت برداري بهره مجوز« عبارت »مصرف پروانه« جاي به شود می پیشنهاد

 .شود ابالغ و تهیه نیرو وزارت توسط معینی مدت ظرف آن اجرایی نامه آئین

5 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 .است نشده تهیه چشمه براي برداري بهره پروانه صدور جهت اي نامه آیین هنوز
بـرداران   بهـره  ییشناسـا  ینهمچنـ  .دارد ضـرورتی  چـه  قنات و چشمه براي پروانه صدور
 .انجام شود صالح يمراجع ذ یقاز طر بایست یم یقانون

 .برسد عموم به بایستی آن منافع و بوده انفال جزء ها چشمه 
 اخـذ  بـراي  قنـوات  و هـا  چشمه این مالک که صورتی در که است نشده ذکر ماده این در

 چیست؟ اي منطقه آب هاي شرکت تکلیف ننمایند مراجعه پروانه

6 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

از آب  یرزمینـی و ز یمصرف کنندگان از منابع آب سطح یهقانون کل ینا یباز زمان تصو
استفاده از آب  به  مجوز یلمناطق کشور موظفند جهت تحص یهدر کل چشمه ها و قنوات

هاي آب  و شرکت یندمراجعه نما خوزستان برق و آب سازمان واي  هاي آب منطقه شرکت
متناسـب   یبرداران قانون بهره ییمکلفند با شناسا خوزستان برق و آب سازمان واي  منطقه

نامـه   یـین . آینـد صـادر نما  آب از استفاده مجوز قنات یاچشمه  یبا وضع موجود منبع آب
 .گردد یو ابالغ م یهته  یرومصرف توسط وزارت ن آب از استفاده مجوزصدور  یچگونگ

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :که شود اضافه 54 ماده
 .کنند مراجعه کشاورزي جهاد وزارت در ذیربط مسئوالن به روستائی کنندگان مصرف

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 ها صادر شود. و چشمه مجازقنوات  يبرا »یطمشروط به داشتن شرا« یدماده با ینا در
 شـرایطی  بایـد  بلکه شود تکلیف نیرو وزارت به کلی صورت به پروانه صدور موضوع نباید

 منطقه ممنوعیت از قبل قنات حفر مثال شود مشخص پروانه صدور شمول احراز جهت
 دهانـه  اگر مثال. شود انجام نباید »قنات یا چشمه موجود وضع با متناسب« پروانه صدور
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 ثقلـی  روش بـه  قنـات  از برداري بهره یا باشد شده داده توسعه غیرمجاز صورت به چشمه
 .نگیرد صورت

9 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 همـین  50 مـاده  مقـررات  نمـودن  ملحـوظ  با و« عبارت »قنات« کلمه از بعد سوم سطر
 .گردد اضافه »کشاورزي جهاد وزارت همکاري با و قانون

10 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان
 در عمـال  امر این که شده اشاره قنات مالکین براي پروانه صدور به چهار و پنجاه ماده در

 .است ناممکن موارد اکثر

11 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 برداري، بهره مجوزهاي صدور برداري، بهره مصادیق ذکر: 56 و 55 ،54 ،53 ،52 ،51 مواد
 در نیـرو  وزارت وظیفـه  آنها حل هاي روش و مابین فی اختالف رفع نحوه و اختالف بروز

 در تـاکنون  کـه  موادي سایر همانند نیز مواد این در رسد می نظر به. است مواردي چنین
 قـانون  نـویس  پـیش  روح بـر  نیـرو  وزارت سـنتی  رویکـرد  شود، می دیده نویس پیش این

 انقالبـی  شد، ذکر تر پیش که اهدافی با حاضر نویس پیش در رود می انتظار. فرماست حکم
 اخـذ  و بـرداري  بهـره  نگـاه  بـا  دهه سه از بیش. پذیرد صورت آب منابع مدیریت نحوه در

 و اثـرات  به توجه با حاال  و شد عمل آب منابع توسعه در ناپایدار صورتی به بیشتر درآمد
 آبـی  منـابع  احیا و حفاظت پایدار، توسعه نگاه و رویکرد با آن، سنگین و منفی پیامدهاي

 گاهی و ایم شده نزدیک بازگشت بدون نقاط به موارد برخی در که این ویژه به شود؛ عمل
 .کردیم عبور آن از

12 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 پروانـه  تحصیل به قنوات ها، چشمه آب از کنندگان مصرف الزام که این ضمن ماده این در
بهـره  یـق دق ییدشوار و چه بسا ناممکن است، شناسا يو امر یقانون مدن *4 ماده مغایر

 .است معضل هم و سخت اي مقوله هم قانونی برداران

13 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 مشـکالت  بر مشکلی شود درج پروانه در آب میزان اگر. دارند نوسان مرتباً آب منابع این

 .شودمی افزوده

، "يپروانـه بهـره بـردار   "،  "آب یسـند رسـم  "مانند  یلرستان: استفاده از کلمات يا ) شرکت آب منطقهد* کامنت بخش (
 یدر حال نی. اکند یم جادیحق آب ا يبرا یدائم یتیوضع یکنندگان از نظر حقوق مصرف يآن برا ریو نظا "حقوق مکتسبه"

 به زین یفعل قانون درهستند و  يواگذار قابل ریو غ ساله کیعمدتا  یبرداشت آب سطح يمجوزها یفعل تیاست که در وضع
مجوز " بیاز ترک "يبردار پروانه بهره" يبه جا شود یم شنهادیشده است. لذا پ دیتاک مجوزها هیکل بودن دار زمان بر یدرست

 ژهیـ (بـه و  رویخارج از وزارت ن يا اداره چیمرتبط با ه یآب در سند رسم يعنوان مجوزها چیاستفاده گردد و به ه "مصرف
 نیـ است. ا ممکن ریغ بایاصالح سند تقر ،یادارات مرتبط با ثبت اسناد و امالك) درج نشود چرا که در صورت تخلف متقاض

 مورد اشاره قرار گرفته است.  زین 23مواد مانند ماده  یموضوع در برخ

اعطـا شـده امـا بـه      یکه به نسل یعمدتا مجان یدولت ی(مجوز قانون "رانت نسل اول"موضوع  یالملل نیمنابع ب در
ارزش  جـاد یمـرتبط بـا آب) باعـث ا    يمجوزهـا  نای. عشود یافراد اعطا نم ریقانون به سا ایمنابع  تیمحدود لیدل
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مجـوز   نیـ بخواهـد از ا  يگـر یعمدتا توانمند شده و چنانچـه فـرد د   انیاز متقاض یبرخ يبه ناحق برا يا هیسرما 
کـرده اسـت را بپـردازد بجـز آنکـه       افـت یدر گانیبه را یکه فرد قبل يمجوز يا هیارزش سرما دیبا دیاستفاده نما
و  27مـواد   هیقابل رقابت گشته است. شرح اصالح ریو غ يا هیسرما یارزش يمجوز دارا يفرد دارا انیعرصه و اع

انـد در   گرفتـه  صیتخصـ  یکه قبال مجوز مجـان  ي. افراددهد یرا نشان م يا هیاثر سرما نیا یق.ت.ع.آ به خوب 28
 تواننـد  یمـ  یدارنـد و حتـ   يحق کامال انحصار یبه راحت گرید عیتوسعه گلخانه و تمام صنا يبرا زیحال حاضر ن

کامال مجـاور) از   یاراض ی(حت یبفروشند و مابق ینجوم يها متیفوق را به ق یدولت یاز مجوز مجان یتنها قسمت
 يریـ گیبر اساس شرع و عرف کامال قابـل پ  یدولت يمجوزها يا هی. حذف ارزش سرماشوند یحقوق محروم م نیا

ـ    يو فروش و واگـذار  دیخر تیاست. عدم قابل تر کیبه عدالت نزد اریاست و بس در  تیـ نها یمجـوز آب و دقـت ب
 راسـتا  نیهمـ  در امـالك  یرسـم  يسندها دربازار آب و عدم درج مجوز آب  نیبه عناو هیشب يهر مورد ياجرا
 قلمـداد  "حـق " را فـوق  يمجوزها شد خواهد اشاره ریز در که یمختلف مواد در روین وزارت آنکه تر بیعج. است
 .است نموده سلب خود از یقطع جرم وقوع صورت در یحت را مجوز ابطال امکان و کرده

 به و آب منابع از ساالنه يسراسر يآماربردار امکان عدم و آب يمجوزها بودن یدائم از یهمگان تصور به توجه با
 کسـاله ی حـداکثر  ها مهلت و دهایتمد و مجوزها تمام است الزم منابع، تمام روز به آمار به یدسترس عدم آن تبع
 در يقدرتمنـد  ابـزار  موضوع نیا. ردیگ قرار روین وزارت اریاخت در ابطال امکان ،یمتقاض تخلف صورت در و بوده

 .است صادره يمجوزها يبرا یدولت رانت جادیا عدم و يا هیسرما ابزار به مجوز لیتبد از يریجلوگ

حـق  "پمپاژ موجود  يها ستگاهیتوسعه منابع آب مانند سدها و ا یدولت شده يبردار بهره يها طرح ياگر برا ضمنا
منـابع   يا حوضه تیریمورد توافق مد فیو توسعه متوازن موجود در تعر یشود، با عدالت اجتماع جادیا "مکتسبه

 يبردار نموده و بهره اجراتوسعه را  يها طرح يبرخوردار با قدرت باال و اعتبارات قو يها آب متناقض است. استان
حـق   جـاد یهستند. حال ا مطالعه ياعتبار برا نیو تام صیتخص دار و ریکمتر برخوردار در گ يها و استان کنند یم

 زیـ آبر حوضـه  کمتـر برخـوردار   يهـا  حذف حقوق استان یشده لزوما به معن يبردار بهره يها طرح يمکتسبه برا
 .شود یاعمال م یدولت يها طرح يو برا یصورت دولت حالت به نیرانت نسل اول در ا یاست. به نوع

که مخـالف  یاند در صورتکه آنها را منعقد کرده ینسبت به اشخاص یخصوص ي: قراردادهایقانون مدن 10*ماده 
 .است نافذ نباشد، قانون حیصر

کـه در خـود   نیاست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر ا هی: اثر قانون نسبت به آتیمدن قانون 4* ماده 
 .دشده باش  اتخاذ موضوع نینسبت به ا یقانون مقررات خاص
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 55نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .شود حذف »لزوم صورت در« ترکیب شودمی پیشنهاد

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 اخـتالف  رفع نحوه و اختالف بروز برداري،بهره مجوزهاي صدور برداري،بهره مصادیق ذکر
 رسـد می نظر به. است مواردي چنین در نیرو وزارت وظیفه آنها حل هايروش و مابینفی
 رویکـرد  شود،می دیده نویسپیش این در تاکنون که موادي سایر همانند نیز مواد این در

 نـویس پـیش  در رودمی انتظار. فرماستحکم قانون نویسپیش روح بر  نیرو وزارت سنتی
. پـذیرد  صـورت  آب منـابع  مدیریت نحوه در انقالبی شد، ذکر تر پیش که اهدافی با حاضر
 منابع توسعه در ناپایدار صورتی به بیشتر درآمد اخذ و برداريبهره نگاه با دهه سه از بیش
 نگـاه  و رویکـرد  بـا  آن، سنگین و منفی پیامدهاي و اثرات به توجه با حاال و شد عمل آب

 نقاط به موارد برخی در کهاین ویژه به شود؛ عمل آبی منابع احیا و حفاظت پایدار، توسعه
 .ایمکرده نیز عبور آن از گاهی و ایمشده نزدیک بازگشت بدون

3 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 تعـاونی  هـاي  شرکت ،)هشتم ویرایش( کشور آب جامع قانون نویسپیش 47 ماده مطابق
 درصد 50 پرداخت از المنفعهعام موسسات و عشایري و روستایی خدمات مراکز روستایی،

 .شود لحاظ مجددا است شایسته بودند، معاف کارشناسی هزینه

4 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 تاییـد  مـورد  صـالح  ذي کارشناسان و مشاورین ها،تشکل« عبارت باید ماده این تبصره در

 .شود قید »نیرو وزارت

5 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 .شود اضافه هم »سطحی برداشت« کلمه باید »چاه حفر« کلمه از قبل اول سطر در •
 :شود اصالح زیر شرح به باید تبصره •

-راهنمایی ارائه منظور به مکلفند خوزستان برق و آب سازمان و ايمنطقه آب هايشرکت
 کارشناسان اولویت با غیردولتی بخش کارشناسان و هاتشکل خدمات از فنی و علمی هاي
 .نمایند استفاده آب مهندسی نظام سازمان صالحذي

6 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 آبی منابع سایر و دریاها ها،رودخانه ها،چشمه از برداريبهره هايپروانه صدور که جاآن از
 کارشناسـی  هزینـه  باید دارد، نیاز هزینه و وقت صرف و آبی منبع از کارشناس بازدید  به

 .شود بینیپیش ماده این در هم موضوعات این

7 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .شود »متخصصین« جایگزین »کارشناسان« واژه •
 به کارشناسی گزارش ارائه به« و شود حذف باید »کنند راهنمایی را متقاضی« عبارت •

 یـا  چـاه  حفـر  خصوص در متقاضی راهنمایی. شود اصالح »ايمنطقه آب هايشرکت
 گیرد؟ صورت منظوري چه به قنات

 قضاییه قوه - 8
 و 1361 مصوب آب عادالنه توزیع قانون طبق هارودخانه بستر کیفی و کمی حریم تعیین
 و است گردیده بیان و مشخص 1379 مصوب قانونی بتر تعیین نامهآئین توسط آن حرائم

 .باشند می قوانین این اصلی مالك و شود تصمیم اتخاذ راستا این بر باید
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 56نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 نحـوي  بـه  باشـد  متخلـف  عهـده  بـر  کـه  انسـداد  و پر هزینه موضوع به 56 ماده متن در
 وزارت توسط راسا و قضایی دستور بدون موضوع این به رسیدگی ترجیحا و شود پرداخته

 .پذیرد صورت 39 ماده موضوع هاي پتانسیل از استفاد با نیرو

2 
 صدیقه

 منصوري
 اي منطقه آب

 ایالم
مطابقـت   60مـاده   5با تبصره  یرمجازغ يهاچاه يبر پرداخت خسارت برا یمبن 56ماده 
 ندارد.

3 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 الزم که شوند المنفعه مسلوب و پر خسارت پرداخت بدون و غیرمجاز هاي چاه شده اشاره
 .شود اصالح است

 ینهـا و همچنـ   گونـه چـاه   یناز ا يبردار اخذ خسارت وارده به آبخوان در اثر بهره موضوع
 غیرمجـاز آب  یاضـافه برداشـت (متناسـب بـا حجـم و ارزش واقعـ       يمجـاز دارا  يها چاه

 .شود افزوده ماده این مفاد به باید) شده برداشت

4 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

چـاه   منـابع  ینی،زم یرو ز یسطح يمازاد بر مجوز از منابع آب ها یاهرگونه برداشت فاقد 
مجـاز بـوده و حـق برخـورداري از      یـر غ بـرداري باشـند   که فاقد پروانه حفر و بهـره  یهائ
سـوخت را   یافـت نهاده هاي کشاورزي، اشـتراك بـرق و در   یرنظ یخدمات دولت یچگونهه

 یننخواهند داشت و هرگونه خسارت وارده به آن هـا قابـل مطالبـه نخواهـد بـود. متخلفـ      
ادوات و چـاه  خواهند شد و  110و  108د حسب مورد مشمول مجازات هاي مقرر در موا

دادستان محل بدون پرداخـت خسـارت    یندهبرداشت آب با نظارت نما یرمجازغ یساتتاس
 بهرهبرداري خواهد شد. یرقابلو غپر و مسلوب المنفعه  یدهبرچ

5 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه ماده انتهاي در 56 ماده
 اي کمیتـه  توسط هاست چاه نوع این آب به وابسته آنها ارتزاق ممر تنها که افرادي براي

 زیسـت  محـیط  سـازمان  و کشـاورزي  جهاد سازمان و آب سازمان نمایندگان از متشکل
 و امکان دادن با غیرمجاز بردار بهره زندگی ادامه مشکل چگونه که شود می تصمیم اتخاذ
 .شود حل زمان

6 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 باشد می دادگستري عهده بر که نگردید مشخص چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر وظیفه

 .نیرو وزارت یا

7 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 مشـمول  هـاي  چـاه : از اسـت  عبـارت  استثنائات این. کند ذکر را استثنائات باید ماده این
 آن 1 تبصـره  و آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  5 مـاده  موضـوع  هاي چاه تکلیف، تعیین قانون

 خسـارت  پرداخت بدون« به باید یا و شود حذف باید یا »خسارت پرداخت بدون« عبارت
 .شود اصالح »چاه صاحبان هزینه به و چاه صاحبان به

8 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 تاسیسات از

 و آبی
 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 در امکانـات  بـه  توجـه  بـا  آب مصارف و منابع مدیریت امکان منظور به گردد می پیشنهاد
 2 و 1 هاي تبصره ها، چاه تکلیف تعیین و رسیدگی فرآیندهاي کاهش و نیرو وزارت اختیار

 :گردد اضافه ماده این در ذیل شرح با
 هـاي  چاه تکلیف تعیین قانون موضوع برداري بهره پروانه فاقد کشاورزي هاي چاه: 1 تبصره

 بـه  را خـود  آبی نیاز و نمایند گلخانه احداث به اقدام صورتیکه در برداري بهره پروانه فاقد
 رسیدگی فرآیند در. نمایند خودداري آزاد کشت از و دهند کاهش موجود وضع درصد 30

 هـاي  چاه نوع این براي برداري بهره پروانه نیرو وزارت و گرفت خواهند قرار پروانه صدور و
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .نمود خواهد صادر

 هـاي  روش انجـام  بـا  درصـورتیکه  نیـز  بـرداري  بهره پروانه فاقد صنعتی هاي ه چا: 2 تبصره
 کـاهش  موجـود  وضـع  درصد 30 زیر به را خود برداشت آب، بازچرخانی و مصرف کاهش
 شد. خواهند برداري بهره پروانه صدور مشمول دهند،

11 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

ـ    ینـده بـا نظـارت نما   یرمجـاز غ يها مقرر شده که چاه 56ماده  در  یدادسـتان پرشـود ول
است که  یدر حال یناست. ا یمرجع صدور دستور پرکردن چاه چه مرجع یستمشخص ن
مجـرم   يبرا یفريمجازات ک یینو تع یرمجازغ يها در مورد چاه یزن 109و  108در مواد 

 ضـبط  حکـم  صالحیت طرفیاست و از  یفريدادگاه ک یتاشاره شده که قاعدتا در صالح
 در مراجـع  تعدد این که شده محول آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به حفاري وسایل

 .شود آراء تعارض به منتهی تواند می و است مردود قضایی نظر از واحد جرم به رسیدگی

12 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 گردد؟ درج »برداري بهره یا حفر پروانه« جمله نبایستی برداري بهره و حفر پروانه بجاي

13 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .نیست معلوم چاه کردن المنفعه مسلوب و پر پیگیري مسئول

15 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 و 108 ماده  خسارت و جرایم اعمال و خسارت پرداخت بدون« به آخر سطر 56 ماده در

 .شود اصالح....» 

16 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 برداري، بهره مجوزهاي صدور برداري، بهره مصادیق ذکر: 56 و 55 ،54 ،53 ،52 ،51 مواد
 در نیـرو  وزارت وظیفـه  آنهـا  حل هاي روش و مابین فی اختالف رفع نحوه و اختالف بروز

 در تـاکنون  کـه  موادي سایر همانند نیز مواد این در رسد می نظر به. است مواردي جنین
 قـانون  نـویس  پـیش  روح بـر  نیـرو  وزارت سـنتی  رویکـرد  شـود،  می دیده نویس پیش این

 انقالبـی  شـد،  ذکر تر پیش که اهدافی با حاضر نویس پیش در رود می انتظار. فرماست حکم
 اخـذ  و بـرداري  بهـره  نگـاه  بـا  دهه سه از بیش. پذیرد صورت آب منابع مدیریت نحوه در

 و اثـرات  بـه  توجه با حاال و شد عمل آب منابع توسعه در ناپایدار صورتی به بیشتر درآمد
 آبـی  منـابع  احیا و حفاظت پایدار، توسعه نگاه و رویکرد با آن، سنگین و منفی پیامدهاي

 گـاهی  و ایم شده نزدیک بازگشت بدون نقاط به موارد برخی در که این ویژه به شود؛ عمل
 .کردیم عبور آن از

17 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 و شد خواهد........  دادستان نماینده نظارت با نیرو وزارت توسط غیرمجاز چاه و: سوم خط

 .شد خواهد دریافت متخلف از دادگاه حکم طبق آن نمودن المنفعه مسلوب هزینه

18 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 .شود حذف ماده شرح در »خسارت پرداخت بدون« عبارت
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 57نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان
 نحـو  بـدین  اصالحی، و تکمیلی عبارت و گردد درج نیز) تمدید( ماده،کلمه آخر سطر در

 ).است نیرو وزارت با ممنوعیت، رفع یا تمدید( گردد می پیشنهاد

2 
 سیدصادق
 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 اضـافه  6 تبصـره . باشد داشته پی در "را شربآب " خصوصا را آب کیفیت تغییر :5 سطر
 بـرداري  بهره اثر در چنانچه غیرممنوعه یا و ممنوعه هاي دشت در: که موضوع این با شود

 بـا  بایستی کرد پیدا تغییر کیفی و کمی لحاظ به شرب آب هاي چاه کشاورزي هاي چاه از
 بـه  نسـبت  ضـرورت  صـورت  در و برخـورد  آنهـا  با قانونی مراجع طریق از مستندات ارائه

 .گردد اقدام چاه انسداد

3 
 بهروز

 ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان

 تکلیـف  تعیـین  جهـاد  بـا  مـرتبط  صـنایع  نامه ابتداي شرح »ك« بند برابر: 2 تبصره •
 .گردند

 نیسـت  گویا »جهاد الزم همکاري« ترکیب نامه، ابتداي شرح »و« بند برابر: 3 تبصره •
 .ندارد اجرایی ضمانت و

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 مـتن  به نسبت حاضر متن. باشد آب عادالنه توزیع قانون 4 ماده متن عینا 57 ماده متن
 مکـررات  تکرار متن، ابتداي در مثال براي باشد می تر ناقص و دارد کمتري جامعیت قبلی
 سـپس  و نـدارد  ماده این با معنایی ارتباط و است شده اشاره کرات به قبال که است شده

 قـانون  4 مـاده  در مـذکور  بـرداري  بهره مجاز حد تعیین خصوص در غیرضرور جزئیات به
 و علمـی  شرایط تابع مجاز مقدار این و نیست درست که است پرداخته آب عادالنه توزیع
 .گردند بازتعریف تواند می زمانی
 بـه  است تناقض در آب تامین و آب منابع بهینه مدیریت هدف با 57 ماده ذیل 2 تبصره
 بایسـتی  آب جـامع  قـانون  طـی  نیـرو  وزارت. گـردد  مـی  قلمداد 57 ماده زدن دور نوعی

 اقـدام  هـا  اولویت ترتیب به و موجود آب حد در و نموده برآورد را داخلی مصرفی نیازهاي
 .نمایند آب تامین به

 تـدوین  در مشـارکتی  مـدیریت  نگرفتن درنظر به توجه با. ندارد اجرایی ضمانت 3 تبصره
 ها دستگاه توسط تبصره این آب، در افراد به مالکیت ترسیم و 6 ماده مفاد به نظر و قانون

 .باشد نمی اجرا قابل ها وزارتخانه و

5 
 احسان

 یارمحمدي
 اي منطقه آب

 ایالم

شـرب و   يدرصد و بـرا  25مصارف صنعت و خدمات تا سقف  يبرا 57ماده  2در تبصره 
پروانـه حفـر و    یـران وز یئـت تعرفـه توسـط ه   یـین بهداشت در مناطق ممنوعـه پـس تع  

 یـز ن يوابسـته بـه کشـاورز    یعصادر گردد الزم است مشخص گردد کـه صـنا   برداري بهره
 ؟ یرخ یاباشند  یتبصره م ینمشمول ا

 عادالنـه  یـع قانون توز 5مشمول ماده  يهاچاه یفتکل ییندر قانون مذکور در خصوص تع
؟ در  یـر خ یـا پر و مسلوب المنفعـه شـوند    یدها با چاه اینگونه آیا –آب اعالم نظر نشده 

ـ  یدبا يانامه ینو صدور مجوز در آئ برخوردنحوه  یرصورت خ  ینمشخص گردد و ( در آئ
ممنوعه اظهار نظر  يهادر دشت 5ماده  يهاب در خصوص چاهآعادالنه  یعنامه قانون توز

 باشند)یم یفآزاد بال تکل يهاشده است و در دشت
مازاد اظهار  یها و منابع آب سطحدرخصوص صدور مجوز و نحوه برداشت آب از رودخانه

  44020نامـه شـماره    یبماننـد تبصـره دوم تصـو    گردد یم یشنهادنظر نشده است لذا پ
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
صدور پروانه نصب موتور تلمبه به منظور اسـتفاده   یینامه اجرا ینآئ 23/1/13333مورخ 

 شود ینکشور تدو ياز آب مازاد رودخانه ها
از آن  يبردارو نحوه بهره یب سطحآعادالنه آب در بخش  یعمتاسفانه به مانند قانون توز

فقط به مصرف معقول و حق آب بران اشـاره شـده اسـت در خصـوص نحـوه برداشـت و       
نشده اسـت   ياگونه اشاره یچه یزاتتجه یلهبه وس یآب سطحبرداشت از منابع  یچگونگ

 یـد موضوع در قـانون جد  ینها الزم است ايبردارگونه بهره ینا یکه با توجه به گستردگ
 لحاظ گردد.

و  یچـاه فقـط بحـث کمـ     يصدور مجوز چاه بجـا  یامحل حفر چاه  ییدرخصوص جابجا
 یفیچاه از لحاظ ک یاگر آبده ینکهچاه در نظر گرفته شده است خصوص ا یکاهش آبده

 یضآب از حـ  یفیـت ک یـب که بر اثـر تخر  يچاه ها یفبحث نشده است و تکل یابد ییرتغ
 شوند مشغل نشده است یانتفاع خارج م

عوامـل   یاو ... و  یلس یرنظ یعیرودخانه در اثر عوامل طب یبستر فعل ییدر صورت جابجا
 یقبلـ  یرامکان بازگرداند آن به مسـ  یاآآن اشاره نشده است که  یرمس ییرو تغ یرطبیعیغ

 یـف شـده بسـتر رودخانـه محسـوب شـود تکل      یجادکه بستر ا ینه. در صورت یاوجوددارد 
 ییرهمجوار آنها مدام در حال تغ یکه به واسط سست بودن بافت خاك اراض يهارودخانه
 یرغ یا یعیطب ییراتواسط تغ هشود. اگر حدود رودخانه که بیباشند چه میم ییو جابجا

حـد بسـتر    یـین مطالعـات تع  یـا آ یردمالك عمل قرار گ یدکند و بستر جد ییرتغ یعیطب
 ؟دارد يایدهفا

 يهاها (برداشتاز آب رودخانه توسط موتورتلمبه يبرداربرداشت و بهره ینکهبا توجه به ا
بـردار  بهره, غیرفعال بستر یا)  حریم(  رودخانه حاشیه در که است این مستلزم) یممستق

بـه منظـور حفاظـت از     ینو همچن يبرداربهره يسکوها یجادو ا یزاتاقدام به نصب تجه
هرگونه ساخت و سـاز در بسـتر و    ینکه. لذا با توجه به ایداحداث ساختمان نما یزاتتجه
الزم اتخاذ و در قانون گنجانـده   یمخصوص تصم ینالزم است در ا باشد یممنوع م یمحر

 شود
هـا و نحـوه   و ... از بسـتر رودخانـه   یبرنـوري نفـت، گـاز، ف   يهالهدرخصوص عبور خط لو

 مطرح نشده است. یزحفاظت آنها بحث اجاره بستر ن

6 
 صدیقه

 منصوري
 اي منطقه آب

 ایالم
 یرممنوعـه با مصـارف صـنعت و خـدمات در منـاطق غ     يهابه طرح 57ماده  2در تبصره 

 اشاره نشده است

7 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 .شود اضافه »ممنوعیت رفع« از قبل یا »تمدید« کلمه آخر خط در
 نـواحی  یـا  ها شهرك در مستقر یا مستقل خدماتی و صنعتی واحد هر براي« عبارت: 2 تبصره

 .شود اضافه »روز شبانه در مکعب متر 25« از بعد »صنعتی
 هـا  وزارتخانـه  سـایر  همکـاري « همچنین. شود قید بندي جیره از بعد »موقت« کلمه: 3 تبصره
 در...  و صـمت  و کشـور  وزارت(ماننـد   شود »کشاورزي جهاد وزارت« جایگزین »مورد حسب
 )صنعت و سبز فضاي و خدمات هاي بخش
 .است ادغام قابل و تکراري نویس پیش 42 ماده مشابه: 3 تبصره

8 - 
 و آب شرکت

 فاضالب
 وزارت شـد  اعـالم  ممنوعه نیرو وزارت توسط اي منطقه که صورتی در: پیشنهادي تبصره
 رفـع  زمـان  تـا  منطقـه  در پرمصـرف  محصـوالت  کاشـت  از است موظف کشاورزي جهاد
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 کشـت  الگـوي  یک بر منطبق را منطقه کشت الگوي و آورد عمل به جلوگیري ممنوعیت کشور

 .کند اصالح مصرف کم

9 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 در. شـود  تعیـین  سـفره  تعادل حفظ جهت آب کیفی تغییرات براي حدي یک بایست می
 چـه  نیـاورد  عمـل  بـه  را الزم همکـاري  کشـاورزي  جهـاد  وزارت اگـر  مـاده  این خصوص

 است؟ شده اندیشیده تمهیداتی
 .باشد نمی مشخص فنی نظر از چشمه توسعه مفهوم
 و حذف مذکور تبصره گردد می پیشنهاد. دارد زیادي تشابه 99 ماده با 57 ماده 2 تبصره

 .شود ادغام 99 ماده در

11 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

مترمکعـب در   25: در مناطق ممنوعه براي مصارف صنعت و خدمات حداکثر تا 2تبصره 
بـا   یص،در قالب سـقف تخصـ   ییآب شرب و بهداشت شهري و روستا ینروز و تام شبانه

 یاناز متقاضـ  یوجـوه  یافتو کنترل برداشت آب در قبال در یريگاندازه یزاتنصب تجه
برداري داده خواهد شـد.  رسد پروانه حفر و بهرهیم یرانوز یاته یبکه تعرفه آن به تصو

و سـازمان آب و بـرق     يا شـرکت آب منطقـه   کشور یدرآمد عموموجوه فوق به حساب 
همان  یرووزارت ن یارشده در اخت یزو معادل مبالغ وار یزداري کل وارخوزستان نزد خزانه

تعادل در  یجادو ا یهاي عالج بخشو اجراي طرح یهشرکت قرار خواهد گرفت  تا براي ته
 مناطق مزبور به مصرف برسد. یرزمینیهاي آب زسفره

12 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .است کشاورزي جهاد وزارت عهده به روستایی بخش که شود مشخص نیز ماده این در

13 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 .گردد مشخص بخشی تعادل جهت اي سازه احداث حدود باید 1 تبصره

14 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 و شـده  بحـث  آن کـاهش  و زیرزمینی آب منابع خصوص در ماده دراین که طور همان
 جداگانه، اي ماده یا و ماده این در است الزم است شده بینی پیش مصرف هاي محدودیت

 .شود واقع بررسی مورد نیز سطحی آب موضوع
 .دارد تایپی ایرادات :1 تبصره
 وجـوه  چگـونگی  خصـوص  در رسـد  نمـی  نظـر  بـه  قـانون  مواد از یک هیچ در: 2تبصره
 مـورد  مفصـل  طـور  بـه  موضوع این است الزم و باشد شده بحث النظاره حق هاي هزینه

 اشـاره  خسـارت  جبـران  اي هزینه به تنها نیز تبصره این در. قرارگیرد تشریح و بررسی
 بـه  توجـه  بـا  .اسـت  نیامـده  میان به سخنی آن النظاره حق از که حالی در است شده

 مد موضوع این ، مختلف منابع از درآمد کسب به نیاز و اي منطقه آب هاي شرکت ماهیت
 .گیرد قرار نظر

 .شود تعیین تبصره این اجرایی ضوابط:  3 تبصره

15 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .یابد تغییر »احیا به« واژه، 2 تبصره در
 شـد؟  خواهنـد  آب تامین اند، شده ذکر 2 تبصره در که خدمات و صنعت مصارف فقط آیا

 و گلخانه مرغداري، دامداري، مانند الحاق قانون در مندرج مصارف سایر آب تامین تکلیف
 شد؟ خواهد چه 4 ماده »ب« اولویت تکلیف شود؟ می چه... 
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 به موظف را نیرو وزارت تبصره این آیا اینکه ضمن است، آمده نیز قبلی مواد در 3 تبصره
 و منطقـه  شـدن  اعـالم  ممنوعه صورت در قنات و چاه منابع از برداري بهره میزان کاهش

 شود؟ انجام نباید آزاد مناطق در ها پروانه کرد؟کاهش خواهد خشکسالی بروز بدون حتی
 شد؟ خواهد چه نیرو وزارت اختیار پس

16 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 .گردد اضافه »زمین فرونشست با« عبارت آب کلمه از بعد پنجم سطر در •
 »شـد  خواهـد  صـادر « عبارت به »شد خواهد داده« عبارت 2 تبصره چهارم سطر در •

 .یابد تغییر

17 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 از آن جـاي  بـه  و شـده  حذف قانون متن از ثانیه بر مترمکعب 25 عدد شود می پیشنهاد
 .شود استفاده »نیرو وزارت توسط شده تعیین آبدهی مقدار« عبارت

 وجـود  تبصره این ذکر به نیاز و داده پوشش نیز را 1 تبصره بند، این اصلی متن همچنین
 وزارت«: گـردد  اصـالح  صورت این به بند این 3 تبصره شود می پیشنهاد همچنین. ندارد
 میزان کاهش خصوص در هستند مکلف تجارت و معدن صنعت وزارت و کشاورزي جهاد
 منـاطق  در نیرو وزارت توسط شده اعالم آب سهمیه کاهش با متناسب آب از برداري بهره

 .»نماید معمول را الزم همکاري حداکثر ممنوعه،

18 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 میـزان  گـردد  مشـخص  معمولـه  هـاي  بررسـی  در هرگـاه « جمله خصوص در شخص این
 اظهار...» باشد می آن از بیشتر یا آبخوان تغذیه حد در زیرزمینی آب منابع از برداري بهره
 11 سـاالنه  وگرنـه  نـدارد  وجـود  نیـرو  وزارت در رابطـه  این در قوي سازوکار که کند می

 .بود منفی میلیارد
 جـز  موارد از بسیاري در. است نیرو وزارت قدرت از فراتر چیزي مصرف کاهش: 1 تبصره
 نیـرو  وزارت ظرفیـت  از خـارج  امـر  این که ندارد وجود کاري راه کشت، زیر سطح کاهش

 .است
 ایـن  در را الزم همکـاري  اسـت  مکلـف  کشاورزي جهاد وزارت« جمله فرد این: 3 تبصره

 دقیقـا  کشـاورزي  جهاد وزارت که کرده اظهار و داند می مبهم را.» آورد عمل به خصوص
 دهد؟ انجام را کاري چه باید

19 
 امیرحسین

 کرمی

 آب
 اي منطقه

 کرمان

 و پیشـکار  ادامه شکنی، کف( وقنات چاه نوع هر توسعه یا و حفر اول سطر در 57 ماده در
 .شود اصالح....) 

20 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـا،  چـاه  تعمیـق  و شکنی کف مرمت، قنات، حفر چاه، حفر برداري، بهره نحوه درخصوص
 طور به زیرزمینی هاي آب منابع درمورد محدودیت بدون یا محدودیت داراي مناطق بحث
 و اسـت  یافتـه  ادامـه  جـا  این در رویکرد همان با و عادالنه توزیع قانون محوریت با عمده

 این از پیش که نکاتی همان چنان هم. ندارد و نداشته منظر این از کنونی قانون با تفاوتی
 .است ساري و جاري نیز نویس پیش این در رفت، آن ذکر
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

21 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 میـزان  کـاهش  بـراي  دقیـق  اجرایـی  نامـه  آئـین  یـک  نیازمنـد  مـاده  این ذیل 3 تبصره
 .برساند حداقل به را بینی پیش قابل هاي تنش تا است برداري بهره

22 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 تخصـیص  سـقف  قالـب  در خـدمات ..............  ممنوعـه  منـاطق  در: گردد اصالح 2 تبصره

 .......25 تا حداکثر

23 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 بهتـر ) هشـتم  ویرایش( کشور آب جامع قانون نویس پیش 50 ماده یک تبصره توضیحات

 .شود لحاظ مجددا است

24 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

  آب منابع

 یاو  تقنا ه،چا عنو هر حفر طریقاز  مینیزیرز يهاآب منابعاز  داريبرهبهرو  لستحصاا هرگونه
 ارههمو ستا موظف ونیروزارت  .دمیشو منجاا ونیروزارت  فقتامو با رکشودر  چشمه توسعه

ــ ازرا  رکشو يشتهاد مینیزیرآب ز ضعیتو ــر کم ــیو  ینظ  ،هدد ارقر سیربر ردمو دلتعا کیف
 75 حددر  مینیزیرآب ز منابعاز  داريبرهبهر انمیز ددگر مشخص معموله يسیهاربردر  ههرگا

ــد  از  بیشتر داريبرهبهر که مناطقیدر  یاو  میباشداز آن  بیشتر یاو  انبخوآ طبیعی تغذیهدرصــ
 بیجاا لتیدو يهاحطر که مناطقیدر  یاو  باشد  اســت شتهدا پیآب را در  کیفیت تغییر انبخوآ

 ونیروزارت  ،نباشد ممکن داريبرهبهر یشافزا ،خشکسالیاز  ناشی تماالزا به بنا یاو  مینماید
 فیاییاجغر ودحد بارا  منطقه ،مینیزیرآب ز هسفر دلتعا حفظاز   حفاظــت رمنظو به ستا مکلف

 توسعه یاو  تقنا یاو  عمیق نیمه یا عمیق هچا هرگونه حفر جهت معین تمد ايبرو  مشخص
 ممنوعیت فعر ،نماید معالا عممنو مینیزیرآب ز منابعاز  داريبر هبهر یشافزا هرگونه یاو  چشمه

 .ستا ونیروزارت  با
 توقف رمنظو بهمنتخب و  یمحل يها سازمان يهمکار با ستا موظف ونیر وزارت 1: هتبصر

از  عما زمال يهاحطر ممنوعه مناطق بخشی دلتعاو  احیــــا ايبر و مینیزیرز يهاآب فتا ندرو
 .اردگذ نماید  اجرا به موقع بهو  تهیهرا  اي زهغیرساو  اي زهسا

ــه مصــارف و تخدما و ،صنعت رفمصا ايبر ممنوعه مناطقدر  2: هتبصر  25 تا کثراحد اي گلخان
 ،تخصیص سقف قالبدر  ستاییو رو يشهر شتابهدو  بشرآب  تامینو  روزشبانهدر  مترمکعب

ــمند يگیرازهندا اتتجهیز نصب با از  جوهیو یافتدر لقباآب در  شتدابر لکنترو  هوشــــــــ
 هداخوداده  داريبرهبهرو  حفر نهواپر سدرمی انیروز تهیا تصویب بهآن  تعرفه که نمتقاضیا

 هشد یزوار مبالغ دلمعاو  یزوار کل دارينهاخز دنز رکشو عمومی مددرآ بحسا به قفو هجوو .شد
 و بخشی جعال يهاحطر ايجرا و تهیه ايبر تا  گرفت هداخو ارقر ونیر وزارت رختیاا در

 .برسد فمصر به رمزبو مناطق مینیزیرآب ز يهاهسفردر  دلتعا دیجاا
 ونیر وزارت توسط ايمنطقه ،علمی و فنی یطاشر به توجه با تیکهرصو در 3:هتبصر

 یا و داريبرهبهر انمیز کاهش به نسبت ستا موظف رمذکو وزارت د،شو معالا ممنوعه
ي آب يبندهجیر ا ر ه       بــ بــ ت  ر ا ســ خ ت  خــ ا د ر پ ن  و د بــ و  ف  ر ا صــ م م  ا مــ ت

ه ر ه ن  ب ا ر ا د ر صـنعت، معـدن و تجـارت     و ورزيکشا دجها هاي وزارت خانه .نماید می امقداب
 .دنآور عمل به صخصو ینرا در ا زمال ريهمکا ستا  ندفمکل

 لرستان:  يا آب منطقه شرکت* 

 عیصنا ریسا و یصنعت کشتارگاه ور،یط و دام یصنعت پرورش(گلخانه،  يکشاورز با مرتبط عیصنا تیوضع: بندك
 ياریبس در خرد اشتغال جادیا عیصنا نیتر مهم عنوان به توسعه، ششم برنامه دیتاک رغمیعل) مرتبط طلب آب کم
 .است مانده فیبالتکل ها استان از

شـده   دیـ آن تاک هیو شـب  "يموظف بـه همکـار  "،  "... یهماهنگبا  "مانند  یبر کلمات اریبس قانون نیو: در ا بند
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اسـت. در   يادار يها ستمیخورده در س شکست یکه فرهنگ کند یم یرا تداع یکار گروه یکلمات نوع نیاست. ا 
و مفصل است که  ییاجرا يا نامه نییارائه آ ازمندین ياجرا مغفول مانده و نحوه همکار میحالت مسئول مستق نیا

 ياجـرا  مسئولطور شفاف  در متن قانون به شود یم شنهادیخود قانون را ندارد. پ ییاجرا ضمانتبعضا در عمل، 
 ها ذکر شود. نهاد هیبق فهیو وظ یماده قانون

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 58نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 و باشـد  می اخیر هاي سال در شده ارائه ضعیف هاي ایده از شکنی کف سقف تعیین موضوع
 طـی  باشـد،  نمی شده ذکر اهداف کننده تامین که است اساسی ایرادات داراي اینکه ضمن

 حاضـر  شـرایط  در آن بر مضاف. است داشته را اجرا در پیشرفت کمترین گذشته سالیان
 عبـور  میـزان  هـر  بـه  شـکنی  کف مجاز حد از و اند نموده نفوذ آبخوان عمق تا ها چاه اکثر

 .اند نموده

2 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 »مجـاز  یـا  معتبـر  برداري بهره پروانه داراي خدمات و صنعت کشاورزي، هاي چاه« عبارت
 .شوند اضافه

3 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 بـراي  بلکـه . باشد مشخصی عمق تواند نمی دشت یک مناطق تمام براي شکنی کف سقف

 .شود تعیین شکنی کف عمق بایستی دشت یک از منطقه هر

4 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 اگـر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  شده صحبت شکنی سقف کف تعیین از که، 58 ماده در
 لـذا  است آبخوان از برداشت اضافه خطر نشانه کند پیدا شکنی کف به نیاز دشتی هاي چاه
 .ندارد توجیهی شکنی کف سقف تعیین شرایطی چنین در

5 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود اضافه »روستا و شهر بهداشت، و شرب واژه به باید

6 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 همـین  110 تـا  108 مـواد  هـاي  مجـازات  برابر متخلفین با و« عبارت ماده همین انتهاي
 .گردد اضافه »شد خواهد برخورد قانون

7 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  گردیـده  منظور یکنواخت مصارف سایر با شرب شکنی کف سقف
 .شود ساز مشکل

8 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 خاتمـه  »باشـد  مـی  ممنوع نیرو وزارت مجوز با مگر« عبارت با ماده این شود می پیشنهاد
 .یابد
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 حاضر حال در اینکه به توجه با دارد نیاز بیشتري بررسی و نقد به کارشناسی سقف تعیین 58 ماده
 مـورد  هـاي  چـاه  در عمـق  تعیـین  در لـذا  اسـت  گذشته میزان این از ها چاه عمق ها دشت اکثر در

 قطعـی  اسـت  بهتـر  لـذا  آورد می بوجود را زیادي مشکالت هاي چاه سایر براي آن اعمال و جابجایی
 .نشود نظر اظهار

10 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـا،  چـاه  تعمیـق  و شکنی کف مرمت، قنات، حفر چاه، حفر برداري، بهره نحوه درخصوص
 طور به زیرزمینی هاي آب منابع درمورد محدودیت بدون یا محدودیت داراي مناطق بحث
 و اسـت  یافتـه  ادامـه  جـا  این در رویکرد همان با و عادالنه توزیع قانون محوریت با عمده

 از پـیش  کـه  نکـاتی  هماهن چنان هم. ندارد و نداشته منظر این از کنونی قانون با تفاوتی
 .است ساري و جاري نیز نویس پیش این در رفت، آن ذکر این

11 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 .کند می دشوار را نیرو وزارت کار و نیست عملیاتی ماده این

12 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

  آب منابع

 کلیه ايبر ستا مکلف ونیروزارت  ،شتابهدو  بشرآب  تامین ورتضر به توجه با
ي هاهچا کفشکنی سقف کثراحد رکشو يشتهاد ا ر لـف    ب خت م رف  ا  تعیین رامصـ
 هشد تعیین سقف از بیش رفمصا سایر ايبر هچا کفشکنی یا و حفر .نماید غبالا و

 .میباشد عممنو

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 59نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 سمنان

 هسـتند  پروانـه  فاقـد  قنـوات  آنکه حال است شده اشاره قنوات مجاز دبی به 59 ماده در
 بـه  منتهـی  سـال  5 در آبـدهی  سـوابق  میـانگین  قنـوات،  مجـاز  دبـی  مبنـاي  است بهتر

 بـه  چـاه  حفـر  موضـوع  به مجددا 69 ماده در این بر عالوه. گیرد قرار نظر مد درخواست
 کـاهش  موضوع به هردو که ماده دو این چرا نیست معلوم و شده اشاره قنات و چاه جاي

 مجاز دبی به باز هم 69 ماده در و اند نشده ادغام درهم اند پرداخته قنوات و ها چاه آبدهی
 .است شده اشاره) هستند پروانه فاقد اساسا که( قنات



 
 

 

861 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 به بایستی هستند، اسناد ثبت هاي اداره در سند داراي ها قنات اینکه به توجه با: 59 ماده
 و شدن خشک علت به بایستی ماده این در اینکه ضمن. شود پرداخته آن ابطال چگونگی

 اثـر  در قنـات  اگر نمونه براي. شود پرداخته نوعی به نیز قنات شدن خارج انتفاع حیظ از
 علـت  بـه  هـا  قنات اکثر اینجانب نظر به(که  باشد شده خشک دشت در کشاورزي توسعه
 اعمـال  چگونگی) اند شده خشک ارتفاعات در شرب آب هاي چاه حفر و کشاورزي توسعه

 شـده  ارائـه  114 مـاده  طی عیناً نویس پیش این در که آب عادالنه توزیع قانون 44 ماده
 آن بـر  عـالوه . نمود ضایع را حقوق توان نمی راحتی این به و گردد مشخص بایستی است

 سـطح  برگردانـدن  هـدف  بخشـی،  تعـادل  و احیـا  طرح ارائه به نیرو وزارت 1385 سال از
 محقـق  هـدف  این که صورتی در که کند می دنبال را ممنوعیت از قبل سطح به ایستایی

 .شد خواهند آبدار و گردیده احیا نیز ها قنات گردد،

3 
 صدیقه

 منصوري
 اي منطقه آب

 ایالم
کـه دچـار    ییهـا چاه ییجابجا یآن به چگونگ  59قانون از جمله در ماده  یسنویشدر پ

 اند، اشاره نشده است.آب چاه شده یفیتکاهش ک

4 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 بـه  ابهـام  نباشـد  کافی آمار چنانچه گردد؟ می محاسبه چگونه فاحش نقصان دقیق تاریخ
 نیز غیره و کنی بغل و گالري حفر همچون تقاضاها سایر گردد می پیشنهاد و آید می وجود

 .گردد اضافه متن به فاحش کاهش جبران منظور به
 .شود اشاره آب کیفیت تغییر دلیل به چاه محل تغییر امکان عدم به صراحتاً

5 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

کشور  یعیو انهار طب ها یلها ، مسبر روي رودخانه یهاي آبهرگونه مطالعه و اجراي سازه
 است. یرومنوط به کسب مجوز از وزارت ن

 .است نیرو وزارت از مجوز کسب به منوط آبخیزداري بندهاي احداث: تبصره

6 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه ماده انتهاي در 59 ماده
 .کنند می تصمیم اتخاذ زمان این تمدید به نسبت آب عالی شوراي ضرورت، صورت در

7 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 آبخـوان  رفـتن  بـین  از باعـث  گـالري  ادامه و شکنی کف ممنوعه هاي دشت در 59 ماده
 .گردد مطرح قانون در نبایستی رسد می نظر به و شد خواهد

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 از قبـل  آن حفـر  و بـودن (مجـاز   قنـوات  شرایط باید نیز ماده این در قنوات خصوص در
 .یابد انتقال قنوات واژه از بعد به »مجاز« وازه اینکه یا شود ذکر) منطقه ممنوعیت

 مصارف سایر نه باشد کشاورزي مصارف براي باید مجاز آبدهی درصد 60 از بیش کاهش
 .شود تعیین کمتري درصد مصارف سایر براي و

9 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 ادامـه  و چاه جابجایی و پیشنهادي جدید ماده رعایت با« عبارت 59 ماده ذیل تبصره در
 .گردد حذف »رسیدگی نحوه و برداري بهره میزان و قنات پیشکار

 است؟ نامه آئین کدام منظور اي منطقه آب ابراهیم 10



  
 
 

862 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 کرمان علیزاده

11 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 کـاهش  اسـت  بهتر گذشتگان، میراث بعنوان کشور قنوات بقاء و حفظ براي  59 ماده در

 ).صد در 40 حدود( شود دیده درصد 60 از کمتر قنوات پیشکار ادامه براي فاحش

12 
 بهروز

 ابراهیمی

 آب
 اي منطقه

 لرستان

اشاره شده که در حال حاضر وجود ندارند.  هایی یتهو کم ها یئتمواد قانون به ه یبرخ در
بـه   ییموجـود قـادر بـه پاسـخگو     هـاي  یتـه کم ی،فعلـ  یتاست که در وضع یدر حال ینا
بـه   یـد جد یفزاسـت. بـا ابـالغ وظـا     آنها زمـان بـر و مشـکل    ییرقانون بوده و تغ یازهاين

باتوجـه بـه    یننمود. همچن یریتمد یموارد مدنظر را به راحت توان یموجود م هاي یتهکم
فـوق و   هـاي  یسـیون جبـران زحمـات همکـاران در کم    یمـال  ینتـام  یتعدم وجود ظرف

 یرغبتـ  یـرو کارشناسان خبره وزارت ن یشتراحکام صادره، ب یو اجتماع یحقوق یتمسئول
بـا مشـکل مواجـه گـردد. لـذا       یـد جد هاي یتهبه حضور در آنها ندارند و چه بسا ابالغ کم

شـوند.   یـف تکل یینموجود تع هاي یتهتمام موارد ذکر شده در قالب کم شود یم یشنهادپ
 آب کمیسـیون  بـه  فعلی زیرزمینی آب  کمیسیون است رسدالزم میحال به نظر  یندر ع
 .شود تر گسترده آن وظایف شرح و یافته تغییر
 یکسـاله  68 مـاده  برابـر  صادره مجوزهاي. است طوالنی بسیار سال پنج و سه زمان مدت
 وجـود  واقعـی  آمـار  بعـد  هاي سال در. شود اصالح 66 و 59 مواد ماده همین بر بنا. است

 نشـود  تمدیـد  بعد سال که مصرف مجوز هر. شود می سخت بسیار اثبات امکان و نداشته
 و مـدیریت  امکـان  و شـده  فـرض  دائمی اینصورت غیر در شود قانونی برخورد آن با باید

 .رود می بین از نظارت

13 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـا،  چـاه  تعمیـق  و شکنی کف مرمت، قنات، حفر چاه، حفر برداري، بهره نحوه درخصوص
 بـه  زیرزمینـی  هـاي  آب منـابع  درمورد محدودیت بدون یا محدودیت داراي مناطق بحث
 و است یافته ادامه جا این در رویکرد همان با و عادالنه توزیع قانون محوریت با عمده طور

 این از پیش که نکاتی همان چنان هم. ندارد و نداشته منظر این از کنونی قانون با تفاوتی
 .است ساري و جاري نیز نویس پیش این در رفت، آن ذکر

14 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان

 از سـال  پـنج  مـدت  ظرف حداکثر مکلفند: گردد اصالح شکل این به است بهتر دوم خط
 .............. .تاریخ
 ................  .شکنی کف یا الیروبی یا قنات جاي به: .......... گردد اصالح نیز چهارم خط

15 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
  آب

 باشد، بدهیآ فاحش ننقصا داراي یاو  هشد خشک که یهچا يجا به هچا حفر: 2 تبصره
ــ و ــا هچا لیهاو بشر تحت ضیدر ارا صرفا هشد خشک که قناتی يجا به هچا ینهمچن  ی

ت یا هچا نهما ضیارا ريبیاآ ايبر نکهآ به وطمشرقنات   ا ن  جدید محل و رود ربکا ق
 .ستا زمجا ،نباشد يیگرد به متعلق آب منابع حریم در

 5 بدهیآ میانگین سساا بر قبلی هچا يجا به هچا از داريبرهبهر انمیز: 5 هتبصر
 .ددمیگر تعیینخشک شدن  یا کاهشفاحش به منتهی لسا
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 60نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 سمنان

 اشـاره  غیرمجـاز  حفاري هاي دستگاه ضبط به 60 ماده دوم پاراگراف چهارم سطر در •
 هزینه با پارکینگ به آن نگهداري و حمل و حفاري  دستگاه توقیف است بهتر و شده

 .شود درج مالک
 آب حجــم ریــالی ارزش میــزان بــه نقــدي جــزاي 60 مــاده 5 تبصــره دوم ســطر در •

 .گردد تعیین چاه پرکردن تاریخ تا غیرمجاز چاه حفر زمان از استحصالی

2 

 سیدرضا
 میرموسوي،

 اروند
 وزیري

 اي منطقه آب
 زنجان

 ممنوع را تردد کارت داشتن بدون حفاري، هاي دستگاه تردد تبصره، این در: 3 تبصره •
 در مـاه  6 مـدت  بـه  تـردد،  کـارت  فاقد دستگاه انتظامی، نیروي همکاري با و دانسته

 6 مـدت  انقضـاي  از پس که گردد تصریح است الزم لذا. شد خواهد توقیف پارکینگ
 آن اخذ به موفق یا ننماید اقدام تردد کارت اخذ به نسبت مالک که صورتی در ماهه،

 تـردد  کـارت  بـدون  مجـدداً  کـه  شـوند  آزاد اگـر  چیست؟ تکلیف نگردد، دلیل هر به
 مهلـت  انقضـاي  از پس اگر گردد، می ماده همین مشمول و عمل این و نمود خواهند

 خواهنـد  ضـامن  اي منطقـه  آب هاي شرکت و محسوب مقررات از تخطی نشوند، آزاد
 .بود

 کلـی  طـور  بـه  کـه  پایه سه و تراکتور مانند غیرمجاز حفاري هاي دستگاه خصوص در •
 بـه  و شناسـد  نمـی  رسمیت به حفاري دستگاه عنوان به را آنها موجودیت نیرو وزارت

 قبیـل  ایـن  آیـا  چیسـت؟  تکلیـف  شـد،  نخواهد صادر تردد کارت آنها براي وجه هیچ
 یـا  محصـور  امـاکن  در توقـف  یـا  تـردد  حـال  در توان می نیز را غیرمجاز هاي دستگاه

 نمود ضبط یا توقیف باشند، جرم ارتکاب حال در آنها حفاران آنکه بدون غیرمحصور،
 خیر؟ یا

3 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 نمونـه  عنـوان  بـه  باشـد  مـی  مـالك  حفـاري  هـاي  دستگاه نوع چه شود اشاره) 60( ماده

 .باشد می حفاري جهت کاربرد قابل موتوري دستگاه نیز کمپرسور

4 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 رسـمی  کارشناسـان  "... و آب مهندسی نظام" ترکیب در "و" کلمه از بعد: 2 تبصره •
 .شود اضافه دادگستري

 است مفیدي بسیار بند. کند تغییر "استفاده"  کلمه به "برداري بهره" کلمه: 5 تبصره •
 .شود رجوع نامه ابتداي "ج" بند شرح به. است ضعیف آن اجرایی ضمانت اما

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 این در. پذیرد صورت بایستی اقدامی چه ماه 6 گذشت از پس گردد مشخص 2 تبصره در
بـه امـور آب    یدگیرسـ  یسـیون کم"به  "به منابع آب یدگیرس یسیونکم" عنوان تبصره

 .یابد تغییر "یرزمینیز
 .است تکراري 39 ماده با 4 تبصره
 .است 108 ماده با تکراي ندارد، 60 ماده با موضوعی ارتباط اینکه ضمن 5 تبصره

6 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 ضـمن  منطقـه  در چـاه  روز ارزش برابر 1,5 به غیرمجاز برداري بهره محکومیت: 5 تبصره
 یرمنطقـی ) بنظـر غ 110و  108مقـرر در مـواد    يهـا  (مجـازات  56 مـاده  مفاد با مغایرت

 .گردد منظور آبخوان خسارت اخذ با آن جایگزینی شود می پیشنهاد. رسد یم
 امـور  بـه  رسـیدگی  جایگـاه  ها شهرستان در آب دادگاه ویژه شعب بینی پیش با: 3 تبصره

 رسـیدگی  مرجـع  دو ایـن  در وظـایف  تداخل رسد می رنظ به چیست؟ زیرزمینی هاي آب



  
 
 

864 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شد خواهد ایجاد

 تحـت  اراضـی  بدون یا(با  چاه روز ارزش با برابر نیم و یک موضوع دارد ضرورت: 5 تبصره
 .شود مشخص نرخ تعیین مرجع و تعیین) شرب

7 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 تعیـین  مشخصـی  حـد  "چـاه  ارزش برابر نیم و یک تا" جاي به است بهتر :5 تبصره •
 وجـود  نیـز  دیگر مواد در مشابهی موارد( نیاید وجود به ابهام خصوص این در تا شود
 ).دارد

 ذکـر  منابع به رسیدگی کمیسیون اعضاي تعیین نحوه و ترکیب: 89 ماده و 3 تبصره •
 بـا  شود مشخص باید همچنین. شود مشخص شفاف صورت به باید مواد این در شده
 وجـود  دیگـر  آیا قانون، این 14 ماده موضوع آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه ایجاد

 اسـت  قـرار  کـه  صـورتی  در ضمن در خیر؟ یا دارد موضوعیت ها کمیسیون گونه این
 اختیـارات  و وظایف بایستی باشند فعال الذکر فوق هاي دادگاه و ها کمیسیون همزمان

 .شوند مرزبندي و مشخص تفکیک به نهاد دو این از یک هر
 تعریـف  شـفاف  صورت به باید تبصره این در ذکرشده برق و آب ویژه یگان :4 تبصره •

 .شود مشخص آن اختیارات و وظایف و تشکیل نحوه و شده
 جـزاي  میـزان  در بایـد  نیـز  سفره از شده برداشت آب واقعی ارزش و حجم :5 تبصره •

 .شود داده تاثیر متخلف از دریافتی نقدي

8 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 کشـور  سراسـر  در حفـاري  هـاي  دسـتگاه  مالک حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: 3 تبصره
 و هـا  ن اسـتا  اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  از قانون، این ابالغ از پس ماه سه ظرف موظفند
 و نقل و حمل به سپس و دریافت تردد کارت و فعالیت مجوز خوزستان برق و آب سازمان

 جلـوگیري  به موظف  انتظامی نیروي شده، تعیین مهلت انقضاء از پس. نمایند اقدام تردد
 وزارت همچنـین . باشـد  می تردد کارت و مجوز فاقد هاي دستگاه تردد یا و نقل و حمل از

 حفـاري  هـاي  دسـتگاه  توقیـف  بـه  نسـبت  انتظـامی  نیروي همکاري با است موظف نیرو
 اقـدام  آن مالـک  هزینـه  بـا ) ینـگ (پارک توقفگاه به آن حمل و ماه شش مدت به متخلف

 منابع به رسیدگی کمیسیون عهده بر خصوص این در مالکین اعتراض به رسیدگی. نماید
 .باشد می آب

 .گردد حذف 39 ماده با بودن تکراري دلیل به 5 و 4 هاي تبصره
 مربوط اجرایی اقدامات ضوابط تدوین از پس است مکلف نیرو وزارت: پیشنهادي 4 تبصره

 .نماید واگذار آب مهندسی نظام صالح ذي کارشناسان به را قانونی ماده این به

9 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 است ممکن ولی نیستند چاه حفر مخصوص صرفاً که هایی دستگاه وضعیت ماده این در
 ).برقی و دیزلی کمپرسور (مثل نیست مشخص شوند استفاده موضوع این در

 حفـار  هـم  و باشـد  چـاه  مالـک  هـم  متخلف از منظور که شود مشخص باید :5 تبصره
 .غیرمجاز

 چیست؟ چاه روز ارزش نیم و یک از منظور

10 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .شود حذف حقیقی اشخاص
 .شود اضافه هم »الیروبی و تعمیق« قنات یا آب چاه حفر بر عالوه

 کمیسـیون  عهـده  بـر  حفـاري  هـاي  دسـتگاه  مـالکین  اعتـراض  بـه  رسیدگی 3 تبصره در
 .باشد زیرزمینی هاي آب امور به رسیدگی
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شود گنجانده و تعریف آب ویژه یگان: 4 تبصره
 و شـده  مشـخص  سقف فقط ماده این در و باشد مشخص مجازات کف باید اوال: 5 تبصره

 همچنـین . باشـد  داشته وجود تفاوتی قدمت داراي و جدیدالحفر چاه بین باید حال هر به
 .شود مشخص نیز...)  و حبس و شالق(مانند  جرم این مجازات باید

11 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 :60 ماده تبصره
 چـاه  مالکین و حفاري هاي دستگاه مالکین به قانون این رسانی اطالع شیوه مورد در -1

 .گردد گیري تصمیم نیز قنوات و
 و اسـت  نشـده  تفکیک کنند می برداري بهره که کسانی و حفر که کسانی مسئولیت -2

 پرداخت مسئولیت گیرد، می قرار برداري بهره مورد و حفر که چاهی نیست مشخص
 کیست؟ برعهده آن نقدي جزاي

 چاه؟ مالک یا است مسئول حفار حفر، مورد در آیا -3
 یـا  است تضامینی آنها مسوولیت میزان بردار بهره و حفار هردوي مسئولیت فرض بر -4

 مشترك؟
 پروانه؟ بی چاه یا پروانه یا چاه شود؟ می تعیین چگونه چاه روز ارزش -5
 کننـد،  مـی  چاه مجدد احیاي به مبادرت بار چندین اشخاص بعضی اینکه به باتوجه -6

 شوند؟ چاه ارزش برابر 5/1 پرداخت به محکوم بایستی چاه احیا هر در آیا

12 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
 البرز 

 بـرق  و آب ویـژه  یگـان  4 تبصـره  در و آب منابع به رسیدگی کمیسیون 3 تبصره انتهاي
 .گردد تبیین موجود هاي ظرفیت براساس اشان قانونی جایگاه بایستی که هستند مراجعی

14 - 
 آب
 اي منطقه

 کرمان

 گذاري ارزش ثانیا است؟...  یا و آب؟ ارزش چاه؟ ارزش منظور است نامفهوم اوال: 5 تبصره
 است مرجعی چه با

15 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب
 .است نشده تعریف آب منابع به رسیدگی کمیسیون 3 تبصره در

 مرید سعید 16
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 پروانـه  از غیـر  دیگـري  مـوارد  اسـت  الزم. زننـد  می افراد همین را مجاز غیر هاي چاه •
 .شود الزامی حفاري صالحیت

 .شود جایگزین بهتري کلمه باید »زنی انگ« کلمه جاي به: 1 تبصره •
 .شود آورده نیز »اس پی جی« لفظ باید »تردد کارت« واژه کنار در: 3 تبصره •

17 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 ذکـر  قـانون  ایـن  ابـالغ  از ماهه 3 مهلت به تردد کارت صدور« ،60 ماده 3 تبصره در •
 و اسـت  همیشگی ها شهرستان و ها استان بین تردد کارت که صورتی در »است شده
 .شود صادر تردد هر در باید

 شـود  می چه دستگاه تکلیف توقیف ماه 6 از پس نشده مشخص 60 ماده 3 تبصره در •
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 )شروطی؟ چه با شود می آزاد اگر( 

 در نـه  و تعـاریف  در نـه  کـه  شده اشاره برق و آب ویژه یگان به 60 ماده 4 تبصره در •
 .است نشده اي اشاره آن کیفیت و کمیت و نحوه به قانون متن

 مورد( مجاز غیر چاه مالک و حفار به مربوط جرایم 108 ماده و 60 ماده 5 تبصره در •
 .شود تفکیک و مشخص صراحت به) حفاري

20 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـا،  چـاه  تعمیـق  و شـکنی  کف مرمت، قنات، حفر چاه، حفر برداري، بهره نحوه درخصوص
 طور به زیرزمینی هاي آب منابع درمورد محدودیت بدون یا محدودیت داراي مناطق بحث
 و اسـت  یافتـه  ادامـه  جـا  ایـن  در رویکرد همان با و عادالنه توزیع قانون محوریت با عمده

 این از پیش که نکاتی همان چنان هم. ندارد و نداشته منظر این از کنونی قانون با تفاوتی
 .است ساري و جاري نیز نویس پیش این در رفت، آن ذکر

 عربپور علی 21
 اي منطقه آب

 کرمان
 و موتـوري  حفـاري  هـاي  دسـتگاه :............... گـردد  اصالح شکل این به است بهتر اول خط

 ................ .غیرموتوري

22 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 و چـاه  مـالکین  و حفـاري  هـاي  دسـتگاه  مالکین به قانون این رسانی اطالع شیوه مورد در

 .شود گیري تصمیم نیز قنوات

23 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداري بهره
 مدیریت

 آب منابع

 :شود آن جایگزین زیر ماده و حذف ماده این
 پروانه که حقوقی اشخاص توسط صرفاً حفاري هايدستگاه با قنات یا آب چاه هرگونه حفر

 کلیه موظفند الذکر فوق اشخاص . بود خواهد مجاز نمایندمی دریافت نیرو وزارت از صالحیت
 صورت در. کنند رعایت را قنات یا چاه حفر پروانه و حفاري صالحیت پروانه در مندرج شروط
 صالحیت پروانه بدون اگر و شد خواهد  لغو و تعلیق نیرو وزارت توسط رأساً ها«آ پروانه تخلف،
 و ها سازمان  یا و هاشرکت عامل مدیران کنند قنات یا چاه حفر به حفراقدام پروانه و حفاري

 به بنا و شد خواهند محکوم قانون این....  ماده در مقرر مجازات به حفاري مؤسسات
 رستود خذا با و گرددمی توقیف حفاري دستگاه  انتظامی، نیروي توسط نیرو وزارت درخواست

  قفو متخلفین .شد هداخو امقدا نهاآ ريحفا هستگاد امنهدا یا ضبط به نسبت قضایی ممقا
 به ونیر وزارت معالا و تشخیص سساابر مینیزیرز يهاآب بر وارده رتخسا انجبر بر وهعال
 .شد هنداخو ممحکو نیز نقانو ینا در رمقر يهازاتمجا

 و حفاري فعالیت مجوز اخذ به نسبت موظفند حفاري صالحیت پروانه دارندگان -1 تبصره
 هايدستگاه. نمایند اقدام ربطذي استان ايمنطقه آب شرکت از حفاري دستگاه تردد کارت

 توسط مجوز، بدون تردد صورت در مجاز حفاري هايدستگاه همچنین و غیرمجاز حفاري
 خواهد اقدام....» « ماده مطابق ايمنطقه آب شرکت درخواست به بنا و توقیف انتظامی نیروي

 .شد
 منابع از حفاظت منظور به و اساسی قانون 44 اصل هاي سیاست اجراي راستاي در -2 تبصره

 عمر بردن باال حفاري، عملیات در تخصصی -فنی استانداردهاي و ضوابط رعایت کشور، آب
 و تشکیل به نسبت است موظف نیرو وزارت ملی، هاي سرمایه حفظ و آب هاي چاه مفید

 سازمان استقرار و تشکیل نحوه نامه آئین. نماید اقدام آب مهندسی نظام سازمان استقرار
 و حفاران صالحیت تشخیص با مرتبط گريتصدي هاي فعالیت واگذاري چگونگی و مذکور
 به نیرو وزارت پیشنهاد با ماه سه مدت ظرف آب هاي چاه پمپاژ و حفاري عملیات بر نظارت
 وزارت توسط که تعرفههایی سساابر مربوطه يهزینهها .رسید خواهد وزیران هیات تصویب
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 شد هداخو یافتدر هچا حفر نمتقاضیا از ددمیگر غبالا و تصویب ونیر

 يهزینهها ريحفا صالحیت نهواپر ورصد ايبر دمیشو داده زهجاا ونیر وزارت به: 3 هتبصر 
 را نهواپر ورصد با مرتبط تخدما سایر و نیزنگا و کوبیكپال ري،حفا يهاهستگاد از یدزدبا
 .کند یافتدر متقاضی از مینماید تصویبونیر یروز که ییتعرفهها سساابر

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 61نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 هر ایجاد. باشد نمی خصوصی تملک و تصرف قابل قانون این 58 ماده در مذکور بستر •
 مـذکور  مـاده  در مندرج موارد حریم و بستر در تصرف و دخل و حفاري و اعیانی نوع

 سـال  از صـادره  احکـام  و مالکیـت  اسـناد  کلیـه . است ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون
 .گردد می اعالم باطل صدور تاریخ از مذکور آبی منابع بستر در بعد به 1347

 و خـارج  مـاده  ایـن  حکـم  از هـا  دریاچـه  و دریاها حریم و مستحدثه و ساحلی اراضی •
 .باشند می 29/04/1354 مصوب ساحلی و مستحدثه اراضی قانون مشمول

 ارائـه  به موطف متقاضی اعیانی ایجاد با نیرو وزارت اولیه موافقت صورت در: 1 تبصره •
 از چنانچـه . باشـد  مـی  نیرو وزارت به  تصویب براي خود عملیاتی قطعی طرح و نقشه
 شـده  انجـام  عملیـات  شود، تخلف کننده تصویب مرجع تشخیص طبق مصوب نقشه

 تجاوز رفع و قلع 60 ماده در مقرر ترتیب به شده ایجاد اعیانی وي هزینه به و متوقف
 .شد  خواهد

 وزیـران  هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین: 2 تبصره •
 .گردد می ابالغ

 سـاحلی  و مسـتحدثه  اراضی قانون موضوع اختیارات و تکالیف حقوق، کلیه: 3 تبصره •
 نیـرو  وزارت بـه  معینـا  حریم و بستر از برداري بهره و حفاظت مورد در 1354 مصوب
 .گردد می محول

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 ومـال  ملـک  هرگونه در شرکا سهم میزان است بدیهی.نیست ماده این آوردن به ضرورتی
 .است قضایی محاکم عهده به اختالف رفع و بوده شرکا بین سهم توافق براساس

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 .مالک حق نه است اراضی سهم اساس بر آب میزان و است برانگیز مناقشه حق، کلمه

4 

 محمد
 جواد

 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 تنـاقض  در 32 ماده و 45 و 5 ماده با که است اي گونه به نویس پیش شرایط در 61 ماده
 کشـاورزي،  قنـات  یـا  چـاه  از اراضـی  صـاحبان  از یـک  هر حق گردد می پیشنهاد و است

 بـا  متناسـب  مصـارف  سـایر  در و باشـد  شرب تحت اراضی کل از اراضی سهم با متناسب
 .باشد فعالیت دراختیار سهام درصد

5 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 شـرب  تحت اراضی با متناسب معموال و است عرغی موضوع  شرکا از یک هر سهم میزان
 امـا  بپـردازد  را چاه حفر براي گذاري سرمایه از اعظمی بخش شرکا از احدي اگر. باشد می

 آب از بیشـتري  سـهم  بایسـت  مـی  آیا. باشد کم ایشان مالکیت در چاه شرب تحت اراضی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شود بینی پیش متن در موضوع این شود می پیشنهاد لذا باشد؟ داشته را استحصالی

6 - 
 اي منطقه آب

 فارس

 .است تناقض در 32 و 45-5 ماده با که است اي گونه به نویس پیش شرایط در •
 متناسـب  کشاورزي، قنات یا چاه از اراضی صاحبان از یک هر حق گردد، می پیشنهاد •

 درصـد  بـا  متناسـب  مصارف سایر در و باشد شرب تحت اراضی کل از اراضی سهم با
 .باشد فعالیت اختیار در سهم

7 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 بـا  شـرب  تحت اراضی مالکیت به توجه بدون و پرداختی سهم با حقابه میزان تعیین •
 .دارد مغایرت اب از بهینه استفاده و) آب اتالف عدم معقول، مصرف( فنی اصول

 اراضی اساس بر قانونی مستندات تمام در افراد حقابه سهم مبناي گردد، می پیشنهاد •
 .گردد تعیین مالکیت تحت

8 - 
 اي منطقه آب

 گلستان
 تحـت  که آنها از یک هر اراضی سطح با باید قنات و چاه از اراضی صاحبان از یک هر حق

 .شود تعیین و تعریف است شده ذکر پروانه در و باشد می قنات یا چاه آبخور

9 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 مـورد  چـاه  پایـاب  اراضـی  مسـاحت  و پرداختی سهام تناسب به شرکا سهم میزان تعیین
 .است پیشنهاد

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 62نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 اضـافه  عنـوان  بـه  صـورت  ایـن  غیر در" شود اضافه ماده انتهاي به متن شود می پیشنهاد
 ."شد خواهد برخورد 110 و 108 مواد برابر و محسوب برداشت

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 چیست؟ فشار تحت قنات تعریف، 62 ماده در

3 - 
 اي منطقه آب

 گلستان
 دیگر قشرهاي به فشار تحت مخزن آب نفوذ از جلوگیري براي« آخر سطر در 62 ماده در

 .شود اصالح »آن رفتن هدر و آب تخلیه از جلوگیري« عبارت به »زمین

4 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 تکلیـف  آن تبـع  بـه  و نیـرو  وزارت تکلیف گردد خارج آرتزین حالت از چاه که صورتی در

 چیست؟ اي منطقه آب شرکت

5 - 

حفاظت  دفتر
 يبردار و بهره
 یریتمد

 منابع آب 

در  رفشا تحت اتقنوو  تزینآر نیمهو  تزینآر يهاهچا داريبرهبهر ينههاواپر نندگادار
 مکلفند و هستند مینیزیرز آب تخلیه از يجلوگیر لمسئو، آب به زنیا معد قعامو
 ايبر یگرد مناسب قطر یا و اريجد پوشش ردمو در را ونیر وزارت راتستود

 به را آب هدررفتو  مینز یگرد يقشرها به رفشا تحت نمخز آب ذنفو از يجلوگیر
 .نداربگذ اجرا موقع

6 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 چـه  مـاده  ایـن  اجرایـی  ضـمانت . گردد مشخص مجازات باید ماده این از متخلفین براي

 بود؟ خواهد

7 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

 .است نشده مشخص پرونده دارنده سوي از اقدام عدم عواقب



 
 

 

869 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 وزیري اروند 8
 اي منطقه آب

 زنجان
 .است نشده گنجانده برداري بهره پروانه دارندگان تمکین جهت به اجرایی ضمانت هیچ

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 63نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 سمنان
 یـا  و آبـی  منبع وقوع محل به ورود اجازه مامورین به 63 ماده اول پاراگراف دوم سطر در

 .شود داده آبی منبع کیفی و کمی گیري اندازه جهت شرب تحت اراضی

2 
 سیدصادق
 سجادي

 اي منطقه آب
 کردستان

 بـه  کشـاورزي  هـاي  چـاه  تجهیـز : کـه  موضـوع  ایـن  با گردد اضافه 3 شماره به اي تبصره
 را کیفیـت  حتـی  بتوانـد  شـرب  آب هـاي  چـاه  مجـاور  کـه  هوشـمند  کنتـور  هاي سیستم

 مجـاورت  در کـه  محصـوالتی  نـوع  نیـز  و گیـرد  قـرار  اولویت در بایستی کند گیري اندازه
 در و گیـرد  قـرار  کنترل تحت بایستی حاصله پساب و شوند می کشت شرب آب هاي چاه

 .آید عمل به جدي اقدامات شرب آب هاي چاه براي خطر صورت

3 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 نظـارت  تحـت  اسـت  مکلـف  بردار بهره" ترکیب به "است مکلف نیرو وزارت "ترکیب •
 .یابد تغییر "نیرو وزارت

 عـدم  صـورت  در شـود  مـی  پیشنهاد. است نامفهوم "مقرر مجازات" ترکیب: 2 تبصره •
 ابطـال  و تمدیـد  عـدم  به منجر نباشد بیشتر هم سال یک از که قانونی مهلت در اجرا

 .گردد مجوز

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 هـاي  سامانه اجاریی تسهیالت محل از یاو " عبارت بردار، بهره هزینه بر عالوه 63 ماده در
 .شود افزوده "آبیاري نوین

5 
 صدیقه

 منصوري
 اي منطقه آب

 ایالم

 ینـه و هز یکنتور هوشمند بر عهـده متقاضـ   یهته ینهباشد که هزیابهام م يدارا 63ماده 
 .دباشیم يانصب بر عهده شرکت آب منطقه

 هـاي  چـاه  روي بـر  آب تصـفیه  دسـتگاه  نصـب  ممنوعیـت  موضـوع  بـه  شود می پیشنهاد
 .شود اشاره کشاورزي

6 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 .گردد لحاظ نیز پساب از برداري بهره جهت هوشمند کنتور نصب
 نیـرو،  وزارت هزینـه  بـا  گیـري  اندازه وسایل قرائت در نیرو وزارت بودن »مجاز« همچنین

 وجـوه  و واریـز  خزانـه  حسـاب  بـه  و اخـذ  برداران بهره از اقساط صورت به آن هاي هزینه
 وزارت اختیار در گیري اندازه ابزار و کنتور تهیه اولویت با بخشی تعادل اهداف براي حاصله

 .گیرد قرار نیرو

7 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 اضافه آن به تبصره صورت به نیز کنتور پلمپ فک و دستکاري مجازات گردد می پیشنهاد
 .گردد

 .دارد ابهام رفع و بیشتر توضیح به نیاز "ضروريموارد " عبارت: 1 تبصره

9 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

مکلـف   یـرو وزارت ن ی،و منابع آب سطح یرزمینیز هايآب يها از سفره یانتبه منظور ص
بـراي   یـري گ هـاي هوشـمند و ابـزار انـدازه     بردار نسبت به نصب کنتور بهره ینهاست با هز

 .یدنقاط برداشت آب اقدام نما منابع یهآب در کل یحجم یلتحو
 .یندنصب شده اقدام نما یرياندازه گ یلمجازند نسبت به قرائت وسا یرووزارت ن ینمامور



  
 
 

870 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 گردد می ابالغ و یهته یروماده توسط وزارت ن ینا یینامه اجرا یین: آ3تبصره 

10 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه 2 تبصره انتهاي در
 بـرق  مجـاز،  حـد  از بیش برداري بهره یا و گیري اندازه وسائل نصب از تخلف صورت در

 جرائم مشمول و .شد خواهد محروم دولتی خدمات گونه هر از و شده قطع برداري بهره
 .شد خواهد آب قانون ضوابط طبق

11 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 آب منـابع  و زیرزمینـی  آب هـاي  سـفره  از صـیانت  منظـور  به :شود اصالح شکل بدین
 ابزار و هوشمند هاي کنتور نصب به نسبت خود هزینه با است مکلف بردار بهره سطحی،

 اقـدام  آب منـابع  کلیـه  در آب حجمی تحویل براي نیرو، وزارت تایید مورد گیري اندازه
 اقدام شده نصب گیري اندازه وسایل قرائت به نسبت مجازند نیرو وزارت مامورین .نماید
 و خرابی صورت در رفتار چگونگی خصوص در ماده این به هایی تبصره است الزم .نماید

 تفصـیل  بـه  نیرو وزارت مامورین توسط آن قرائت از جلوگیري همچنین کنتور، تعویض
 .شود آورده
 باعث مسئله همین است ممکن و نیست مشخص ضروري موارد تبصره این در: 1 تبصره

 مغـایرت  2 تبصـره  و ماده خود با همچنین و شود برداران بهره توسط کنتور نصب عدم
 .دارد

12 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود حذف باید »آب بده گیري اندازه« عبارت 1 تبصره در

13 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 تاسیسات از

 و آبی
 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 کـل  در گـردد  مـی  پیشـنهاد  کـه  است شده مجازات به اشاره تبصره انتهاي در: 2 تبصره
 .شود درج مجازات نوع صراحتا قانون

14 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان
 .یاشد نمی مشخص آب منابع به رسیدگی کمیسیون از منظور تبصره در

15 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 است؟ مرجعی چه با ضروري موارد تشخیص: 63 ماده 1 تبصره

16 - 
 سازمان
 استخدام
 کشوري

 زمـانی  مهلـت  بنـد،  ایـن  در شـده  ذکـر  مـوارد  انجام جهت شود می پیشنهاد 63 ماده در
 .گردد تعیین ساله 2 حداکثر

 مرید سعید 17
 دانشگاه

 مدرس تربیت
 چـون  شـود؛  گفتـه  شـکل  این به نباید که است معتقد »بردار بهره هزینه یا« خصوص در

 .کند حمایت آنها از مجددا قانون است ممکن

18 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 بـه  توجـه  بـا  کـه  شـده  محول نیرو وزارت به بردار بهره هزینه با کنتور نصب 63 ماده در
 بهـره  بـه  کنتور نصب و تهیه است بهتر آید می پیش نصب در که اجرایی و فنی مشکالت

) شـده  اشاره بردار بهره  توسط تجهیزات نصب عدم به هم 2 تبصره در( شود محول بردار
 .دارد مغایرت 63 ماده با که
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

19 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 و اسـت  مجرمانـه  وصف فاقد غیرمجاز برداري بهره احراز بدون کنتور نصب عدم: 2 تبصره
 آن تصـویب  عـدم  و رد بـه  منجر است ممکن کنتور نصب عدم صرف به مجازات تحمیل

 )؟(. شود

20 
 اصغر

 طیبیان
 اي منطقه آب

 کرمان
 .نیست مناسب برداران بهره توسط آب دبی گیري اندازه: 1 تبصره

21 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 .گردد اضافه بند این در نیز کالیبراسیون یا و تعمیر هايهزینه پرداخت •
صاحبان  ونیروزارت  ،سطحیآب  منابعو  مینیزیرز يهاآب هسفراز  صیانت رمنظو به

 داربرهبهر  خود هزینه با اندستا مکلفآب  منابع ریسااز چاه و  يپروانه بهره بردار
 دییمورد تا استاندارد يگیرازهندا زاتیتجه اربزا و هوشمند يهارکنتو نصب به نسبت

صادره اقدام نموده و  يمطابق با مجوزهاآب  حجمی تحویل بمنظور ايبر  رویوزارت ن
. بمنظور صحت ندینما گزارش رویبه صورت ماهانه حجم برداشت آب را به وزارت ن

 به نسبت ندزمجا ونیروزارت  ینرمامو .نماید امقدآب ا منابع کلیهدر گزارشات،  یسنج
و در صورت  احراز ارسال اطالعات  .نمایند امقدا هشد نصب يگیرازهندا سایلو ئتاقر

 يهاآب هسفراز  صیانت رمنظو بهمطابق ماده  نیبا متخلف اننادرست توسط بهره بردار
 ریسااز چاه و  يپروانه بهره بردار صاحبان ونیروزارت  ،سطحیآب  منابعو  مینیزیرز

 و هوشمند يهارکنتو نصب به نسبت داربرهبهر خود هزینه با اندستا مکلفآب  منابع
 تحویل بمنظور ايبر روین وزارت دییتا مورد دارد استان يگیرازهندا زاتیتجه اربزا

صادره اقدام نموده و به صورت ماهانه حجم برداشت آب  يمطابق با مجوزهاآب  حجمی
آب  منابع کلیهدر گزارشات،  ی. بمنظور صحت سنجندینما گزارش رویرا به وزارت ن

 هشد نصب يگیرازهندا سایلو ئتاقر به نسبت ندزمجا ونیروزارت  ینرمامو .نماید امقدا
 نیبا متخلف انبهره بردار و در صورت احراز ارسال اطالعات نادرست توسط .نمایند امقدا

 با رمزبو سایلو ارينگهدو  حفظخواهد شد.  رفتار قانون ان 100مطابق ماده 
 .دبو هداخو دارانبرهبهر

و  يگیرازهندا سائلو دخو هزینه به وريضر اردمودر  ستا زمجا ونیروزارت  1: هتبصر
و  حفظ. نماید ئتاقر و نصب صشخاا اتقنو و هاهچاآب را در  سطح لکنتر
 .دبو هداخو دارانبرهبهر با آب هبد يگیرازهندا و رمزبو سایلو ارينگهد
 ای و دارانبرهبهر توسط يگیرازهندا اتتجهیز نصب معد ب،یتخر رتصو در 2: هتبصر

 يجلوگیر داريبرهبهر مهادا از رو،یمذکور توسط وزارت ن لیممانعت از نصب وسا
 .دش هداخو لعماا نقانو ینا 100 مادهدر  رمقر يهازاتمجا و هشد
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 64نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 کشور وزارت عهده به سیالب ورود از جلوگیري منظور به بندها سیل نگهداري و احداث

 .است

2 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 :گردد اصالح زیر شکل به ماده
 شکنی کف یا و هچا حفر با ورمجا منابع نشد خشک یا و کاهش کهتیرصو در ــــــــ ب •

 در ورمجا منابع آب یافته کاهش ارمقد طرفین فقاتو با رتصو ینا  در نباشد پذیر انجبر
 از ونیر وزارت تشخیص به آب استحصـال  و بـرداري  بهـره  هاي هزینه کلیه در شرکت لقبا
 دهما ینا) ج( بند طبق طرفین فقاتو معد رتصو در. دشو تامین باید جدید تقنا یا هچا

 .دمیشو عمل
 .داد هداخو نظر و سیدگیر عموضو به ونیر وزارت واًبد باال اردمو کلیه در: 1 هتبصر •

 شـکایان  است بهتر .نماید شکایت آب بخش به سیدگیر هیژو هگاداد به ندامیتو ضمعتر
 ارجاع زیرزمینی هايآب امور به رسیدگی کمیسیون یا و قضایی مراجع به یا دست این از

 .شود
 .گردد حذف 3 تبصره •

3 - 
  اي منطقه آب

 لرستان

 .گردد تکلیف تعیین موضوع، نبودن پذیر جبران تشخیص مرجع: ب بند •
 و پـر  قبلی چاه و شده جابجا چاه اینصورت غیر در "شود اضافه بند انتهاي در: ج بند •

 ."شود المنفعه مسلوب
 بار زیر از ترفندها انواع به و کند می ایجاد زیادي مشکالت کارشناسان براي: 3 تبصره •

 توانـد  مـی  صـرفا  و نـدارد  جـادو  چوب کارشناس. نمود خواهند خالی شانه مسئولیت
 کـه  چیسـت  محـل  تعیـین  موضوع از کارشناس بهره. نماید ارائه را پیشنهاد بهترین
 متقاضـی  رضایت با و بوده گمانه گذشته مانند چاه. بپذیرد را سنگینی تکلیف چنین

 مـی  انجـام  انتخـاب  بهتـرین  براي را خود سعی تمام طبعا کارشناس و شود می حفر
 .دهد

4 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 صـورت  به بند این داد کاهش را برداري بهره میزان نمیشود قنات براي چون :ج بند  •
 :شود اصالح زیر

 .شود اضافه بند آخر به زیر مطلب و شود حذف اول سطر از قنات کلمه •
 .شود می کنترل و محدود برداشتی دبی مقدار چاه روي سنج دبی گذاشتن با •
 و مسـدود  قبل چاه یا قنات طرف از آب جریان مسیر یا و کند تغییر چاه در ما محل •

 گردد، حفظ آن جهت مخالف مسیرهاي
 .نزند مجاور قنات یا و چاه دبی به لطمه که نحوي به •

5 

 محمد
 جواد

 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .شود گرفته نظر در 114 ماده شرایط نحوي به 64 ماده متن در

6 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 مسئولیت صورت این در. است شده حفر نیرو وزارت مجوز با جدید قنات یا چاه قطعا
 دقیق غیر کارشناسی آیا. باشدمی چه مجاز هاي چاه قبال در مجوز کننده صادر مرجع

 گردد، می قبلی مجاز آبی منابع نقصان به منجر که جدیدي پروانه صدور در کارشناسان
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 عهده بر نیرو وزارت کارشناس اشتباه هزینه ماده این 3 تبصره در شود؟ لحاظ نباید

 میان در خسارت بروز از جلوگیري براي اي انگیزه که است شده گذاشته خانه وزارت
 .گذارد نمی باقی کارشناسان

7 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان

 چـاه  حفـر  یـا  و موجـود  چاه جابجایی یا و شکنی کف با:............ گردد اصالح الف بند •
 ....... .قنات بجاي

 زیرزمینـی  آب بـا  ارتبـاطی  و اسـت  سـطحی  آب به مربوط نفره سه هیئت: 3 تبصره •
 .ندارد

8 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 ماده خود اساس بر اگر ولی نموده، جدید چاه صاحبان متوجه را جبران هزینه: الف
 جبران نشده مشخص شود مجاور چاه در نقصان باعث قنات پیشکار ادامه یا شکنی کف

 .است کسی چه با خسارت

9 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 .دارد مشابهت 114 ماده با

10 - 
 اي منطقه آب

 فارس
 .دارد مشابهت 114 ماده با

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 65نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سیدرضا

 میرموسوي
 اي منطقه آب

 زنجان

 آنهـا  شـرب  تحـت  اراضـی  کلیه که مجازي هاي چاه گردیده، ذکر ماده این از قسمتی در
 بـه  که ایرادي. گردد اقدام قضایی مراجع طریق از پروانه ابطال براي یافته، کاربري تغییر

 تغییـر  صـورت  در مـاده،  ابتـدایی  قسـمت  برابـر  که است این باشد، می وارد موضوع این
 ایـن  از منظـور  کـه  اسـت  حـالی  در این و گردد اصالح پروانه اراضی، از قسمتی کاربري
 رسـیدگی  کمیسـیون  توسط که باشد می پروانه آب سهم از بخشی ابطال واقع در اصالح،

 به واحد موضوع تقسیم لذا. گردد می اعمال اي منطقه آب هاي شرکت هاي پروانه صدور به
 با دیگري و بوده پروانه از قسمتی ابطال همان واقع در که اصالح عنوان با یکی بخش دو

 صـدور  بـه  رسیدگی کمیسیون یکی که متفاوت مرجع دو به موارد ارجاع و ابطال عنوان
 تعریـف  ضـمن  اسـت  الزم و بوده وجاهت فاقد باشد، می قضایی مراجع دیگري و ها پروانه
 ها، پروانه صدور به رسیدگی کمیسیون اینجانب، پیشنهاد به که امر این براي واحد مرجع
 و ها دادگاه به مراجعات افزایش قبیل از تبعاتی آمدن بوجود از باشد، می مناسب اي گزینه

 از طرفین عهده بر گوناگون هاي هزینه تحمیل قضاییه، قوه به ورودي هاي پرونده افزایش
 مرجـع  که است بدیهی. نمود جلوگیري غیره، و متفاوت آراء صدور دادرسی، هزینه قبیل

 امـور  بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  هـا،  پروانـه  صدور به رسیدگی کمیسیون آراء به اعتراض
 .بود خواهد زیرزمینی هاي آب

2 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 شـده  داده نیـرو  وزارت به پروانه ابطال اختیار و حذف قضایی مراجع عبارت 65 ماده در

 .است
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 شرح "ج" بند برابر. باشد نیرو وزارت اختیار در باید تعدیل، و اصالح همانند مجوز ابطال

 .نامه ابتداي

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 ماده شرایط مشمول همگی و است 59 ماده شرایط از خاصی حالت 69 و 66 و 65 ماده
 دو هر 59 ماده و ماده این اینکه به توجه با بنابراین. باشد می آب عادالنه توزیع قانون 16
 16 مـاده  مـتن  گـردد  مـی  پیشنهاد هستند، دستورالعمللی و اجرایی نامه آیین صورت به

 ماده شرایط ضمنا. گردد ارائه مواد این جاي به الزم اصالحات با آب عادالنه توزیع قانون
 .شود گرفته نظر در مواد این در نیز 114
 جایگـاه  چنـدان  قـانون  قالـب  در و دارنـد  اجرایی نامه آیین حالت 59، 69، 66، 65 مواد

 .ندارند

5 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 پیشنهاد اند یافته کاربري تغییر کامل طور به که اراضی برداري بهره پروانه ابطال مورد در

 .شود محول) پرونده صدور(مرجع  نیرو وزارت به قضایی مراجع جاي به شود می

6 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 صـورتی  در و باشـد  ممکـن  اي منطقه آب شرکت توسط پروانه لغو است بهتر خصوص این در
 .نماید مراجعه قضایی مراجع به دارد اعتراض متقاضی که

 .شود تعریف شفاف طور به اولیه شرب تحت اراضی همچنین
. شـود  مشـخص  نیـز  ها چشمه آب تکلیف بایستی قنوات آب بر عالوه ماده این ذیل تبصره در

 تضـاد  در آب بازارهـاي  ایجـاد  با که شود تنظیم اي گونه به بایستی تبصره این مفاد همچنین
 .نباشد

7 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

چـاه  ینیزمیرو ز یبرداري منابع آب سطحپروانه بهره یزانم یدبمکلف است  یروزارت نو
 یداده اند را متناسب با اراض ییرکاربريآنها تغ یهتحت شرب اول یرا که اراض يمجاز هاي

باشـد   یافتـه کاربري  ییربه طور کامل تغ یرکشتو چنانچه سطح ز یداصالح نما یماندهباق
 بـراي  ییمراجـع قضـا   یـق از طرمنبع مربوطه فاقد اعتبار بـوده و  چاه برداري  پروانه بهره

 .گردد یم یدآن اقدام نماابطال 
 يهــاروزنامــه یــکدر  یشــود بــا انتشــار آگهــ یاجــازه داده مــ یــروتبصــره: بــه وزارت ن

 یـا  ینفـع بـه ذ  یمو مستق یکتب یبا ابالغ به طرق قانون یاو  یو روزنامه رسم یراالنتشارکث
بـه صـورت    یـا که آب آنهـا رهـا شـده و     یقنوات ینمحل مالک یو شوراي اسالم ینفعانذ
خـود الـزام    یـه تحت شرب اول یشود را به مصرف آب قنات در اراضیاستفاده م یرمجازغ

برداران اقدام الزم بـه   بهره قنوات ینمالک,  یپس از آگه یکسالکند. چنانچه ظرف مدت 
کـه از   یگـري هـر اقـدام د   یامحل مصرف آنها  ییننسبت به تع یرووزارت ن. یاورندعمل ن

 خواهد نمود. یمکند اتخاذ تصم یريجلوگ یرزمینیز آب یرمجازاستفاده غ

8 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود گنجانیده آن تبصره و ماده در زیر مطلب 65 ماده
 کشاورزي جهات وزارت هماهنگی با

9 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 شـرب،  اراضـی  کاربري تغییر دلیل به برداري بهره پروانه بودن اعتبار فاقد صورت در •
 اختیـار  در آب تخصیص پروانه این و نباشد قضایی مراجع به نیاز پروانه ابطال جهت

 .گیرد قرار برداري بهره جهت اي منطقه آب هاي شرکت
 مسکونی آنها شرب تحت اراضی کل که هاي چاه خصوص در که قبلی کار و ساز چرا •

 *است؟ نگردیده ارائه قبلی 28 و 27 ماده دستورالعمل دارد، وجود شده
 خصوص در که گردد می بر کشاورزي کاربري با هایی چاه به ماده، این رسد می نظر به •
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 یافتـه؛  کـاربري  تغییـر  آنها شرب تحت اراضی که برداري بهره هاي پروانه دبی اصالح

 بـه  مالک تمایل و شرب تحت اراضی کاربري تغییر موضوع اي، تبصره طی است الزم
 .نشود گذاشته مسکوت و شده روشن موضوع تا بررسی، پروانه، کاربري نوع تغییر

10 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .بدهد خودمان به را ابطال اجازه قانون
 کشـاورزي  جهـاد  برعهـده  بایـد  تکلیـف  این و است 32 ماده ذیل تبصره با مغایر: تبصره
 .باشد
 مجـازات  بایـد  کننـد  مـی  استفاده غیرمجاز صورت به را آب دارند که کسانی اینکه ضمن
 فاقـد  یکساله مهلت اعطاي. آید عمل به جلوگیري نیز برداري بهره از و شود گرفته درنظر
 .است توجیه

11 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 عهـده  بـه  ابطـال  امـا  شـده  اشاره خوبی به متخلف متقاضیان پروانه اصالح و تعدیل •
 آب هاي شرکت اصلی مشکل که است حالی در این. است شده ذکر صالح ذي مراجع
 اختیـار  در است الزم و است متخلفین پرونده ابطال براي قانون وجود عدم اي منطقه
 در تعـارض  رفـع  بـراي . گیـرد  قـرار ) نیـرو  وزارت سـتاد  سطح در الاقل( نیرو وزارت

 الزم متخلفـین،  مجـوز  ابطـال  یا متقاضیان گذاري سرمایه و مکتسبه حقوق خصوص
 قراردادهـاي  تـوان  مـی  مثـال  عنـوان  به. شود اعمال تغییراتی قانون ادبیات در است

 )د بند برابر. (نمود منعقد مدنی قانون 10 ماده استناد به را آب مصرف مجوز صدور
 .باشد نیرو وزارت اختیار در باید تعدیل، و اصالح همانند مجوز ابطال •

13 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 موضـوعیت  زوال واسـطه  بـه  اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت  شـود  می پیشنهاد ماده این در
 اعتبـاري  بی و لغو به مجاز راسا پروانه، ابطال درخواست جاي به و برداري بهره هاي پروانه
 .باشند برداري بهره هاي پروانه

 عربپور علی 14
 اي منطقه آب

 کرمان
 دهیاري؟ شهرداري؟ کشاورزي؟ جهاد وزارت است؟ نهادي چه کاربري تغییر اعالم مرجع

 

 یاراض یکه تمام يمجاز و فعال کشاورز يها نوع مصرف آب چاه رییتغ ایو  يبردار : ادامه بهره28و  27ماده  دستورالعمل*
است، توسط مالک  افتهی يکاربر رییآنها تغ یروستا قرار گرفته و اراض يهاد ایتحت شرب آنها در محدوده طرح جامع شهر 

 دستور ای يرا باها را لغو و  چاه نگونهیا يبردار . شرکت موظف است پروانه بهرهباشد ینم ریپذ امکان گریچاه به مصارف د
 حجم هیبق درصد 50 معادل فوق اقدامات انجام از پس. دینما اقدام آنها نمودن المنفعه مسلوب و پر به نسبت ییقضا مراجع

 باشد، شده لحاظ یمطالعات محدوده آبخوان يزیر برنامه قابل ینیرزمیز اب در ها چاه نیا آب برداشت احجام که یصورت در
 .ردیگ یم قرار شرکت اریاخت در يرکشاورزیغ مصارف به صیتخص يبرا

 يهاد ای شهر جامع طرح محدوده در يکشاورز فعال و مجاز چاه ياریآب تحت یاراض از یبخش که يموارد در: 1 تبصره
 از خارج چاه هیاول آبخور تحت يکشاورز یاراض ماندهیباق يبرا معتبر يبردار بهره پروانه باشد، افتهی يکاربر رییتغ روستا
 يدفتر محاسبات انجام با افتهی يکاربر رییتغ یاراض يبرا. شود یم صادر و اصالح ییروستا يهاد ای و يشهر جامع طرح
 سفره نفع به حجم نیا درصد 50 معادل فوق اقدامات انجام از پس و برآورد لیتعد و اصالح نامه وهیش تیرعا با معادل آب
 محدوده آبخوان ینیرزمیز آب در ها چاه نیا آب برداشت احجام کهیصورت در حجم هیبق درصد 50 و رهیذخ ینیرزمیز آب

 .ردیگ یم قرار شرکت اریاخت در يرکشاورزیغ مصارف به صیتخص يبرا باشد، شده لحاظ یمطالعات

 



  
 
 

876 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 یکیدروژئولوژیه اتیخصوص يدارا که آبخوان از یمناطق ای ها چاه نگونهیا وقوع محل در دیبا يبردار بهره مجوز: 2 تبصره 
 .گردد صادر هستند، مشابه) ینیرزمیز يها آب و نیطبقات زم یی(شناسا

 آب منابع تیریمد تهیکم توسط آن مفاد کامل انجام دییتا از پس بند نیا محل از حاصل آب يها صیتخص: 3 تبصره
 گزارش کباری ماه هرسه است موظف شرکت درضمن. بود خواهد يواگذار قابل دستورالعمل نیا مفاد تیرعا با شرکت
 قابل ینیرزمیز آب ارقام اصالح جهت را مراتب ،یبررس از پس تا ارسال آب منابع تیریمد شرکت به را بند نیا عملکرد

 .دینما ارسال روین وزارت يآبفا و آب کالن يزیر برنامه دفتر به ،یمطالعات محدوده يکشاورز يزیر برنامه

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 66نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 مانند اعدادي و باشد غیر به انتقال قابلیت بدون یکساله باید پروانه نه و صادره مجوز •
 .شود رجوع نامه ابتداي "ج" شرح و 68 و 59 ماده به. است قانون روح مغایر سال 5

 و قطعـی  کـه  چـرا  شود ذکر دیگري اداره سند در نباید هرگز آب مجوز اصوال: 1 بند •
 نامـه  ابتـداي  "د" و "ج" بنـد  شرح به. داشت نخواهد اصالح امکان و شود می دائمی
 .شود رجوع

 .شود اصالح 66 ماده 1 بند مانند: 2 بند •

 عربپور علی 2
 اي منطقه آب

 کرمان
 سـال  5 قنـات  یـا  چـاه  اگر ممنوعه مناطق در. باشد آزاد مناطق به مربوط باید ماده این

 .گردد ابطال پروانه بایستی نشود برداري بهره متوالی

 مرید دکتر 3
 تربیت دانشگاه

 مدرس
 .کند کار چه یعنی

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 شـرایط  مشمول همگی و است 59 ماده شرایط از خاصی حالت 69 و 66 و 65 ماده •
 مـاده  و ماده این اینکه به توجه با بنابراین. باشد می آب عادالنه توزیع قانون 16 ماده
 متن گردد می پیشنهاد هستند، دستورالعملی و اجرایی نامه آیین صورت به دو هر 59

 ضمنا. گردد ارائه مواد این جاي به الزم اصالحات با آب عادالنه توزیع قانون 16 ماده
 .شود گرفته نظر در مواد این در نیز 114 ماده شرایط

 جایگـاه  چنـدان  قانون قالب در و دارند اجرایی نامه آیین حالت 59 ،69 ،66 ،65 مواد •
 .ندارند

5 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 و هـا  چـاه  به مهلت دادن و رسمی ابالغ هرگونه گذشته هاي سال تجربه طبق اینکه به توجه با
 آبخـوان  از بـیش  برداشت و آبی منابع اینگونه از برداري بهره مجدد شروع باعث متروکه قنوات
 منابع مورد در و باشد آزاد هاي دشت مختص صرفا ماده این مفاد شود می پیشنهاد شد خواهد

 از پـس  احیـا  غیرقابـل  یـا  احیـا  قابـل  از اعـم  هـا  چاه مورد در ممنوعه هاي دشت در واقع آبی
 آب هـاي  شـرکت  شـدن  اعـالم  حـریم  فاقـد  ضـمن  سـال  5 از بیش آنها از نشدن برداري بهره

 اقـدام  آبخـوان  نفـع  به پروانه ابطال براي قضایی مراجع طریق از مالکین ابالغ بدون اي منطقه
 آنهـا  از نشـدن  بـرداري  بهـره  از پس احیا قابل غیر یا احیا قابل از اعم قنوات مورد در و نمایند
 شـکنی،  کـف  صـدور  براي درخواستی هیچگونه شدن، اعالم حریم فاقد ضمن سال، 5 از بیش
 اي تبصـره  شود می پیشنهاد همچنین. نشود پذیرفته...  و قنات جاي به چاه حفر پیشکار، حفر

 :شود افزوده ماده این مفاد به ذیل متن با
 در مندرج اعتبار مدت در که هایی چاه پروانه ممنوعه و آزاد از اعم ها دشت کلیه در است الزم

 صـدور  هـاي  کمیسـیون  اي منطقه آب هاي شرکت توسط راسا اند نرسیده برداري بهره به پروانه،
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شوند ملغی آبخوان نفع به) ها پروانه
 غیـر  در شـود  گنجانیـده ...»  یا و اجتماعی ضرورت صورت در« موضوع ماده متن در یا و •

 چاهها این صاحبان به رسمی  ابالغ و دهد انجام اقدامی تواند نمی راسا شرکت صورت این
 بالاسـتفاده  هـا  سـال  کـه  شـد  خواهـد  هـایی  چاه برداري بهره جهت درخواست ارائه باعث
 .اند بوده

 و فعـال  صـنعتی  واحـد  نشـده  بـرداري  بهـره  سـال  5 کـه  صنعتی هاي چاه درخصوص آیا •
 اقـدام  متروکـه  کشـاورزي  هـاي  چـاه  مانند توان می است معتبر نیز آن صنعتی مجوزهاي

 .نمود

6 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است نشده اشاره نیرو وزارت تاکید مورد اجتماعی ضرورت به

7 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 .شود محول نیرو وزارت به ابطال اختیار 65 ماده مشابه دو و یک هاي تبصره در

8 - 
 اي منطقه آب

 قم

 و گذشـته  آنهـا  شدن خشک از سال 5 از بیش که بالاستفاده و خشک قنوات وجود •
 توزیـع  قـانون  16 مـاده  هـم  از نشـده،  ارائـه  آنها جاي به چاه حفر مجوز درخواست

 آنهـا  خصـوص  در مـذکور  قـانون  دوم فصـل  اجرایی نامه آیین 16 ماده و آب عادالنه
 غیره و ها داري بخش طرف از کماکان آنها ساختمانی حریم لیکن است، نشده اعمال

 گونـه  ایـن  هـاي  چـاه  میلـه  تسـطیح  و تخریب درخواست حتی یا و شود می استعالم
 .گردد می درخواست مجوزي چنین شرکت، از و شود می مطرح ها قنات

 حاکمیـت،  توسـط  تـاریخ  طول در و اند بوده عمومی که متروکه و زراعی انهار وجود •
 .است بالتکلیف آنها بستر اراضی و اند شده احداث

 الیروبی فقط شود مشخص شود می پیشنهاد نیست، مشخص احیا نحوه ،66 ماده در •
 احیـاء  جـزو  هـم  قنـات  پیشکار ادامه و چاه محل تغییر و شکنی کف یا است مدنظر

 هستند؛

 تعیـین  بـراي  و شـود  اضافه هم متروکه وصف حریم، فاقد بر عالوه ،2 شق در ضمنا •
 شـود  تجـویز  نیز آنها انهدام و تسطیح و کردن پر موضوع قنات، یا چاه نهایی تکلیف

 .شود تر آسان استعالمات به پاسخگویی که

9 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

بهـره  مـورد  سـال  5 از بیش که قنواتی و مجاز هايچاه مورد در است مکلف نیرو وزارت
 :نماید عمل زیر شرح به اند قرارنگرفته برداري

 قابـل  نیرو وزارت کارشناسان تشخیص به که قنواتی و هاچاه ذینفعان و صاحبان به -1
 بـه  نسـبت  کـه  شودمی داده مهلت یکسال مدت به  رسمی ابالغ با باشند می احیا
 و اعـالم  حریم فاقد مذکور قنات یا چاه اقدام عدم صورت در. نمایند اقدام آنها احیا

 در مالکیـت  سـند  از کسـر  یا برداري بهره پروانه ابطال براي قضایی مراجع طریق از
 .نماید اقدام قنات مورد

 قابل نیرو وزارت کارشناسان تشخیص به که قنواتی و ها چاه ذینفعان و صاحبان به -2
 دست در با که شودمی داده مهلت ماه یک مدت به  رسمی ابالغ با باشند نمی احیا

 قنـات  جـاي  به حفرچاه یا جایی جابه تقاضاي براي مربوطه مدارك و اسناد داشتن
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 نمایند مراجعه خوزستان برق و آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت به اعتراض

 قضـایی  مراجـع  طریـق  از و اعـالم  حریم فاقد فوق قنات یا چاه صورت این غیر در
 .نماید اقدام قنات مورد در مالکیت سند از کسر یا برداري بهره پروانه ابطال براي

10 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
  علوم

 .شود گنجانیده زیر مطلب 2 و 1 هاي بخش براي
 کشاورزي جهاد وزارت هماهنگی با

11 - 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 ردمو لسا 5از  بیش که تیاقنو و زمجا يهاهچا ردمودر  ستا مکلف رویــــــــــن وزارت
 :نماید عمل یرز حشراند به  قرار نگرفته داريبرهبهر
 به که تیاقنوو  هاهچا نینفعاو ذ نصاحبا به یآبـــ تیـــظرف يدارا يهـــا دشـــت در 1-

 لیکسا تمد به سمیر غبالا با میباشند حیاا قابل ونیروزارت  نشناسارکا تشخیص
 یا هچا امقدا معد رتصو در .نمایند امقدا نهاآ حیاا به نسبت که دشو می داده مهلت

 و چـاه  نمـودن  المنفعـه  مسـلوب  و پر ضمن روین وزارت و معالا حریم فاقد رمذکو تقنا
 نهواپر لبطااو  لغــو ايبر قضایی جعامر طریق از  دادســتان نــدهینما حضــور در قنــات

 چــه( .نماید امقدا تقنا ردمودر مالکیت سند از کسر یاو  چــاه و قنــات  داريبرهبهر
 موجـب  کـار  ایـن .  باشـد  مـی  چاه مجدد حفر یا و احیا جهت یکساله مهلت به ضرورتی
 آبخوان نفع به باشد غیرفعال چاه تري طوالنی زمان هرچه. گردد می برداري بهره اقزایش

 .)است

 به که تیاقنوو  هاهچا نینفعاو ذ نصاحبا به یآبـ  تیـ ظرف يفاقد و دارا يها دشت در -2
 هما یک تمد به سمیر غبالا با نمیباشند حیاا قابل ونیروزارت  نشناسارکا تشخیص

 به اضعترا ايبر مربوطه اركمد و دسناا شتندا ستد در با که دشو می داده مهلت
 فاقد قفو تقنا یا هچا رتصو ینا غیر در نمایند جعهامر ايمنطقه آب يشرکتها

  دادستان ندهینما حضور در قنات و چاه نمودن المنفعه مسلوب و پر ضمنو  معالا حریم
ــو ايبر قضایی جعامر طریقاز ــاه داريبرهبهر نهواپر لبطاا و لغ ــات و چ از  کسر یاو  قن

 .نماید امقدا تقنا ردمودر  مالکیت سند

 جلسات صورت 12

 کـه  قنـواتی  و مجـاز  هـاي  چـاه  مورد در خود، تشخیص حسب بر است مکلف نیرو وزارت
 :نماید عمل زیر شرح به اند، نگرفته قرار برداري بهره مورد سال 5 تا 3 حداقل

 و نبـوده  عمـومی  مصـالح  بـه  مضر آنها از برداري بهره که قنواتی و مجاز هاي چاه -1
 بـه  رسـمی،  ابـالغ  بـا  باشـند،  مـی  احیـا  قابل مرمت و تعمیر یا و الیروبی با صرفاً

 اقـدام  احیـا  بـه  نسبت که شود می داده مهلت یکسال آنها برداران بهره و صاحبان
 سـاقط  اعتبـار  درجـه  از مـذکور  قنات یا چاه پروانه اقدام، عدم صورت در. نمایند

 .گرددمی ابطال نیرو وزارت توسط و شده
 و صـاحبان  بـه   رسـمی  ابـالغ  بـا  باشـند،  نمی احیا قابل که قنواتی و ها چاه پروانه -2

 و اسـناد  داشـتن  دسـت  در بـا  کـه  شود-می داده مهلت ماه یک آنها برداران بهره
 عـدم  صورت در نمایند مراجعه نیرو وزارت به تکلیف تعیین براي مربوطه مدارك

 وزارت توسـط  و شـده  سـاقط  اعتبـار  درجه از مذکور قنات یا چاه پروانه مراجعه،
 .گرددمی ابطال مذکور

 انـد  نگرفته قرار برداري بهره مورد سال 5 از بیش که قنواتی و مجاز هاي چاه پروانه: تبصره
 .گرددمی ابطال نیرو وزارت توسط و شده ساقط اعتبار درجه از
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 صـالح یاشاره شده است اما ابطال بـه عهـده مراجـع ذ    یمتخلف به خوب انیو اصالح پروانه متقاض لیتعد :ج بند 

ابطـال   يعـدم وجـود قـانون بـرا     يا آب منطقـه  يها شرکت یاست که مشکل اصل یدر حال نیذکر شده است. ا
رفـع   ي. براردی) قرار گروی(الاقل در سطح ستاد وزارت ن رویوزارت ن اریاست و الزم است در اخت نیپرونده متخلف

 اتیـ الزم اسـت در ادب  نیبا ابطـال مجـوز متخلفـ    انیمتقاض يگذار هیتعارض در خصوص حقوق مکتسبه و سرما
 10صدور مجوز مصـرف آب را بـه اسـتناد مـاده      يقراردادها توان یاعمال شود. به عنوان مثال م یراتییقانون تغ

 منعقد نمود. (برابر بند د). یقانون مدن

 يآن بـرا  ریو نظـا  "حقوق مکتسـبه "، "يبردار پروانه بهره"،  "آب یسند رسم"مانند  یاستفاده از کلمات :د بند

 تیاسـت کـه در وضـع    یدر حال نی. اکند یم جادیحق آب ا يبرا یدائم یتیوضع یکنندگان از نظر حقوق مصرف
 یدرسـت  بـه  زین یفعل قانون درهستند و  يواگذار رقابلیو غ کسالهیعمدتا  یبرداشت آب سطح يمجوزها یفعل
 بیـ از ترک "يبـردار  پروانـه بهـره  " يبه جا شود یم شنهادیشده است. لذا پ دیتاک مجوزها هیکل بودن دار زمان بر
خـارج از   يا اداره چیمـرتبط بـا هـ    یآب در سند رسـم  يعنوان مجوزها چیاستفاده گردد و به ه "مجوز مصرف"

اصـالح   ،یادارات مرتبط با ثبت اسناد و امالك) درج نشود چرا که در صورت تخلف متقاضـ  ژهی(به و رویوزارت ن
 مورد اشاره قرار گرفته است.  زین 23مواد مانند ماده  یموضوع در برخ نیاست. ا رممکنیغ بایسند تقر

اعطـا شـده امـا بـه      یکه به نسل یعمدتا مجان یدولت ی(مجوز قانون "رانت نسل اول"موضوع  یالملل نیابع بمن در
 ارزش جـاد یا باعـث ) آب بـا  مـرتبط  يمجوزهـا  نایع. شود ینم اعطا افراد ریسا به قانون ای منابع تیمحدود لیدل

 مجـوز  نیـ ا از بخواهـد  يگـر ید فـرد  چنانچـه  و شده توانمند عمدتا انیمتقاض از یبرخ يبرا ناحق به يا هیسرما
 آنکـه  بجـز  بپـردازد  را اسـت  کـرده  افـت یدر گانیرا به یقبل فرد که يمجوز يا هیسرما ارزش دیبا دینما استفاده

 و 27 مـواد  هیاصـالح  شرح. است گشته رقابت رقابلیغ و يا هیسرما یارزش يدارا مجوز يدارا فرد انیاع و عرصه
 در انـد  گرفتـه  صیتخصـ  یمجـان  مجوز قبال که يافراد. دهد یم نشان را يا هیسرما اثر نیا یخوب به.ت.ع.آ ق 28

 تواننـد  یمـ  یحتـ  و دارنـد  يانحصار کامال حق یراحت به گرید عیصنا تمام و گلخانه توسعه يبرا زین حاضر حال
کامال مجـاور) از   یاراض ی(حت یمابق و بفروشند ینجوم يها متیق به را فوق یدولت یمجان مجوز از یقسمت تنها

 يریـ گیپ قابـل  کامال عرف و شرع اساس بر یدولت يمجوزها يا هیسرما ارزش حذف. شوند یم محروم حقوق نیا
ـ  دقـت  و آب مجـوز  يواگـذار  و فروش و دیخر تیقابل عدم. است تر کینزد عدالت به اریبس و است  در تیـ نها یب
 راسـتا  نیهمـ  در امـالك  یرسـم  يسندها در آب مجوز درج عدم و آب بازار نیعناو به هیشب يمورد هر ياجرا
 قلمـداد  "حـق " را فـوق  يمجوزها شد خواهد اشاره ریز در که یمختلف مواد در روین وزارت آنکه تر بیعج. است
 .است نموده سلب خود از یقطع جرم وقوع صورت در یحت را مجوز ابطال امکان و کرده

 به و آب منابع از ساالنه يسراسر يآماربردار امکان عدم و آب يمجوزها بودن یدائم از یهمگان تصور به توجه با
 کسـاله ی حـداکثر  ها مهلت و دهایتمد و مجوزها تمام است الزم منابع، تمام روز به آمار به یدسترس عدم آن تبع
 در يقدرتمنـد  ابـزار  موضوع نیا. ردیگ قرار روین وزارت اریاخت در ابطال امکان ،یمتقاض تخلف صورت در و بوده
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 .است صادره يمجوزها يبرا یدولت رانت جادیا عدم و يا هیسرما ابزار به مجوز لیتبد از يریجلوگ 

حق "پمپاژ موجود  يها ستگاهیتوسعه منابع آب مانند سدها و ا یدولت شده يبردار بهره يها طرح ياگر برا ضمنا
منـابع   يا حوضه تیریمورد توافق مد فیو توسعه متوازن موجود در تعر یشود، با عدالت اجتماع جادیا "مکتسبه

نمـوده و   اجـرا توسـعه را   يهـا  طـرح  يبرخوردار بـا قـدرت بـاال و اعتبـارات قـو      يها آب متناقض است. استان

هسـتند.   مطالعـه  ياعتبار بـرا  نیو تام صیو دار تخص ریکمتر برخوردار در گ يها و استان کنند یم يبردار بهره

کمتر برخـوردار   يها حذف حقوق استان یشده لزوما به معن يبردار بهره يها طرح يحق مکتسبه برا جادیل احا
 .شود یاعمال م یدولت يها طرح يو برا یصورت دولت حالت به نیرانت نسل اول در ا یاست. به نوع زیحوضه آبر

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 67نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 پیشـنهاد . اسـت  نشـده  نفتـی  هـاي  فـرآورده  پخش شرکت به اي اشاره هیچ 67 ماده در

 .گردد تکلیف همزمان نیرو و نفت وزارتین به ماده این گردد می

2 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 نظـام  ارتقاي و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 12 ماده "1" بند از "پ" قسمت برابر
 قـانون  بـه  نیـاز  و اسـت  شـده  ابـالغ  و مصوب * 1393 سال بودجه قانون در کشور مالی

 کـه  باشـد  می قانونی هاي چاه شامل صرفا موضوع این گردد تاکید لزوما اما. نیست مجدد
 و شـده  تمدید قانونی مهلت در کننده، مصرف خود هزینه با هوشمند کنتور نصب ضمن

 .اند نموده پرداخت را قانونی وجوه و مالیات

3 - 
 اي منطقه آب

 تهران

  صـرفه  محل از ها چاه کردن برقی اعتبار تامین به مکلف »دولت« ،»نیرو وزارت« جاي به
) نفـت  وزارت مسـیولیت  بـا ( فسـیلی  هـاي  سوخت جویی هرمزگان اي منطقه آب شرکت

 .شود
 .گردد لحاظ نیز نیرو وزارت انرژي معاونت نظر

4 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 نمـودن  مشـخص  بـدون  کشاورزي هاي چاه نمودن برقی جهت نیرو وزارت نمودن مکلف
 پیشـنهاد . کند می ایجاد نیرو وزارت براي را فراوانی حقوقی مشکالت الزم اعتباري منابع

 چـاه  مالک عهده به ساله 5 مشخص زمانی بازه طی چاه نمودن برقی مسیولیت گردد می
 .گردد منع ها چاه این به خدمات ارائه از زمان این گذشت از بعد نیرو وزات و باشد

5 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

قانون و از محـل منـابع    ینا یبمکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصو یرووزارت ن
، قـانون  یـن از اجـراء ا  یناشـ  یلیهـاي فسـ  حاصل از کاهش مصرف سوخت ییصرفه جو
 .یدهاي آب کشاورزي اقدام نماچاه یهکردن کل یبرقنسبت به 

6 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 بـا  همراه مسئله این  .است کسی چه عهده به چاه نزدیکی تا مسیر کردن دار برق هزینه

 .گیرد قرار بررسی و بحث مرود آن از ناشی هاي هزینه و مسیر جزییات

7 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود دیده هم اجرا ضمانت و باشد ها چاه مالکان برعهده باید تکالیفی چنین

8 
 دفتر

 برداري بهره
 اي منطقه آب

  البرز
 باشد نمی محرز نیرو وزارت شدن مکلف و آن صدور دلیل و باشد می ابهام داراي ماده این

 .گردد حذف است بهتر و
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 نگهداري و
 تاسیسات از

 و آبی
 برقابی

9 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .است مالکین بعهده هزینه که گردد درج شفاف است بهتر

10 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

 در و شـود  اشـاره   چـاه  بـرق  تـامین  براي نو هاي انرژي از گیري بهره به شود می پیشنهاد
 .شود درنظرگرفته نیز رابطه این در هایی مشوق امکان صورت

11 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 »مصـرف  نمـودن  هوشمند همچنین و مصرف افزایش عدم شرط به« عبارت 67 ماده در
 .گردد اضافه »نماید اقدام« از قبل

12 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 بردار؟ بهره یا است نیرو وزارت برعهده ها چاه نمودن برقی هزینه

 1393 بودجه قانون 2 تبصره ق بند و کشور مالی نظام ارتقاي و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 12 ماده*

هـا کـه منجـر بـه     روگاهین یحرارت یبازده و دیتول شیافزا باال،(راندمان)  یبازده با روگاهیاحداث ن يهاطرح -پ
 بیـ ترک از اعـم  یبیترک) کلیچرخه (س يهاروگاهین در بخار بخش نصب تیاولو با شود، یحرارت یبازده شیافزا
توسـعه اسـتفاده از    )DG( کوچـک  اسیـ مق يو مولدها )CCHP( گرما و سرما برق، بیو ترک )CHP( گرما و برق
 و بـرق  مصرف در ییجو صرفه و يساز نهیبه ع،یتوز و انتقال د،یتول در يانرژ تلفات کاهش ر،یدپذیتجد يها يانرژ
 ،يدیخورشـ  يانـرژ  جملـه  از نـو  يهـا  يانـرژ  منـابع  از اسـتفاده  تیبا اولو يکشاورز يهاچاه کردن یبرق ،يانرژ
 سـهم  شیافـزا  و دارد ياقتصـاد  هیـ توج کـه  یمناطق در ینفت يها فرآورده ای گاز يجا به برق مصرف ینیگزیجا

 .کارخانجات سوخت و گاز تلفات از برق دیتول برق،) تی(ترانز عبور و صادرات

 يارتقـا  و ریپذ رقابت دیبصورت دائمی در قانون رفع موانع تول 1394در سال  1393بودجه سال  2بند ق تبصره 
 .گردید ابالغ 12 ماده قالب در کشور یمال نظام
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 68نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 اروند
 وزیري

 اي منطقه آب
 زنجان

 موجـب  امر این نظر به که شده بینی پیش ساله سه دوره براي مالکان براي پروانه تمدید
 .شد خواهد مالکان ناحیه از  سوءاستفاده و آب برداشت امر بر نظارت استمرار عدم

2 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 پرداخـت  و تمدیـد  بـراي  پروانـه  دارنـده  مراجعـه  عدم صورت در گردد قید 68 ماده در
 بـه  نسـبت  بـرق  توزیـع  هاي شرکت همکاري با تواند می اي منطقه آب شرکت مطالبات،

 .نماید متوقف را برداري بهره دیگري نحو هر به یا و برق انشعاب

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 شـرح  و 66 و 59 مـاده  بـه . دارد تنـاقض  66 و 59 مواد ماهیت با اما است خوب بسیار

 .شود رجوع نامه ابتداي "ج"

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 تـوان  مـی  چگونـه  را دارد اعتبـار  سال یک که اي پروانه. دارد منافات 6 ماده با 68 ماده
 .نمود ترهین

5 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 یـا بـوده و در صـورت عـدم تخلـف مالـک       یکسالهها چاه یهبرداري اولاعتبار پروانه بهره

 خواهد شد. یدتمد يبعد سه سالههاي مالکان از مفاد پروانه، براي دوره

6 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 چیست؟ اولیه برداري بهره پروانه از منظور

7 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 ساله یک تمدید عدم براي شود مشخص باید تخلف مصادیق

8 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 گذاري هدف زیرزمینی و سطحی آب منابع هاي پروانه کل ماده این در گردد می پیشنهاد
 .پذیرد صورت آب منابع وجود صورت در و ساالنه طور به آنها تمدید و شود

9 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 ).باشند داشته ساله یک اعتبار( شود تمدید ساله یک ها پروانه است بهتر

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 69نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 زیرزمینـی  آب منـابع  از حفاظت در اصالحیه این قانونی مشکل ترین مهم حال عین در
 تکلیـف  تعیـین  قـانون  هماننـد  مشـکالتی  زیر دالیل به قانون این اجراي. است 69 ماده
 . نمود خواهد ایجاد پروانه فاقد هاي چاه

 آب سفره متعادل ظرفیت اساس بر آب مصرف و برداشت قنات، از استفاده فلسفه -1
 کشـاورز  طبیعـی،  تغذیـه  عـدم  صورت در و است طبیعی تغذیه مبتنی زیرزمینی

 سـفره  اسـتاتیک  پتانسیل وضعیت حال این در. است طبیعت از تمکین به مجبور



 
 

 

883 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 این. شود نمی کشت فداي دشت پتانسیل عبارتی به و ماند می باقی نخورده دست

 در و نیسـت  عمل مالك فوق موارد از هیچکدام عمال پمپاژ در که است حالی در
. اسـت  متمرکـز  کشـت  توسـعه  و بـرداري  بهره حداکثر بر صرفا کشاورز دنیا تمام

 هـاي  سیسـتم  به تغییرآن و آبی غرق کشت الگوي تغییر از ناشی فراوان مشکالت
 .است شده شناخته کارشناسان تمام براي آب بیالن در نوین آبیاري

 و اســت متفــاوت بســیار نیــرو وزارت خــود کارشناســان نظــر از قنــات تعریــف -2
 آب طبیعـی  هـاي  زهکـش  و هـا  چشـمه  برخی سازي دهانه و سطحی هاي زهکش

 بـه  منـابع  ایـن . انـد  شـده  ذکـر  قنات سراسري آماربرداري در بعضا نیز زیرزمینی
 شـوند  خشک است ممکن و داده نشان واکنش بارش تغییرات تاثیر تحت سرعت

 بـار  خسـارت  منـابع،  ایـن  جاي به منطقه در جدید چاه یک حفر حالت این در و
 .است

 آماربرداري در عدد این( است رشته هزار 30 از بیش کشور فعال هاي قنات تعداد -3
 رشـته  هـزار  20 از بـیش  اخیـر  هـاي  سال در و) کند تغییر است ممکن سراسري
 ایـن  همـه  سـرعت  به قانون این اساس بر نیست شکی. اند شده خشک و متروکه
 تجربـه . (شـد  خواهد حفر چاه آنها جاي به و خشک عمدي صورت به حتی قنوات
 ).کشاورزي هاي چاه تکلیف تعیین قانون بد بسایر

 آبـدهی  با قنات مثال و بوده آبی گردش دوره داراي طبیعی هاي چشمه و ها قنات -4
 باشـد  داشـته  پوشش تحت را اراضی هکتار 100 تا است ممکن ثانیه در لیتر 10

 بـر  باید قانون این اساس بر حال). است سال تمام در تقریبا قنات کارکرد ساعت(
 آنهـا  از بسـیاري  آمـار  عموما که( قنات دبی معادل قنات جاي به چاه دبی اساس
 در. شود درج) است فساد و شکنی قانون براي مغتنمی فرصت خود و ندارد وجود

 تکمیـل  فاجعـه  و شـده  مکانیزه قطعا پوشش تحت اراضی هکتار 100 حالت این
 .است درخواست مورد اکیدا 69 ماده کامل حذف لذا و گردد می

 .شود رجوع نامه ابتداي شرح "ن" بند به. است آشکار تضاد در قانون روح با •

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 شـرایط  مشـمول  همگـی  و اسـت  59 ماده شرایط از خاصی حالت 69 و 66 و 65 ماده
 59 ماده و ماده این اینکه به توجه با بنابراین. باشد می آب عادالنه توزیع قانون 16 ماده
 ماده متن گردد می پیشنهاد هستند، دستورالعمللی و اجرایی نامه آیین صورت به دو هر
 شرایط ضمنا. گردد ارائه مواد این جاي به الزم اصالحات با آب عادالنه توزیع قانون 16

 .شود گرفته نظر در مواد این در نیز 114 ماده
 جایگـاه  چنـدان  قـانون  قالـب  در و دارند اجرایی نامه آیین حالت 59، 69، 66، 65 مواد

 .ندارند

3 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 سال 3 ممنوعه مناطق براي قنات شدن خشک از ساله پنج مهلت شود می پیشنهاد •
 .شود منظور سال 5 آزاد منطاق و

 .شود اضافه »قبلی چاه پرنمودن و قبلی چاه عمق با حداکثر« عبارت: 4 تبصره •

4 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 چاه حفر شرایط است الزم و گردد  می محسوب کاربردي و مهم مواد از یکی ماده این
 داده توضیح هم با ادغام شکل به و گردد تفکیک قنات جاي به چاه از چاه، جاي به

 تحت اراضی فاحش، کاهش مثل قنات جاي به چاه و چاه جابجایی شرایط و نشوند
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .گردد بیان شفاف طور به فنی نقص و برداري بهره میزان اولیه، شرب

 .شود اشاره آب کیفیت تغییر دلیل به چاه محل تغییر امکان عدم به صراحتاً
 خصوص در نیز کشاورزي جهاد کارشناس اي منطقه آب کارشناس بر عالوه :1 تبصره

 .نماید نظر اعالم قنات احیا امکان عدم
 5 آبدهی متوسط محاسبه براي تبصره این اعمال آیا که شود ذکر صراحتاً :3 تبصره
 .شود می اعمال بار یک فقط یا است پذیر امکان متعدد دفعات براي ساله

 .است نشده قید فنی نقص به توجه با جابجایی حداکثر :4 تبصره
 درخواست افزایش باعث است فنی نقص دچار که قناتی جاي به چاه حفر: 4 تبصره

 و شود می چاه از نگهداري و برداري بهره سهولت دلیل به قنات جاي به چاه حفر
 شدن خشک و آبدهی کاهش موارد به صرفاً قنات جاي به چاه حفر گردد می پیشنهاد

 .شود محدود قنات
 قنات جاي به چاه حفر یا چاه جاي به چاه حفر براي که هایی زمین شود می پیشنهاد
 دارا نیز را بودن ملکی شرط بودن، اولیه شرب تحت شرط بر عالوه شوند می استفاده

 نیز ها چاه شکنی کف با موافقت براي نیاز مورد آبدهی نقصان بایستی همچنین. باشند
 مالك ماده این 3 تبصره در شود می پیشنهاد ضمن در. شود افزوده ماده این مفاد به

 ساله 5 آبدهی میانگین نیز، شکنی کف داراي هاي چاه از برداري بهره میزان محاسبه
 .شود تعیین آبدهی فاحش کاهش به منتهی

 
بهتر  اي یقهسل یرهاياز تفس یريجلوگ يماده برا ینا 4به ذکر است در تبصره  الزم

شود  یینتع ینقص فن يدارا يها چاه يصدور مجوز حفر چاه به جا يبرا یطیاست شرا
 و جدید چاه حفر محل یبودن اراض یهو تحت شرب اول ی(به طور مثال شرط ملک

 گفتنی). اولیه چاه تا جدید چاه حفر مجاز فاصله حداکثر نمودن مشخص همچنین
 پیشنهاد زیرزمینی هاي آب کیفیت تخریب روزافزون روند از جلوگیري جهت است
 مرحله تغییر گونه هر: شود افزوده ماده این مفاد به ذیل مضمون با اي تبصره شود می
 .باشد می ممنوع) يشور یزانم یش(افزا کیفیت تغییر علت به آشامیدنی غیر هاي چاه

5 - 
 اي منطقه آب

 یالما

 کمی بحث فقط چاه جاي به چاه مجوز صدور یا چاه حفر محل جایی جابه خصوص در
 از چاه آبدهی اگر اینکه خصوص در. است شده گرفته نظر در چاه آبدهی کاهش و

 آب کیفیت تخریب اثر بر که هایی چاه تکلیف و است نشده بحث یابد تغییر کیفی لحاظ
 .است نشده مشخص شوند می خارج انتفاع حیز از
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

ممکن خواهد بود که امکان  یصدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورت -1تبصره 
 واي  اقتصادي توسط کارشناسان آب منطقه یا یقنات از نظر فن یروبیال یا یاءاح

سال از خشک شدن قنات  5از  یشمردود اعالم شود و ب خوزستان برق و آب سازمان
 نگذشته باشد. 

 یبرداري از چاه به جاي قنات بر اساس سوابق آماري و آبده بهره یزانم -2تبصره 
در صورت  یا خوزستان برق و آب سازمان واي  هاي آب منطقه قنات ثبت در شرکت

صالح  يشواهد و قرائن موجود توسط کارشناس ذ یآمار و اطالعات با بررس وجودعدم 
و سازمان آب و برق خوزستان و بر اساس  یاي استان به انتخاب شرکت آب منطقه

قنات خواهد بود و  ینقصان فاحش آبده یاسال قبل از خشک شدن  5 یمعدل آبده
 . گردد یم یینتحت شرب قنات تع یاراض یامحل حفر چاه در مظهر 

ماده که در اثر  ینهاي موضوع ا قنات یا: صدور مجوز حفر چاه به جاي چاه 4 تبصره
 یبرداري م به هر نحوه دچار نقص در بهره یاقنات و  یاچاه  یوارهد یبتخر یا یزشر

مجاز است تا با  خوزستان برق و آب سازمان وي ا هاي آب منطقه شوند توسط شرکت
 . یندبرداري صادر نما مجوز بهره یب،چاه با قنات قبل از تخر یتوجه به آبده

7 - 
 اي منطقه آب

 و سیستان
 بلوچستان

 5 آبدهی متوسط آن بجاي چاه حفر و قنات شدن خشک صورت در 2 تبصره 69 ماده
 به باتوجه گیري متوسط نوع این. گیرد قرار مالك قنات شدن خشک از قبل آخر سال

 ممکن مثال طور به ندارد هماهنگی آبخوان هیدروژئولوژي شرایط و اقلیمی تغییرات
 روند ولی باشد ثانیه در لیتر 20 قنات شدگی خشک از قبل آخر سال 5 متوسط است

 چاه حفر مجوز خواهیم می که سالی در هیدروژئولوژي و اقلیم تغییرات و آبدهی کاهش
 قنوات آبدهی تغییرات روند باید شود؟ می چه تکلیف لذا نباشد لیتر 10 از بیشتر بدهیم
 .باشد امر این براي دخیل نیز هیدروژئولوژي تغییرات و منطقه

8 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 دشت ممنوعیت قبل از سال 5  از بیش قنات یا چاه اگر که است نگردیده مشخص
 پروانه آیا کرد؟ باید چه گردد وصول متقاضی درخواست آن از بعد و باشد شده خشک
 چیست؟ آن طریقه و است باطل

9 - 
 اي منطقه آب

 ینقزو

 .شود معین باید مصارف سایر براي آبدهی فاحش کاهش درصد
 نباشد آب استحصال امکان...  و مرغداري صنعتی واحدهاي محدوده داخل در اگر

 چیست؟ صنعتی واحد تکلیف
 .شود ماده یک باید و است آن مشابه و 59 ماده با مغایر: 1 تبصره
 .شود اضافه فاحش نقصان به باید شدن خشک موضوع: 3 تبصره
 و شده بیان ناقص نحو به ولی است دوم فصل نامه آیین 13 ماده بیان نوعی: 4 تبصره

 .گردد اصالح باید

10 
 دفتر

 برداري بهره
 نگهداري و

 اي منطقه آب
  البرز

 .گردد اضافه »است« عبارت »یافته« کلمه از بعد دوم سطر
 .شود تبدیل »یا« به »با« کلمه 4 تبصره سوم سطر در
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

11 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

 میزان تعیین قید قنات، جاي به چاه جایگزینی لزوم صورت در شود می پیشنهاد
 دلیل با متناسب و حذف قنات آبدهی آخر سال 5 میانگین براساس برداري بهره

 . گردد تعیین کارشناسی نظر با میزان این ،...) و زلزله خشکسالی،( قنات خشکیدگی

12 
 امیرحسین

  کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 یـا  شـدن  خشـک  از قبـل  سال 5 آبدهی معدل به سوم سطر 69 ماده 2 تبصره در •
 مشکل گیري تصمیم در که دهد می متفاوت عدد 2 شرایط بعضی در فاحش نقصان

 .شود می ساز
 یـا  فنـی  نظـر  عـدم  صـورت  در« بـه  قنـات  مـورد  در اسـت  بهتر 69 ماده 4 تبصره •

  .شود تأکید »احیاء جهت اقتصادي

13 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان

 ........... .کارشناسان یا کارشناس: .......... دوم خط:1 تبصره •
 ........ . مظهر در است بهتر چاه حفر محل و: ......... آخر خط: 3 تبصره •
 5 قنـات  یـا  چاه آبدهی معدل به توجه با تا: ......... گردد اصالح سوم خط: 4 تبصره •

 ..... . تخریب از قبل سال
 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 70نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .نیست مسکن و جهاد براي اي انگیزه درصد بیست با: 4 تبصره

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 . نماید تغییر ها آب زه به ها زهاب •
 گیـرد  مـی  قـرار  نیرو وزارت اختیار در واریزي وجوه درصد 80 که آنجا از: 4 تبصره •

 .برسد بفروش راه وزارت و کشاورزي جهاد طریق از چرا

3 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 1 ماده مفاده با تداخل

4 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 کمـی  حریم به تنها ماده این در آب منابع بستر و حریم کامل پرداختن به توجه با: 70 ماده •
 مـواد  در و شـده  اشاره ماده همین در نیز کیفی حریم به است الزم نتیجه در. است پرداخته

 در. شـود  بحـث  آن بـه  مربـوط  انسـانی  هـاي  فعالیت و حفاظت قانونی موارد به نسبت بعدي
 و شـده  پرداختـه  کیفـی،  حـریم  بـه  70 مـاده  از پـس  مـاده  یـک : شـود  می پیشنهاد نتیجه

 .شود تبیین و تعریف آن در...  و ها کاربري ،وظایف مسئول، هاي دستگاه
 هـاي  رودخانه ها، تاالب حفاظت و مدیریت که میگردد تاکید مجددا: 92 و 72 ،71 ،70 مواد •

 سـایر  و فوق موارد در است الزم و بوده زیست محیط حفاظت سازمان عهده به شده حفاظت
 .نگیرد صورت وظایف تداخل تا شود اشاره قید این به قانون نویس پیش این در مشابه مواد

5 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان
 .شود ذکر"....  مندرج موارد کلیه کیفی و کمی حریم"  70 ماده 3 تبصره
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 مرید دکتر 6
 تربیت دانشگاه

 مدرس
 .باشد طوالنی اندازه این جمله یک نباید

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 فصـل  در آن جایگـاه  و باشد می آب عادالنه توزیع قانون 2 ماده با منطبق 70 ماده •
 . باشد می اول

 واژه شـهرها  واژه از بعـد  و "مـازاد " واژه متروکه واژه از بعد 70 ماده ذیل 1 تبصره •
 .شود افزوده "غیره و روستاها"

8 - 
 اي منطقه آب

 هرمزگان

 :ترتیب بدین شود، ارائه مالکیت فصل 2 ماده غالب در باید ماده این
 مربوطـه  مالحظات آن، حرایم و رودخانه ماهیت خصوص در ابتدا بایستی شکلی نظر از -1

 .شد می بحث رودخانه با مرتبط جزئیات مورد در سپس و گردید می ذکر
 تر شفاف و تر کامل صورت به که آب عادالنه توزیع قانون 2 ماده همان گردد می پیشنهاد -2

. شود اضافه تبصره صورت به ماده این مفاد و شود نویس پیش این 2 ماده جایگزین است
 جـاي  به "اسالمی جمهوري حکومت از نمایندگی به نیرو وزارت" کلمه که اصالح این با

 .شود گذاشته اسالمی جمهوري حکومت کلمه
 محـول  واژه قـانون  ایـن  اول فصل در...  و ها رودخانه بستر بر نیرو وزارت مالکیت به توجه با

 .یابد تغییر "باشد می نیرو وزارت عهده به" ماده این انتهاي در گردد می

9 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 و شـهري  هـاي  محـدوده  از خـارج  نگهـداري  و حفاظـت : شـود  اضـافه  70 ماده به •
 ارتباطی هاي راه کلیه و روستایی

 محاسـبات  مطـابق  ساله 25 بازگشت دوره با سیالب: شود اضافه 70 ماده 2 تبصره •
 هیدرولوژیک آمار و فنی صالح ذي مشاوران

 .باشد می نیرو وزارت عهده بر فقط ها زمین فروش اجازه: 70 ماده 4 تبصره •

10 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 و مسـیل  رودخانه،( جریان عبور معبرهاي سایر با آبراهه مرز حد قانون 70 ماده در •
 در ریز مویرگ و 3 تا 1 درجه هاي آبراه حراست و حفظ و شود مشخص...)  و انهار
 و طبیعـی  منـابع  کـل  اداره بـا ...)  و هـا  افکنـه  مخـروط  سـیالبی،  هاي دشت( فلت

 .باشد ها استان آبخیزداري

11 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 و اصلح »اسالمی حکومت به متعلق« عبارت »اسالمی حکومت اختیار در« کلمه جاي به
 .است ارجح

12 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 .شود تعریف متروك و مرده بستر •
 .است نشده اشاره غیرفعال بستر به •
 .شوند ترکیب شود می پیشنهاد و دارند همپوشانی 2 و 1 هاي تبصره •
 پیشـنهاد  همچنـین . شـوند  ذکـر  دقیقـا  4 تبصـره  موضوع موارد گردد می پیشنهاد •

 .نباشد صادق مرده و غیرفعال فعال، بسترهاي خصوص در شود می

13 - 
 اي منطقه آب

 قم

 احیـاء  نحوه قانون تصویب از قبل احیاء عدم جاي به ،70 ماده در شود می پیشنهاد •
 .شود داده قرار آن شدن ملی نحوه و آب قانون تصویب تاریخ از قبل عبارت،... 

 مشـخص  دیگـر  هـاي  وزارتخانـه  یـا  شهرداري به اقالم فروش ضرورت: 4 تبصره در •
 همخـوانی  3 مـاده  بـا  نیـز  و 73 مـاده  2 تبصـره  با تبصره این که این ضمن. نیست
 :شود اضافه زیر متن 5 تبصره قالب در شود می پیشنهاد لذا ندارد،
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 مالـک  حاکمیـت،  و دولـت  توسـط  شـده  احـداث  عمـومی  زراعـی  انهـار  بستر: 5 تبصره

 بـا  آنهـا،  شـدن  متروك صورت در مکلفند اي منطقه آب هاي شرکت و ندارند خصوصی
 و حفاظت امر در را آن عواید صددرصد و برسانند فروش به را آنها بستر مقررات رعایت

 .  برسانند مربوطه شهرستان آبی مجاري و منابع و ها رودخانه مدیریت

14 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 سـطح  در انباشـته  یـا  جاري طبیعی، آب منابع کلیه »متروکه یا مرده سیالبی، فعال،« بستر
 رودخانـه  و طبیعـی  انهـار  عمومی، هايکانال از اعم شهرها محدوده از خارج یا داخل زمین،

 هـا،  تـاالب  هـا، زهکـش  ها،زهاب ها،برکه ها،مرداب ها،باتالق ها،مسیل دائمی، یا فصلی هاي
 بسـتر  همچنین معدنی، سرد یا گرم آب طبیعی سارهايچشمه ها،چشمه ها،دریاچه دریاها،
 هـاي  بنـدان آب و زهکشـی  و آبیـاري  هاي شبکه و ها کانال انحرافی، مخزنی، سدهاي دریاچه
 ارضـی  اصالحات مقررات که هایی محل در موجود هاي بندان آب و دولت توسط شده احداث

 اسالمی جمهوري حکومت دراختیار ندارند خصوصی مالک که هاییبندان آب و انجام آن در
 . است ایران

 در مندرج آبی منابع) متروك و مرده سیالبی، فعال،( بستر پهنا تعیین و تشخیص: 1 تبصره
 .است نیرو وزارت با منحصرا...  و داغاب هیدرولوژي، آمار به توجه با 70 ماده

 و حفاظـت  همچنـین  و تصـرف  و دخـل  و بـرداري  بهـره  مجـوز  صـدور  مسئولیت -2 تبصره
 70 مـاده  در منـدرج  آبـی  منابع بستر از انتفاع کمال براي متناسب حریم تعیین و نگهداري

 وزارت عهـده  بـر  ها دریاچه و دریاها جز به ها، تاالب طبیعی، هاي برکه ها، مرداب هاف باتالق
 وزارت مسـئولیت  از خارج که تبصره این در شده ذکر آبی منابع خصوص در و باشد می نیرو
 و مسـتحدث  اراضـی  و) 1396 مصوب( ها تاالب مدیریت و احیا، حفظ، قوانین باشد، می نیرو

 . بود خواهند باقی خود قوت به مربوطه هاي سازمان مسئولیت با) 1354 مصوب( ساحلی
 مخـازن،  همچنـین  آن ذیـل  هـاي  تبصـره  و ماده این در مندرج موارد کلیه حریم -3 تبصره

 و زیرزمینـی  و سطحی از اعم زهکشی و آبیاري و آبرسانی  عمومی هايآبی،کانال تأسیسات
 امثـالهم،  و هـا خانه تصفیه و مخازن آب، انتقال خطوط از اعم فاضالب و آب تاسیسات کلیه

 بـه  و تهیـه  نیـرو  وزارت توسط نیاز مورد نامه آیین. شد خواهد تعیین نیرو وزارت وسیله به
 . رسید خواهد وزیران هیئت تصویب
 فـوق  ماده موضوع آنها شدن خشک یا آب سطح رفتن پائین اثر در که هائی زمین -4 تبصره
 بـرق،  آب، به مربوط هايفعالیت براي استفاده مورد متروکه، هايمسیل نیز و میشود حاصل
 آن واگـذاري  بـه  نسبت قانونی ضوابط طبق نیرو وزارت تشخیص به نباشد، فاضالب و انرژي
 امـور  بـراي  تـا .  نماینـد  واریـز  خزانه به آنرا وجوه و رسانده فروش به تا  نمود، خواهد اقدام

 . برسد مصرف به زیرزمینی آب هايسفره تغذیه و هارودخانه ساماندهی به مربوط
 آب کیفی و کمی عوامل اساس بر حریم محدوده تعیین نامهآیین) جدید تبصره(  -5 تبصره

 وبـا  نیـرو  وزارت توسط ها دریاچه و دریاها طبیعی هايبرکه ها، مرداب ها،باتالق ها،تاالب در
 .رسد می وزیران هیئت تصویب به و تهیه زیستمحیط حفاظت سازمان همکاري

15 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود گنجانیده آن هاي تبصره و ماده در زیر مطلب
 کشور وزارت و زیست محیط سازمان کشاورزي، جهاد وزارت هماهنگی با
 :شود اصالح زیر صورت به: 70 ماده 4 تبصره •

 تعیـین  قـانون  ایـن  51 مـاده  موضـوع  نفـري  سه هیئت حضور با واریزي وجوه درصد
 .شود می
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 قانون جامع آبنویس  ویرایش نهم پیش 71نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 مـاده  این در شود می پیشنهاد آبی، هايسازه از بسیاري محیطیزیست اثرات به باتوجه
 و شـده  خـارج  نیرو وزارت انحصار از سد اجراي مجوز صدور آبی، هايسازه اجراي براي

 زیسـت محیط سازمان از مجوز کسب و طرح اجراي از پیش محیطیزیست آثار ارزیابی
 .شود لحاظ بند این در نیز

2 
 ابراهیم
 علیزاده

 ايمنطقه آب
 کرمان

 .شود اضافه...  و هامسیل است بهتر

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 منـاطق  داخـل  هـاي رودخانه و شده حفاظت هايرودخانه ها، تاالب حفاظت و مدیریت
 و فـوق  مـواد  دربوده و الزم است  زیستمحیط حفاظت سازمان عهده به شده حفاظت

 صـورت  وظـایف  تـداخل  تـا  شود اشاره قید این به نویسپیش این در مشابه مواد سایر
 .نگیرد

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 .است 2 ماده مفاد دربردارنده 71 ماده

5 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 فعال از اعم سطحی هايآب مجاري« عبارت ،»هاسرشاخه و هاروخانه« کلمات جاي به
 .شود درج...»  و متروکه و

6 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 .باشد مجوز اخذ با باید نیز آبی هايسازه در تصرف و دخل

7 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 .شود اضافه »هامسیل و انهار« کلمات ،»هارودخانه« کلمه از بعد است بهتر •
 :شود افزوده ماده این به زیر شرح به باید نیز ايتبصره •

 .است نیرو وزارت از مجوز کسب به منوط آبخیزداري بندهاي احداث: تبصره

8 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 :شود اضافه ماده این به ذیل شرح با ايتبصره است بهتر
 آب مصـرف  کـه  برقـابی  کوچک هاينیروگاه و جریانی هاينیروگاه به مربوط هايطرح

 رعایـت  بـا  گـذرآبی  تخصـیص  پـذیرد، مـی  صـورت  گـذرآبی  اثر در برق تولید و ندارند
 بـه  خصـوص  این در و پذیرفت خواهد صورت هیدرولوژیکی و محیطیزیست مالحظات

 .نیست الزامی ریزيبرنامه قابل آب سقف رعایت آب، مصرف عدم دلیل
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 آب جامع قانون نویس پیش نهم ویرایش 72 ماده خصوص در ارسالی نظرات 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 و باالدسـت  در متـر  2000 میـزان  به ماسه و شن پروانه صدور محدودیت ،3 تبصره در
 پیشـنهاد  همچنین. گردد اضافه نیز هیدرومتري هاي ایستگاه دست پایین در متر 1000

 .گردد تبدیل مجزا ماده یک به تبصره این گردد می

2 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 نیـرو  وزارت بـه  بایسـتی  شـده  دریافـت  جریمه که گردد مشخص بایستی 2 تبصره در
 .باشد می ها رودخانه از حفاظت آن استفاده محل و گردد پرداخت

3 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 اي رودخانه مصالح غیرمجاز برداشت در »جریمه پرداخت و زندان« جاي به 2 تبصره در
 انـواع  حقـوقی  فصـول  در اینکـه  بـه  توجـه  با. شود درج »قانون این مفاد برابر« عبارت

 .شوند می درج ها مجازات

4 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 .شود افزوده نیز بادي ماسه بایستی نامبرده مصالح به
 .نگردد صادر برداري بهره پروانه و بوده موقت صورت به بایستی صادره مجوز

 ین. بنـابرا گـردد  یکه مجوز برداشت مصالح توسط سازمان صـمت صـادر مـ    ییجا آن از
 .گیرد صورت نیز صمت سازمان توسط بایستی نیرو وزارت بر عالوه برداشت بر نظارت

5 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 جموارد مندر یمبستر و حر یبرداري از شن و ماسه و خاك رس معمولصدور پروانه بهره
 یاحـداث  یآب یساتها، مخازن و تاس ها، تاالبیاچهها، دریادر یقانون یمو حر 70در ماده 
برداري ممنوع اسـت. وزارت  و برداشت بدون پروانه بهره باشد یم یروبا وزارت ن منحصرا

به دولت  یبهاي مربوط به برداشت مصالح مذکور را براي تصوتعرفه یینضوابط تع یرون
 .یدنمایم یشنهادپ

هـاي کشـور   و براي امـور حفاظـت از  رودخانـه    یزبه خزانه وار یافتی: وجوه در1تبصره 
 خواهد شد. ینههز یروو توسط وزارت ن یصتخص

باشـد و  یمـ  یـرو اي بـر عهـده وزارت ن  برداري از مصالح رودخانه : نظارت بر بهره2تبصره
تا سه سال زنـدان و   یکآالت، به  ینو ماش یلها و وسادستگاه عالوه بر ضبط ینمتخلف

مصالح  ارزش روز برابر یمو ن یک دوحداقل  یمهجر و یجبران خسارت وارده به منابع آب
 محکوم خواهند شد . یرووزارت ن یصبرداشت شده به تشخ

ها یلها و مسرودخانه ی: صدور پروانه برداشت شن و ماسه و خاك رس معمول 3تبصره 
متر  500و در باال دست حداقل به فاصله  1000ها به فاصله حداقل دست پل یندر پائ

ها به ها در محدوده پل یلها و مسرودخانه یرو اصالح مس یروبیال یاتممنوع است. عمل
 یـی نامـه اجرا  یـین آ یتماه ینکها یلتبصره به دل ین(ا مجاز است. یرووزارت ن یصتشخ

 شود که حذف شود) یم یشنهاددارد پ

6 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اصالح زیر صورت به 3 تبصره
 وزارت و نیرو وزارت هماهنگی با ها پل محدوده در ها مسیل و ها رودخانه مسیر اصالح
 .گرفت خواهد انجام زیست محیط سازمان و کشاورزي جهاد

7 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 امـا  شده، محول نیرو وزارت به دریا حریم در رس خاك و ماسه و شن برداشت اجازه
 این آیا دانسته، مسئول را طبیعی منابع ساحلی و مستحدث اراضی قانون 11 ماده در

 ندارد؟ تناقض موضوع
 .شود مشخص ها رودخانه مسیر اصالح و پل الیروبی اجراي مسئول 3 تبصره در
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 عملیـات  انجـام  :گـردد  اصـالح  زیـر  صـورت  به بند این آخر جمله گردد می پیشنهاد
 مجوز کسب با و پل سازنده ارگان عهده به ها پل محدوده در مسیل و رودخانه الیروبی
 .است نیرو وزارت
 خـاك  و ماسـه  و شـن  برداشـت  پروانـه  صـدور  72 مـاده  به تبصره یک کردن اضافه

 مشـخص  نیز نفت و گاز انتقال هاي لوله وباالدست دست پایین در مسیل و رودخانه
 .شود

8 - 
 اي منطقه آب

 قزوین

 .شود اضافه هم سابق وضع به اعاده: 2 تبصره •
 ها رودخانه مسیر اصالح و الیروبی مسئول ها، رودخانه الیروبی عملیات در: 3 تبصره •

 از مجـوز  کسـب « بـه  »نیـرو  وزارت تشخیص« شهرسازي و راه مانند شود مشخص
 .شود اصالح »نیرو وزارت

9 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 )پل دست پایین متر هزار و پل باالدست در متر 500( ها پل محدوده در: 3 تبصره •
 و قمـع  و قلـع  یـا  اصالح 72 ماده در مقرر ترتیب به شده ایجاد اعیانی به: 1 تبصره •

 .شد خواهد تجاوز رفع
 نیـرو  وزارت آن تشـخیص  بـه  کـه  بسـتر  اراضـی  اسـت  مجاز نیرو وزارت: 3 تبصره •

 .نماید واگذار را آن مالکیت را اند شده متروك

10 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 عملیات منظور به ها پل دست پایین و باالدست در شده بیان حداقل فاصله: 3 تبصره •
 است؟ صحیح ها رودخانه مسیر اصالح و الیروبی

 صـورت  انگـاري  جرم ها رودخانه بستر از مصالح غیرمجاز برداشت براي 2 تبصره در •
 تخلـف  نـوع  بـا  متناسـب  پیشـنهادي  حبس مجازات اینکه از صرفنظر. است گرفته
 پنجم فصل در بایست می القاعده علی موضوع این باشد، می سنگین بسیار و نیست

 .شود گنجانده

11 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 .شود اشاره نیز قضایی سیستم به: 2 تبصره

12  
 موسسه
 آّب تحقیقات

 تابع ها پل باالدست و دست پایین در ها رودخانه از مصالح برداشت مجاز محدوده تعیین
 و اسـت  جریان در دبی و رودخانه شیب رودخانه، بستر جنس از اعم ها رودخانه شرایط

 تصـویب  بـا  و محل شرایط با مطابق ها روخانه از مصالح برداشت مجاز حریم است بهتر
 ایـن  به تواند می نیز ماده این 1 تبصره همچنین. گردد تعیین اي منطقه آب هاي شرکت
 دهـی  سـامان  بـراي  صرفا و شده واریز خزانه به مذکور هاي هزینه«: شود اصالح صورت

 بنـد  این در نیز زیست محیط حفاظت سازمان نقش.» یافت خواهد تخصیص ها رودخانه
 .گردد لحاظ
 جـرائم  جزئیـات «: شـود  اضـافه  عبارت این 2 تبصره انتهاي در شود می پیشنهاد ضمنا

 تعیــین نیــرو وزارت توســط و موجــود اســتانداردهاي مطــابق مصــالح برداشــت اضــافه
 .»خواهدشد

 ماده این در. شود اضافه ماده این یه هم نمک برداشت موضوع گردد می پیشنهاد ضمنا
 بـراي  هـا  شـهرداري  معمـوال  چـون  دهـد؛  قـرار  مـدنظر  هـم  را شهرها حریم بایست می

. دارد دست پایین و باالدست در سوء اثرات که کنند می واگذار را ها حریم این درآمدزایی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 برداشـت  نیـرو  وزارت توسـط  ها پل از برداشت مجاز حد که شود اشاره نیز 3 تبصره در

 .شود می

13 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 ایـن  بـراي  بایـد  که است معتقد نیرو وزارت سوي از ضوابط تعیین خصوص در فرد این
 .شود خارج کلی حالت از و شود مشخص الزم استانداردهاي وظیفه،

14 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .شود اشاره نیز صالح دادگاه به: 2 تبصره

15 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 مـوارد،  اکثر در اما گرفته قرار مدنظر خوبی به آب حوزه تخلفات انگاري جرم اگرچه •
 و تخلـف  نمودن مجاز معنی به بیشتر نقدي جرایم و است کمرنگ اجرایی ضمانت

 ابطـال  امکـان  و زنـدان  ماننـد  هـایی  مجـازت  بدون و است متخلف براي حق ایجاد
 جریمـه  بـه  مـاده  ایـن  2 تبصره در. نیست بازدارنده مطلقا نقدي جرایم این پروانه،
 هاي چاه چون مهمی تخلفات با مرتبط مواد در اما است شده اشاره درستی به زندان
 اي جریمه چنین...  و صادره مجوز کاربري تغییر و برداشت اضافه و غیرمجاز عمیق
 .است نشده لحاظ

 حسـاب  بـه  شـده  اخذ هاي هزینه اما است جاري بودجه محل از ها هزینه: 2 تبصره •
 چـه  بـا  و محلـی  چـه  در هـا  دسـتگاه  ضبط. شود می واریز...  و ساماندهی اعتبارات

 کسـی  چـه  شـود  وارد اي صـدمه  شـده  ضـبط  دستگاه به اگر شود؟ انجام اي هزینه
 یا و شود مصادره جرم آلت عنوان به قضاییه قوه توسط باید یا دستگاه. پاسخگوست

 در و نگهـداري  موجـود  هـاي  پارکینـگ  در تـا  قرارگیـرد  انتظامی نیروي اختیار در
 نیـرو،  وزارت بـرخالف  صـورت  هـر  در. گردد اخذ ها هزینه کلیه توقیف رفع صورت
 .دارد اختیار در کار این براي مشخصی سازوکار انتظامی نیروي

 شـده  شـمرده  مجـاز  ارگـانی  چه توسط رودخانه مهندسی مجاز عملیات: 3 تبصره •
 .است

16 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 برداري بهره نیز نویس پیش این در نیرو وزارت رویکرد شد، گفته کرات به که گونه همان
 بـه  مربـوط  ضـوابط  نیرو وزارت که شده ذکر نیز ماده این در مثال براي. است منابع از

 اجـرا  دولـت  تصویب از پس و تهیه را رس خاك و ماسه و شن اي، دانه مصالح برداشت
 .گیرد می قرار نیرو وزارت اختیار در طبیعی منابع این از حاصل درآمدهاي. نماید می

 خسـارات  بـروز  سـبب  مـذکور  مصـالح  و مـواد  برداشـت  کـه  ایـن  بـه  باتوجه: پیشنهاد
 به دارایی تملک هاي طرح قالب در واریزي وجوه از بخشی گردد، می نیز محیطی زیست

 و آب منـابع  کیفی وضعیت ارتقاي براي تا یابد تخصیص زیست محیط حفاظت سازمان
 .شود هزینه ها تاالب و ها رودخانه احیا

 بـه  هـا  پـل  باالدسـت  در متـر  500 و دست پایین در متر 1000 فاصله تعیین: 3 تبصره
 در عمـال  و نبوده علمی منبع داراي اي رودخانه مصالح برداشت ممنوعیت ایجاد منظور

 رعایـت  موضـوع  شـود  مـی  پیشـنهاد . نمـود  خواهد ایجاد را مشکالتی موارد، از بسیاري
 .گیرد قرار بازنگري مورد مذکور فواصل
 و شـده  حفاظـت  هـاي  رودخانـه  هـا،  تاالب حفاظت و مدیریت که شود می تاکید مجددا

 و بـوده  زیست محیط حفاظت سازمان عهده به شده حفاظت مناطق داخل هاي رودخانه
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 تـا  شود اشاره قید این به نویس پیش این در مشابه مواد سایر و فوق مواد در است الزم

 .نگیرد صورت وظایف تداخل
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 73نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 حریم عرض که )1354 سال مصوب( ساحلی و مستحدث اراضی قانون 2 بند به توجه با
 و است کرده تعیین 1342 سال در آب پیشرفت نقطه آخرین از متر 60  را خزر دریاي

 زمینـه  در مشـکالتی  کـه  آن از پـس  هايدوره برخی در آب سطح رفتن باالتر دلیل به
 و آب جـامع  قـانون  در موضـوع  ایـن  بـه  توجه است، نموده ایجاد دریا حریم از حفاظت
 جهـاد  وزارت نظرات شودمی پیشنهاد. شودمی احساس نیز زمینه این در الزم بازنگري

 زمینـه  این در نیز زیست محیط حفاظت سازمان و کشتیرانی و بنادر سازمان کشاورزي،
 قـانون « به مناقصات برگزاري قانون« عبارت ماده، این 3 تبصره در همچنین .شود اخذ

 .یابد تغییر »آن اجرایی هاينامهآیین و مناقصات برگزاري
 واگـذار  اراضـی  در اگـر  .شود مشخص نیز شهرها داخل حریم مسئول باید ماده این در

 پیشـنهاد  چیسـت؟  نیرو وزارت مسئولیت دهد، رخ سیل ،3 تبصره در شده اشاره شده،
 .شود دیده نیز رودخانه حریم در سیل بیمه موضوع شودمی

2 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 .شود حذف »و« از قبل نقطه باید دوم سطر در

3 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 سـازمان  نظـر  بـا  هـا مسـیل  و هارودخانه بستر اراضی بودن متروك تشخیص: 3 تبصره
 .گیرد صورت. نیرو وزارت و هواشناسی

4 
 ابراهیم
 علیزاده

 ايمنطقه آب
 کرمان

 .است مغایر 70 ماده 4 تبصره با: 3 تبصره

5 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .شود حذف »باشدنمی« کلمه از بعد نقطه

6 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 و انتشـار  ایجـاد،  سـبب  کـه  فعالیتی انجام صورت در بستر مازاد اراضی یا و بستر اجاره
 انتهاي در شودمی پیشنهاد لذا. است ممنوع شود، آب کیفیت تغییرات یا آلودگی نشت

 اراضـی  یـا  و رودخانه بستر اجاره: شود اضافه زیر مضمون با ايجمله 73 ماده 2 تبصره
 از پیش نیرو وزارت. است ممنوع باشد، اثرگذار رودخانه آب کیفیت بر چنانچه آن مازاد

 حفاظت سازمان از را آن زمان و فعالیت نوع و عرصه ابعاد و مشخصات اجاره، به تصمیم
است در صورت بالمانع بودن امکان اجاره وجـود   یهی. (بدکندمی استعالم زیستمحیط

و بـا هـدف    یشـتر حفاظت ب يمنابع آب برا یماجرا بستر و حر یننخواهد داشت). بنابرا
 .بود خواهد پذیرامکان زیستیطسازمان حفاظت مح یمنابع با هماهنگ یفیک يارتقا

 بـا  و اسـتعالم  از پـس  هـا  مسیل و هارودخانه متروکه بستر واگذاري یا فروش: 3 تبصره
 3 تبصـره  یـا : پیشـنهاد . بود خواهد پذیرامکان زیست محیط حفاظت سازمان هماهنگی

 بسـترهاي  در انسـانی  هـاي فعالیـت  انجام کهاین به توجه با. گردد اصالح یا شود حذف
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 منفی، اثرات داراي که هاییفعالیت انجام لذا هستند اثرگذار فعال بستر بر اغلب متروکه
 .باشند اثرگذار کامال رودخانه آب کیفیت بر توانندمی باشند، می آالینده و مخرب
 بازسازي و احیا براي باید تساوي به و مشترکا ماده این اجراي از حاصل وجوه: 4 تبصره

 در. یابـد تعلـق   زیسـت محـیط  حفاظـت  سـازمان  به هم و نیرو وزارت به هم هارودخانه
 .شود اصالح تبصره این شود می پیشنهاد نتیجه

7 - 
 ايمنطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 و اسـناد  ثبـت  ادارات مسـئولیت  و نقـش  قانون، تصویب و وضع از بعد ماده این در •
 .نیست مشخص رسمی مالکیت اسناد ابطال پیرامون امالك

 متروکـه،  بسـتر  اراضی اجاره در مجاورین اولویت مقوله رعایت صورت در: 3 تبصره •
 .بود خواهد موضوعیت فاقد مناقصات برگزاري قانون شدن اجرایی دیگر

8 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 رویکرد متروکه هايمسیل خصوص در 70 ماده 4 تبصره شرح با ماده این 4 و 3 تبصره

 .دارد متفاوتی

9 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان

 و قـوانین  بـرخالف  هـا رودخانـه  حـریم  در حفـاري  و اعیـانی  هرنوع ایجاد منع: اوال •
 .است رودخانه حریم خصوص در مقررات

. نیسـت  صـحیح  هارودخانه حریم نبودن خصوصی تملک و تصرف قابل اطالق: ثانیا •
 .است اشخاص مالکانه حقوق و قوانین خالف بر اراضی این اسناد ابطال همچنین

 .شود تعریف باید بستر مازاد اراضی: 2 تبصره •
 .شود سازيشفاف واگذاري از منظور: 3تبصره •
 .دارد تناقض مناقصات برگزاري قانون با مجاورین اولویت •

10 - 
 ايمنطقه آب

 لرستان

 برعهـده  بنـا  قلـع  زمـان  تـا  احتمـالی  خسـارت  همچنـین  و بنا احداث جریمه: 1تبصره
 .است متقاضی
 مجـوز  صـادرکننده  هـاي  ارگان برعهده قطعی هاينقشه مطابق اعیانی احداث بر نظارت
 بـر  نـاظر  ارگـان  متوجـه  اول، وهلـه  در موضوع راستاي در تخلف هرگونه و است نهایی

 در و شهرداري برعهده شهرها محدوده در مسکونی بناي قلع هرگونه. است وسازساخت
 .هاستدهیاري و هابخشداري عهده بر روستاها

 .مناقصه نه کند واگذار مزایده صورت به: 3 و 2 تبصره

11 - 
 ايمنطقه آب

 تهران

. اسـت  قـوانین  بـا  مغـایر  حـریم،  عنـوان  به خصوصی تملک و تصرف قابل« عبارت •
 اسـناد  صـدور  ممنوعیـت  همچنـین ). نیـرو  وزات نه و است مالک به متعلق حریم(

 .دارد مغایرت قوانین با بعد به 1347 سال از حریم در مالکیت
 اضـافه  نیـز  تبصـره  ایـن  به 3 تبصره مشابه باید »مجاورین اولویت« لفظ: 2 تبصره •

 .شود

12 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 »رسـمی  و عـادي « الفـاظ  ،»مالکیـت  اسناد« لفظ از بعد ماده این در شودمی پیشنهاد

 .شود اضافه

13 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 .شود افزوده ماده ابتداي به باید »قانون این 70 ماده در مذکور بستر« عبارت •
 اجرایی هاينامه آیین قالب در زیر تبصره و شوند حذف همگی 5 و4 و 3 و2 تبصره •

 :شود هاآن جایگزین
 وزیران هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد با ماده این اجرایی نامهآیین: 2 تبصره •

 .شودمی ابالغ



 
 

 

895 
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

14 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود گنجانیده تبصره در زیر مطلب :3 تبصره
 زیست محیط سازمان و کشاورزي جهاد وزارت با الزم هايهماهنگی ضمن

15 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

-نآ 73 ماده در اما شده واگذار نیرو وزارت به متحدثه و ساحلی اراضی 70 ماده در •
 یکی. است نموده 1354 سال مصوب ساحلی و متحدثه اراضی قانون مشمول را ها
 .شود اصالح باید ماده دو از

 اما است شده 72 ماده در مقرر ترتیب به اعیانی قلع و تجاوز رفع به اشاره :1تبصره •
 .است نشده مورد این به اياشاره 72 ماده در

 .دارد مغایرت هارودخانه از بستر اجاره دستورالعمل با :2 تبصره •
 بـا  مجـاورین  اولویـت  گـرفتن  نظر در و دارد مغایرت 70 ماده 4 تبصره با :3تبصره •

 .دارد نیاز بیشتري شفافیت و مداقه به و دارد تضاد مناقصات قانون رعایت
 بـه  را مسـتحدث  اراضـی  قـانون  موضوع اختیارات و حقوق تکالیف، تمام :4 تبصره •

 با ... و دریا حریم خصوص در شکایت آیا حال این با است، نموده محول نیرو وزارت
 .است نیرو وزارت

 واریـز  هاشرکت درآمد وجوه تمرکز حساب به اجاره از حاصل درآمد حاضر حال در •
 شود؟ واریز خزانه حساب به که شده مطرح اینجا در دلیل چه به .شودمی

16 - 
 ايمنطقه آب

 قزوین
 .است مغایر 70 ماده 4 تبصره با ماده این: 3 تبصره

17 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 1347 سـال  از هـا رودخانه بستر خصوص در صادره مالکیت اسناد بطالن کردن محدود
 در صـادره  مالکیـت  اسناد حتی رسدمی نظر به و نیست سازگار حقوقی اصول با بعد به

 :است باطل 1347 سال از قبل به هارودخانه بستر خصوص
 اختصاصی استفاده  و خصوصی تملک قابلیت که شودمی مستقر مالی به نسبت مالکیت
 اسـتفاده  قابلیـت  و بـوده  آب عبـور  محـل  زمـین  خلقـت  با رودخانه بستر. باشد داشته

 و دهـد نمـی  تغییـر  را بسـتر  ماهیت اشخاص، نام به سند صدور یعنی ندارد؛ اختصاصی
 اراضـی  احیا: داردمی مقرر آن اول بند است، نموده احصا را تملک اسباب که 140 ماده

 اراضـی  کـردن  اسـتفاده  قابـل  و آبـادکردن  را احیـا  اساسی رکن نیز 141 ماده و موات
 اسـتفاده  قابلیـت  رودخانـه  بسـتر  در واقـع  اراضـی  رسـد مـی  نظر به. است کرده تعریف

 .ندارد اختصاصی
 قلـع  ترتیب به اياشاره گونههیچ 72 ماد در مقرر ترتیب به اعیانی قمع و قلع: 1 تبصره

 .است نکرده قمع و
-طرح« جمله نماید اقدام از بعد و  »بلندمدت« عبارت اجاره از بعد دوم سطر: 2 تبصره

 بسـیار  بسـتر  مازاد اراضی واگذاري در باال اولویت از آبی منابع پیرامون گردشگري هاي
 .شوند اضافه.» هستند برخوردار

18 - 
 ايمنطقه آب

 اصفهان

 بالاثـر  و ابطـال  بـه  حکـم  قـانونی،  مـاده  یک وضع با توانمی اساسا کهاین از نظرصرف
 ماده مورد در افتاد، خواهد اتفاقی چه عمل عرصه در و نه یا داد رسمی مالکیت نمودن

 مالکیـت  سـند  صـدور  زمـان  مالك آیا کهاین جمله من. دارد وجود زیادي ابهامات 73
 مـدنظر  بایـد  حدود تحدید و نوبتی مقدماتی،  آگهی نشر اظهارنامه، ثبت تاریخ یا است
 اسـم  ثبـت  عـدم  صورت در مالکیت، اثبات دعاوي در قضایی مراجع که چرا گیرد؟ قرار
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 دیگر بیان به. نمایندمی ملحوظ را ثبتی سوابق راي، صدور در امالك، دفتر در اشخاص

. باشد نشده صادر 1347 سال در ثبت قانون 22 ماده موضوع مالکیت سند است ممکن
 در دیگـر  مراحـل  و تقدیم ثبتی اظهارنامه مذکور ملک مورد در آن، از قبل هاسال لکن

-مـی  ابطال مشمول نیست هم کم تعدادشان قضا از که مواردي چنین آیا. باشد جریان
 نه؟ یا شود
 نیـز  باشـند مـی  1347 سال از قبل مالکیت اسناد داراي که اشخاصی کهاین دیگر نکته

 نیرو وزارت آیا. بدهند دست از را خود مایملک از قسمتی ماده این وضع با است ممکن
 سـال  از قبـل  کـه  اعیـانی  بـراي  صرفا یا است مالک به عرصه خسارت پرداخت به ملزم

 پرداخـت  خسـارت  شـود، مـی  قمـع  و قلـع  و گردیـده  ایجـاد  مجـوز  بـا  هم آن ،1347
 خواهدشد؟

 نحـوه . (شـود  داده شـرح  بسـتر  اجـاره  قالـب  در مازاد اراضی واگذاري ضوابط: 2تبصره
 ...) و واگذاري شرایط محاسبه

 داده شـرح  هـا مسـیل  یـا  هارودخانه بستر اراضی کردن قلمداد متروك شرایط: 3تبصره
 .شود

 قضاییه قوه - 19

 رسـمی  سـند  کسـی  اگر و باشد می مرجعی چه با ماده این در اسناد ابطال به اعتراض
 73 مـاده  اصلی ابهامات از یکی سواالت این به پاسخ دهد؟ انجام اقدامی چه باید داشت

 .باشدمی
 آن از نیز مشخصی تعریف و باشدمی تفسیر قابل رودخانه بستر بودن متروك: 3 تبصره 

 .باشدنمی کارشناسانه و غیرمعقول نظر به نیز آن فروش لذا است، نیامده عمل به
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 74نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 در و آبـد  عمـل  بـه  سـیالب  بـر  هـا عرصه این تاثیر ارزیابی باید تبصره این در: 3 تبصره
 .شود تخریب باید سیالب تشدید صورت

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 .شود اصالح باقیمانده به باقمیانده: 3 تبصره
 انجام پرداخت ارگانی چه توسط شود مشخص ارزیابی، کلمه از بعد -آخر خط: 4 تبصره

 .شود

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 :شود اضافه زیر مضمون با تبصره یک
 باشـد،  داشـته  را آن ایجاد پتانسیل یا و شود آلودگی ایجاد باعث متصرف یا مالک هرگاه
 زیسـت محـیط  حفاظـت  سازمان به رسیدگی و پیگیري براي کتبا را موضوع نیرو وزارت
 .کندمی اعالم

4 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان

 از عملیـات  هزینـه  قضایی مراجع طریق از: شود اضافه جمله این انتها در است بهتر •
 .شود اخذ منصرف

 رفـت؛  نخواهند بستر کسر بار زیر زیاد احتمال به مالکیت سند داراي افراد: 3 تبصره •
 رقـم  اراضـی  ارزش بـه  توجه با مرغوب نقاط در و زیاد مساحت با اراضی در که زیرا

 داده نیـرو  وزارت وسـیله  بـه  آن خرید به حکم احتماال و شد خواهند متضرر باالیی
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 مطالبـه  نیـرو  وزارت از نیـز  مزاحمـت  رفـع  و سـازي دیواره هزینه ضمنا. شد خواهد
 .شد خواهد

5 - 
 ايمنطقه آب

 لرستان

 نـه  و برق و آب منابع توسعه هايپروژه جهت صرفا: شود اضافه جمله این است بهتر •
 .سیالب ایمن عبور

 آن تعیـین  و بـوده  کشـور  وزارت با سیالب ایمنی بازگشت دوره تشخیص: 1 تبصره •
 شـهرها  محـدوده  در موضـوع  ایـن  اجـراي  و نظـارت  البته. است نیرو وزارت برعهده
 .است بخشداري و دهیاري برعهده روستاها محدوده در و شهرداري برعهده

 :شود اضافه هاتبصره متن به زیر موارد است بهتر •
 سـریعا  نیـرو  وزارت تشـخیص  بـا  است موظف امالك و اسناد ثبت سازمان: 2تبصره •

 .است مالک برعهده وارده خسارت. کند ابطال را مالک سند
 و مفـروض  صـورت  بـه  1347 سـال  از قبـل  مالکیت اسناد که صورتی در: 3 تبصره •

 در زمـین  روي بر سند سازيپیاده از پس امالك و اسناد ثبت سازمان توسط قطعی
 .شوند واقع رودخانه حریم و بستر

 .شود اضافه 4 تبصره به 3 تبصره در اعالمی موضوع عینا: 4 تبصره •

6 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 .دارد ویرایش به نیاز رسایی و شیوایی لحاظ به ماده این

7 - 
 برق و آب

 خوزستان

 :شود اصالح صورت این به ماده متن •
مـوارد   یمو حـر  هاي موجود در بسـتر یانیاز اع یبخش یاکه تمام  یدر صورت یرووزارت ن

متصـرف   یادهد به مالک  یصرا براي امور مربوط به آب مزاحم تشخ 70مندرج در ماده 
اقدام کنـد و در صـورت    یانیو قلع اع یهدر تخل ینیاعالم خواهد کرد که ظرف مدت مع

 و تخلیـه  اجـازه  ساعت 24 مدت ظرف آب بخش رسیدگی ویژه دادگاه قاضیاستنکاف، 
 .نماید می نظارت نیرو وزارت توسط آن انجام بر و صادر را مستحدثات قمع و قلع

خود  ینهتوانند با هزیبه منظور رفع مزاحمت م ینمالک یرووزارت ن یص: به تشخ1 تبصره
مطابق مشخصـات ضـوابط و الزامـات     یالبس یمنآبگذري ا یفن یطشرا یننسبت به تام

 هـاي دسـتگاه . ینـد در محدوده ملـک اقـدام نما   یروتوسط وزارت ن یاعالم قانونیو  یفن
 صـدور  هنگـام  در موظفنـد ... و هـا  شهرداري مانند... و ساختمانی هايپروانه صادرکننده

 در نیـرو  وزارت تاییـد  اخـذ  بـه  نسـبت  ابتـدا  مزبـور  مسـتحدثات  براي کار پایان گواهی
 عدم و تخلف صورت در. نمایند اقدام فوق قانونی و فنی الزامات و ضوابط رعایت خصوص

 الزام به مجاز  نیرو وزارت) برداريبهره حین یا و کار پایان از(پس  مذکور ضوابط رعایت
نباشد، مستحدثات مزبور با دستور  پذیرامکان امر این چنانچه و بوده نواقص رفع به مالک

 خواهند شد. یببه بخش آب تخر یدگیرس یژهدادگاه و یقاض
 .شود حذف 74 ماده متن با مشابهت دلیل به: 2 تبصره
 .شود حذف 74 ماده متن با مشابهت دلیل به: 3 تبصره
 .شود حذف آن هايتبصره و 74 ماده متن نقض دلیل به: 5 تبصره
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

8 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 ندارنـد،  مزاحمـت  آب به مربوط امور براي اما شده ایجاد بستر در که هاییاعیانی به •
 ایجـاد  سـبب  »آب امـور  براي مزاحم« عبارت قید رسدمی نظر به. است نشده اشاره

 .شود تصرف رفع جهت بازدارنده امر یک نهایت در و متفاوت هايبرداشت
 ذینفـع  شـده،  قلـع  اعیـان  قیمـت  تعیین بحث در نیرو وزارت که جاآن از: 4 تبصره •

 .نیست منطقی نیرو وزارت به قیمت تعیین واگذاري پس است،
 نیـز  70 مـاده  براي مستحدث اراضی و دریا بستر بحث خصوص در شده گفته موارد •

 .است مدنظر جااین در

9 - 
 ايمنطقه آب

 قزوین
 .شود تعیین آن حدود و باشد مشخص باید »معین مدت«

10 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 .شود اعالم و مشخص هستند، مجاز که مواردي به خسارت پرداخت نحوه •
 داراي نـه  است مالک باشد، آب شدن ملی قانون تصویب از قبل تاریخ اگر: 3 تبصره •

 ))بازه آن در رودخانه کمی حریم( قانونی حریم کسر از پس( ارتفاقی حقوق

11 - 
 ايمنطقه آب

 اصفهان

 حـریم  بحـث  صـراحتا  امـا  است پرداخته هارودخانه حریم بحث به  70 ماده و ماده این
 در شـبهه  بـروز  موجـب  کهاین از جدا موضوع این. است نکرده مشخص را کمی و کیفی
 محـاکم  نیـز  آینـده  در شـود، مـی  کمی و کیفی حریم بحث بودن منتفی بر مبنی اذهان
 حـوزه  ایـن  در مطروحـه  هـاي پرونـده  بـه  رسیدگی براي ايعدیده مشکالت با را قضایی
 کیفی و کمی حرایم بحث وضوح به مواد این در شودمی پیشنهاد لذا. کرد خواهد مواجه
 .شود مطرح
 بـه  مکلـف  »تواندمی« لفظ بردن کار به با هاتبصره این در نیرو وزارت: 2و 1 هايتبصره
 تصـرفات  باب شدن باز و شخصی سالیق اعمال موجب مساله این. نشده 74 ماده اجراي
 .شودمی شخصی نظر اعمال و بستر و حریم اراضی

 قضاییه قوه - 12
 ثبـت  اداره و داشـته  دادگـاه  قطعـی  حکم به نیاز تبصره در موضوع این نظر به: 5 تبصره
 .دارد عمومی حقوق با تعارض موضوع این و نماید ابطال را اسناد این تواندنمی اسناد

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 75نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .باشد نیرو وزارت با اختیار است بهتر

2 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 جهـاد  وزارت و نیـرو  وزارت مشـترك  پیشـنهاد  با موارد تمام در چرا حریم محدوده •
  گردد؟ تعیین کشاورزي

 نظر با موارد از خیلی و است کشاورزي جهاد وزارت نظر به نیاز موارد برخی در صرفاً •
 .شود می تعیین نیرو وزارت

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 در زیسـت  محیط حفاظت سازمان تکالیف و وظایف به توجه با ماده تبصره در: 75 ماده
. پذیرد صورت زیست محیط حفاظت سازمان مشارکت با باید کیفی حریم محدوده بحث

 .شود اضافه تبصره این آخر سطر در سازمان نام نتیجه در
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

4 
 جالل
  کمالی

 ايمنطقه آب
 کرمان

 مـورد  در جدیـدي  اجرایی نامه آئین آیا است نشده اي اشاره بستر پهناي تعیین نحوه یه
 خواهدشد؟ اعمال آن

5 - 
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .ندارد ضرورتی و است 72 ماده 2 تبصره مشابه

6 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 .گردد حذف بایست می »مخازن انهار« واژه از پس کاما عالمت

7 - 
 ايمنطقه آب

 تهران

 مجـاري  حـریم  محـدوده  تعیـین  مشترك پیشنهاد در کشاورزي جهاد وزارت درج علت
 سـازمان  و بهداشـت  وزارت تـوان  مـی . اسـت  نـامفهوم ... و هـا  کانـال  و سـطحی  هاي آب

 حاضـر  حـال  در. نمود دخیل موضوع ارتباط جهت به نیز را کشور وزارت و زیست محیط
 زیسـت  محـیط  سازمان و نیرو وزارت مشترك پیشنهاد با کیفی حریم در استقرار ضوابط

 .است شده اجرا

8 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 )2 ماده با انطباق دلیل به حذف( 
 جدید ماده •

 رعایـت  بـا  شـهرها  قانونی محدوده داخل عمومی انهار و ها رودخانه پاکسازي و الیروبی
 .بود خواهد ها شهرداري عهده به نیرو وزارت نظرات اخذ و فنی اصول

 جدید ماده •
 کشور وزارت عهده به سیالب ورود از جلوگیري منظور به بندها سیل نگهداري و احداث

 .است
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 76نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 اي منطقه آب
  البرز

 :گردد اضافه 76 ماده از بعد ذیل موضوع شرح با اي تبصره گردد می پیشنهاد
 را سـردهنه  از منشـعب  انهار مسیر اطالعاتی بانک بایستی کشاورزي جهاد وزارت: تبصره

 و نیـرو  وزارت اختیـار  در آنهـا  حقـوق  از حفاظـت  منظور به و نماید تهیه مصرف محل تا
 .دهد قرار مربوطه هاي ارگان سایر و شهرداري،

2 - 
 موسسه
 آّب تحقیقات

 حق« به »جدید انشعاب و آب مجراي و رودخانه مقطع تغییر و احداث حق« عبارت
 . یابد تعییر »آب مجراي و مقطع در تغییر یا و انشعاب ایجاد
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 77نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 روزرسانی به سال 10 هر مثالً اي دوره صورت به حریم و بستر هاي نقشه که شود می توصیه
 .شود

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 ذکـر  معینـی  زمـانی  تقـویم  باید) بستر و حریم هاي نقشه( 77 ماده اجراي در: ماده •
 اینکـه  یـا  و نشـود  انجـام  کاري ها سال از پس است ممکن صورت این غیر در. شود

 .دهند قرار نظارت مورد را موقع به اجراي عدم دالیل نتوانند نظارتی هاي دستگاه

3 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه  آب

 کرمان

 تأکیـد  هـم  زیست محیط کل اداره تأییدیه یا و الزامات رعایت به 78 و 77 ماده در •
 .شود

 .شود اعالم و مشخص نیز کیفی حرایم 77 ماده در •

 مرید دکتر 4
 تربیت دانشگاه

 مدرس
 .ندهد آب و برق انشعاب هم نیرو وزارت •
 .است شده مشاهده بارها که مشکلی •

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .شود افزوده "گردیده مصوب و مطالعه" عبارت اول سطر در حریم کلمه از بعد

6 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 داراي امـالك  کلیه کاداستر الیه نیرو وزارت درخواست با است مکلف اسناد ثبت سازمان
 جهـت  هـا  رودخانـه  بسـتر  و حـد  تعیـین  هاي نقشه ارسال از قبل را صادره مالکیت سند

 .نماید تحویل حقوقی مسائل بررسی

7 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 .شود حذف ماده این و بیاید 74 ماده ذیل تبصره سه قالب در

8 - 
 اي منطقه آب

 کردستان

 آن ثبـت  فرایند در است ممکن و بوده تغییر قابل رودخانه بستر و حریم حد اینکه به نظر
 ملـزم  سند هرگونه صدور از قبل اسناد ثبت اداره شود می پیشنهاد باشد، داده رخ اشتباه

 پیـاده  کاداسـتر  هاي نقشه در بستر و حریم حد که صورتی در حتی. گیرد قرار استعالم به
 .باشد شده

9 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 بـه  را 70 مـاده  در منـدرج  مـوارد  حـریم  و بستر حد هاينقشه است موظف نیرو وزارت
 ایـن . گـردد  پیـاده  کاداسـتر  هـاي نقشـه  در تا نماید تحویل امالك و اسناد ثبت سازمان
 وزارت بـه  را مذکور هايمحدوده در واقع کاداستر هايالیه اطالعات است مکلف سازمان

 .نماید تحویل) خوزستان برق و آب سازمان و اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو
 ساز و ساخت مجوز هرگونه صدور از موظفند اجرایی هايدستگاه و هاشهرداري: 1 تبصره

 نیـرو  وزارت اجـازه  و نظر کسب بدون ماده این موضوع هايمحدوده در اعیانی ایجاد یا و
 . نمایند خودداري

 و نقـل  و مالکیـت  سـند  هرگونـه  صـدور  از موظفند امالك و اسناد ثبت ادارات: 2 تبصره
 و اي منطقـه  آب هـاي  شـرکت ( نیرو وزارت تایید و استعالم بدون فوق اراضی در انتقاالت
 .نمایند خودداري) خوزستان برق و آب سازمان
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 آبنویس قانون جامع  ویرایش نهم پیش 78نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 لحاظ گردد.  یدهم با سیل مقابلمحافظت در  3تبصره  در

2 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 و ايمنطقه هايآب اختیارات تا است الزم »نیرو وزارت قبلی و کتبی موافقت« عیارت در
 مقصـر  ايمنطقـه  هـاي آب کـه  بـوده  مـواردي . شـوند  تفکیـک  نیرو وزارت ستادي حوزه

 . اندبوده رودخانه بستر مشکالت

3 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 .است بند کدام قانون در مندرج مجازات از منظور •
 .دارد تایپی اشتباه مسئولیت کلمه: 1 تبصره •
 در و شـهرداري  برعهـده  شـهري  محـدوده  در متخلفین با برخورد و حقوقی پیگیري •

  .است دهیاري و بخشداري برعهده روستایی محدوده

4 - 

 حفاظت سازمان
 زیست، محیط

 اي منطقه آب
 کرمان

 :شود افزوده مضمون این با عبارتی 1 تبصره به ماده این در
 بـراي  را آنهـا  مسـتندات،  و مشخصـات  و مربوطه هايطرح با موافقت از پس نیرو وزارت

 . کندمی اعالم زیست محیط حفاظت سازمان به رسما آلودگی از جلوگیري و رسیدگی

5 -  
 ايمنطقه آب

 البرز
 . رسدمی نظر به نادرست  66 ماده به استناد

6 - 
 ايمنطقه آب

 و کردستان
 فارس

 هـاي آب و هـا رودخانـه  از اعم کیفی حریم« عنوان به دقیقی اشاره مذکور نویسپیش در
 در کـاربري  استقرار یا و دسترسی هايمحدودیت با مرتبط موضوعات و نشده »زیرزمینی

 و 2 ماده  2 تبصره مثال عنوان به است؛ شده آورده کلی صورت به آب منابع کیفی حریم
 . ماده این ماده 2 تبصره

 .شود تجمیع مشابه مواد با شودمی پیشنهاد و بوده تکرار 78 ماده مفاد همچنین

7 - 
 ايمنطقه آب

 تهران

 دولـت  بـه  وابسـته  نهادهـاي  و اجرایی هايدستگاه استعالم به الزام شودمی پیشنهاد •
 مـدیریت  قـانون  5 مـاده  موضـوع  هايدستگاه به بستر و حریم در طرح اجراي جهت

سازمان ها،شرکت موسسات، دولتی، حقوقی، حقیقی، اشخاص کلیه کشوري، خدمات
 تعمـیم  خیریـه  امـور  و اوقاف هاسازمان انتظامی، و نظامی نیروي نهادها، بنیادها، ها،

 . شود داده
زمـان  برنامه با دارد ضرورت... و شیمیایی نفتی، موجود تاسیسات مورد در: 2 تبصره •

  .نماید اقدام آن جاییجابه به نسیت نیرو وزارت تایید با مشخص بندي

8 - 
 ايمنطقه آب

 یزد

 نیرو، وزارت توسط شرب هاي چاه براي کیفی حریم ،77 ماده مانند شودمی پیشنهاد •
 هرگونـه  از و گـردد  تعیـین  صـالح ذي هاارگان سایر و زیستمحیط حفاظت سازمان

 جلـوگیري  آشامیدنی هايچاه حریم در وسازساخت مجوز صدور یا و اراضی واگذاري
 . آید عمل به

  .است تکراري و دارد مشابهت 2 ماده تبصره با ماده این 2 تبصره •

9 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 :شود اصالح زیر شکل به است بهتر ماده این
 از قبـل  مکلفنـد  دولـت  به وابسته نهادهاي و هاسازمان ها،شهرداري اجرائی، هايدستگاه
 و حقیقـی  افـراد  بـه  مجـوز  و پروانـه  هرگونـه  صدور یا و خود به مربوط هايطرح اجراي

منطقه آب شرکت( نیرو وزارت از 70 و 66 ماده در مندرج موارد حریم و بستر در حقوقی
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 و بسـتر  در تصـرف  و اقـدام  نـوع  هـر . نمایند استعالم) خوزستان برق و آب سازمان و اي

 و فنی ضوابط رعایت و نیرو وزارت قبلی و کتبی موافقت کسب به منوط فوق موارد حریم
ــانونی ــی ق ــط ابالغ ــذکور وزارت توس ــا و اســت م ــین ب ــین و متصــرفین( متخلف  همچن

 . شد خواهد برخورد قانون این در مندرج مجازات با مطابق) مجوز صادرکنندگان

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 80نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 اي منطقه آب

شرقی آذربایجان  
 ثبـوت  آنهـا  شناسـایی  امکان عدم بعضا و غیرطبیعی انهار در حقان ذي تعداد کثرت به توجه با

 .است مواجه معضل با قضایی محاکم در اعراض

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 82نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

 :شود اضافه ماده این به مضمون این با ايتبصره
 اجـازه  کسب با باید باشند آلودگی پتانسیل داراي که هاییاعیانی و تاسیسات ایجاد اجازه

 زیسـت،  محـیط  از اجـازه  اخـذ  صـورت  در. پذیرد صورت زیستمحیط حفاظت سازمان از
 . بود خواهد سازمان آن برعهده آلودگی هرگونه کنترل و جلوگیري پیگیري، مسئولیت

2 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان
 تـوان می سدها پشت دریاچه حریم در تصرف و دخل و اعیانی و تاسیسات ایجاد مورد در

 چهارگانه اشاره کرد.  یماحار نامهآیین به دقیقا

3 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 51سـه نفـره مـاده     یئته یابیو ارز یصبه تشخ«ماده بهتر است عبارت  ینا 4سطر  در
 گنجانده شود. » قانون ینا

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 83نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 برق و آب سازمان

 خوزستان

 قبال در است مکلف )خوزستان برق و آب سازمان و  اي منطقه آب هاي شرکت( نیرو وزارت •
 متناسب آب، توزیع و انتقال تأمین، هايطرح پوشش تحت آب جدید برداشت حق واگذاري

 واریـز  خزانـه  نـزد  مربوطـه  شرکت حساب به و دریافت اشتراك حق تخصیصی، آب سهم با
 آبی هاي سازه نگهداري و بهسازي نوسازي، هاي طرح اجراي براي را آن صد در صد و نماید

 .شود هزینه منطقه همان در برداري بهره دست در
 هیئـت  تصـویب  به نیرو وزارت پیشنهاد به بنا ماه سه مدت ظرف ماده این اجرائی نامه آیین •

 .رسید خواهد وزیران

2 
 تحقیقات موسسه

 آب
 گیرنـد  قرار ..... و عمومی اماکن در چاه و قنات یا نهرها این ...... صنعتی یا شهري توسعه در اگر

 .شود اخذ مالک از نباید هزینه

  بوشهر اي منطقه آب 3
 شـده،  خطـر  یـا  و مزاحمـت  باعـث  او تاسیسات که مالکی سوي از مناسب اقدام عدم درصورت
 ایـن  گـردد  می پیشنهاد اینجا در .است گردیده مالک هزینه با خطر رفع به ملزم مرتبط دستگاه
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان ردیف 
 .شود ذکر قانون متن در "مشخصا مذکور درصد و شود اخذ مالک از اضافه درصدي با هزینه

 است؟ وزارتخانه کدام خطر، رفع جهت چاه مالکین به اخطار صدور جهت وزارتخانه از منظور  یزد اي منطقه آب 4

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 84نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

 آلـودگی  بـاالي  پتانسـیل  داراي گـاز  و نفـت  لولـه  خطوط و تاسیسات احداث کهاین به توجه با
 نیـز  زیسـت محیط حفاظت سازمان از نیرو وزارت بر عالوه باید مجوز اخذ مرحله در لذا هستند،

 سـازمان  نـام  دوم، سـطر  در نیرو وزارت عبارت از بعد مذکور ماده در بنابراین. شود گرفته اجازه
 . شود اضافه نیز زیستمحیط حفاظت

 لرستان ايمنطقه آب 2
ارگـان   هـا رودخانـه  بسـتر  از گـاز  و نفت برق، آب، خطوط عبور با پل هرگونه احداثصورت  در

بـه   یـرو مطـابق ضـوابط وزارت ن   محدوده یمکلف است جبران خسارات وارده و سامانده يمجر
 . یدحق انتفاع اقدام نما هزینهصورت ساالنه مطابق نظر کارشناس نسبت به پرداخت 

3 
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 در همچنـین . شـود  حـذف  »حقوقی و حقیقی« کلمات ،»حقوقی و حقیقی اشخاص« عبارت از

 آن شود.  یگزینجا »یالزام«حذف شده و  »الرعایهالزم« ماده انتهاي
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 85نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 

 حفاظت سازمان
 زیست، محیط
 تحقیقات موسسه

 آب

 مـواد  روایـن  از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 بهداشـت  و نیـرو  وزارتـین واگذار شده و  زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی

فاضـالب شـهرها و    یهدر خصـوص ضـرورت تصـف    ین. همچنـ ینـد نما يحسب ضرورت همکـار 
) شـدند  واقع شرب آب کنندهتامین سدهاي باالدست که مواردي ویژه(به یتپرجمع يروستاها

 .است نشده مطرح قانونی مواد

2 
 ايمنطقه آب

 کردستان

 نظـر  از شـده،  اشـاره  آن بـه  مـاده  ایـن  در کـه  »شـرب  آب پتانسیل داراي هايدشت« عبارت
 متفـاوت  شـرب،  استاندارد کیفی هايویژگی نظر از یا شرب برداشت مصارف به دشت وابستگی

 که الزم است به آن اشاره شود.  شودمی مستفاد آن از مختلفی تعابیر نحوي به و بوده

3 
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 .شود اضافه هم کشور بودجه و برنامه سازمان زیست،محیط حفاظت سازمان کنار در
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 86نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 تحقیقات موسسه

 آب
 آن از بعـد  کـه ایـن  یا و شود درج 87 ماده براي ايتبصره صورت به ماده این شودمی پیشنهاد

 .بیاید ماده

2 

 حفاظت سازمان
 آب زیست، محیط
 کردستان ايمنطقه
 تهران و

 مـواد  رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 بهداشـت  و نیـرو  وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی
 و شـهرها  فاضـالب  تصـفیه  ضـرورت  خصـوص  در همچنـین . نماینـد  همکاري ضرورت حسب

) شـدند  واقع شرب آب کنندهتامین سدهاي باالدست که مواردي ویژه(به پرجمعیت روستاهاي
 .است نشده مطرح قانونی مواد

 

 نویس قانون جامع آب پیشویرایش نهم  87نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 

 سازمان
 حفاظت

 زیست، محیط
 اي منطقه آب

 کردستان

 رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 و نیرو وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی مواد

 فاضـالب  تصفیه ضرورت خصوص در همچنین. نمایند همکاري ضرورت حسب بهداشت
 آب کننـده تـامین  سـدهاي  باالدسـت  که مواردي ویژه(به پرجمعیت روستاهاي و شهرها
 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب

2 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 شود. یگزینجا» موظف«با » مکلف«ماده واژه  ینا در

3 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اضافه 87 ماده به جمله این است بهتر
نکنـد   یداپ یتو مسموم یکه آلودگ يانتقال آن به نحو یرهاياز منابع آب و مس حراست

 است. یروبا وزارت ن یزن
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 88نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 

 موسسه
 آب، تحقیقات

 اي منطقه آب
 کرمان

 وزارت ابتـدایی،  جملـه  مطـابق  اگر. ندارد همخوانی ابتدایی جمله با ماده این آخر جمله
 آخـر  جملـه  در که کاربري تعیین مراجع پس است، مناسب کاربري تعیین مسئول نیرو
 هستند؟ مراجعی چه شده، ذکر

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 شـرح  به. شود مشخص...  و پسماند دفع قانون و 11 ماده و 35 ماده با مواد این تکلیف

 .شود مراجعه قبل مواد

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
و  یرون ینواگذار شده و وزارت زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی مواد

فاضـالب   یهدر خصوص ضرورت تصف ین. همچنیندنما يبهداشت حسب ضرورت همکار
 آب کننـده تـامین  سـدهاي  باالدست که مواردي ویژه(به پرجمعیت يشهرها و روستاها

 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

4 - 
 ايمنطقه آب

  تهران

 وزارت توسط مشترکا شرب آب منابع حریم مناسب هايکاربري تعیین شودمی پیشنهاد
 توسـط . (نه برسد ربطذي مراجع تصویب به و تهیه زیستمحیط حفاظت سازمان و نیرو

 )نیرو وزارت

5 - 
 ايمنطقه آب

 یزد

 زون« عبـارت  پرانتز در شرب، آب استعداد داراي مناطق عبارت جلوي شودمی پیشنهاد
منابع آب  حریم تعیینعالوه بر  شودمی پیشنهاد ضمنا. شود اضافه »شرب آب محدود یا

 را فراوانـی  شـرب  آب هـاي چـاه  کـه  هاییآب مثال محدوده ینتام یکدر مناطق استراتژ
 و تعیـین  شرب آب محدوده آبی، منابع تکتک براي حریم تعیین جاي به گیرد،دربرمی

 آب هـاي درآبخـوان  واگذاري براي صنایع استقرار گردد  می پیشنهاد همچنین. شود فریز
 باشد. پذیرامکان نیرو وزارت تایید با و آالیندگی هايهرد براساس شرب،

6 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 .شود جایگزین »مکلف« با »موظف« واژه

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 89نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .شود مشخص روشنی به باید  نیرو وزارت با 1 تبصره ارتباط •
 .شود اضافه نیز ایران استاندارد سازمان نام 2 تبصره در •

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 شـرح  بـه . شود مشخص...  و پسماند دفع قانون و 11 ماده و 35 ماده با مواد این تکلیف

 .شود مراجعه قبل مواد

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 و زیسـت محـیط  بهسازي و حفاظت سازمان مقررات و قوانین با وظیفه تداخل به توجه با
 جـز  ماده این مفاد اجراي. شود حذف ماده این شودمی پیشنهاد موکدا پاك، هواي قانون

 جـاي  مـاده  ایـن  ابقـاي  صـورت  در. است زیست محیط از حفاظت سازمان قانونی وظایف
 این نگارش. شود جایگزین »زیستمحیط حفاظت سازمان« عبارت »نیرو وزارت« عبارت

 .است زیستمحیط سازمان مقررات و قوانین خالف ماده
 روایـن  از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت

 و نیرو وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی مواد
 فاضـالب  تصـفیه  ضرورت خصوص در همچنین. نمایند همکاري ضرورت حسب بهداشت

 آب کننـده تـامین  سـدهاي  باالدسـت  که مواردي ویژه(به پرجمعیت روستاهاي و شهرها
 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب

4 - 
 ايمنطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 توقـف  بـه  آب منـابع  امـور  بـه  رسیدگی کمیسیون قاضی مرجعیت مورد در ماده این در
. بـود  خواهـد  حاصل مقررات وفق کمیسیون رسیدگی صالحیت حیث از تعارض فعالیت،

 اشـخاص  دعـاوي  به قضایی شبه مرجع یک عنوان به زیرزمینی هايآب امور کمیسیون(
 )اشخاص علیه دولت دعاوي به نه کندومی رسیدگی دولت علیه

5 
 سید
 صادق

 سجادي

 ايمنطقه آب
 کردستان

 :شود اضافه ماده این به دیگر تبصره یک است بهتر
 رودخانـه ) یالبیچندگانه (فعال، آزاد شـده، متروکـه وسـ    يهرگونه دفن زباله در بسترها

 .است ممنوع
 و آلـودگی  کامـل  رفع به منوط مجدد فعالیت مجوز صدور« عبارت شودمی پیشنهاد • ايمنطقه آب - 6
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شود اضافه متن به »باشدمی مربوطه استانداردهاي با مطابق سیستم اصالح تهران

 .است افتاده قلم از» 1383 سال مصوب« عبارت پسماند مدیریت قانون ،1 تبصره •
 بـه  »آالینـده  مـواد « تشخیص نامهآیین در »مجاز هايکاربري« عبارت ،2 تبصره در •

 .شود اضافه متن
 کلیـه  اسـت  الزم پیشـنهاد  این اعمال عدم صورت در است ضروري نکته این توضیح •

 وزارت بـه  آلـودگی  زمینـه  در زیسـت محیط حفاظت سازمان... و اختیارات و امکانات
 .شود منتقل نیرو

7 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 زبالـه  دفـن  هـاي محل و هاکشتارگاه عمده متولی هاشهرداري کهاین به نظر این بر عالوه

 شود. بینیپیش هاشهرداري براي قانونی الزامات شودمی پیشنهاد هستند،

8 - 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 :شود اصالح زیر شکل به ماده است بهتر •
 به نسبت آب آلودگی انواع کنترل منظور به است موظف یستزیطسازمان حفاظت و مح

نظـارت  شود یآب م یکه منجر به آلودگ ییهافعالیت یرکنندگان آب و سامصرف فعالیت
کننده با آلوده فعالیت توقف براي ایجادکننده به آلودگی، یصو در صورت مشاهده و تشخ

 زمان تا آلودگی موجبات نشدن رفع صورت در و نماید صادر یهدادن مهلت مناسب اخطار
 یـت دادگاه صالحه نسبت به توقف فعال قاضی راي با خسارت، جبران و آلودگی کامل رفع

 قانون محکوم خواهد شد. ینبه مجازات مقرر در ا. متخلف یداقدام نما
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 90نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 به و اندازه هر به آب ساختن آلوده« به »است ممنوع آب ساختن آلوده هرگونه« عبارت
 .یابد تغییر »است ممنوع نحو هر

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 عبـارت  جـاي  به یا و) دالیل همان به( شود حذف باید یا 89 ماده مانند دقیقا ماده این
 .شود جایگزین »زیستمحیط حفاظت سازمان« عبارت »نیرو وزارت«

 رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 و نیرو وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی مواد

 فاضـالب  تصفیه ضرورت خصوص در همچنین. نمایند همکاري ضرورت حسب بهداشت
 آب کننـده تـامین  سـدهاي  باالدسـت  که مواردي ویژه(به پرجمعیت روستاهاي و شهرها
 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب

3 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
پساب يپساب برا یهو استاندارد تخل آب منابع کیفی حفاظت ملی ياستانداردها رعایت

 .است اجباري کنندگانمصرف توسط خروجی هاي

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 .گیرد قرار 35 ماده کنار در تواندمی و است 92 ماده یا ادغام قابل ماده ینا

5 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 و کشـاورزي « واژه ،»خدمات و صنعتی شهري، مصارف« عبارت از پس شودمی پیشنهاد

 اضافه شود. »پروريدام
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 :شود اصالح زیر شکل به ماده است بهتر
 و یفـی ، کیالزم براي حفاظـت کمـ   هاي ینهمجاز است زم زیستمحیط حفاظت سازمان

  یو مردمـ  یهاي خصوصـ  تشکل یقآب را از طر یگرها و منابع د از رودخانه یستیز یطمح
 ماده این اجرائی نامه یینآنان قرار دهد. آ یارهاي الزم را در اخت فراهم و عنداللزوم کمک

 .رسدمی یرانت وزهیئ یببه تصو و یهته زیستمحیط حفاظت سازمان یلهوس به

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اصالح زیر صورت به دوم سطر است بهتر
 زیست محیط سازمان و نیرو و بهداشت وزارتین مشترك دستورالعمل براساس

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 91نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 عبـارت  ،»نیـرو  وزارت« عبـارت  جـاي  بـه  یـا  و شود حذف باید یا ماده این شده، گفته دالیل به دقیقا
 در نیـرو  وزارت نـام  دولـت،  هیـات  پذیرش عدم صورت در. گیرد قرار »زیست محیط حفاظت سازمان«

 تصـویب  بـه  و تهیـه  بخـش  دو ایـن  توسط مشترکا نیز آن اجرایی نامه آیین و شود آورده سازمان کنار
 .رسدمی وزیران هیات

 قـانونی  مـواد  روایـن  از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 ضـرورت  حسـب  بهداشت و نیرو وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85

 ویـژه (به پرجمعیت روستاهاي و شهرها فاضالب تصفیه ضرورت خصوص در همچنین. نمایند همکاري
 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب آب کنندهتامین سدهاي باالدست که مواردي

2 
 ايمنطقه آب

 یزد
 و سـطحی  آب منـابع « عبـارت  از »آب دیگـر  منـابع  و هـا رودخانـه « عبارت جاي به شودمی پیشنهاد

 .شود استفاده »زیرزمینی

3 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 :شود اصالح زیر شکل به ماده است بهتر
از  یسـتی ز یطمح و یفی، کیالزم براي حفاظت کم هاي ینهمجاز است زم زیستمحیط حفاظت سازمان
هـاي   فراهم و عنداللزوم کمـک   یو مردم یهاي خصوص تشکل یقآب را از طر یگرها و منابع د رودخانه

 یهته زیستمحیط حفاظت سازمان یلهوس به ماده این اجرائی نامهیینآنان قراردهد. آ یارالزم را در اخت
 .رسد می یرانت وزهیئ یببه تصو و

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 92نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 در. باشـد نمـی  متصـور  اقـدامی  وزارتخانـه  آن اطالع با زیرا شود؛ حذف ماده این از نیرو وزارت عبارت
 .نماید اطالع کسب سازمان از تواند می اطالع به نیاز صورت
 داخل هايرودخانه و شده حفاظت هايرودخانه ها، تاالب حفاظت و مدیریت که شودمی تاکید مجددا
 نـویس پـیش  ایـن  در اسـت  الزم و بـوده  زیسـت محیط حفاظت سازمان عهده به شده حفاظت مناطق
 .نیاید پیش وظایف تداخل تا گیرد قرار مدنظر

 قـانونی  مـواد  رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
 ضـرورت  حسب بهداشت و نیرو وزارتین و شده واگذار زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85



  
 
 

908 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان ردیف 
 ویـژه (به یتپرجمع يفاضالب شهرها و روستاها یهدر خصوص ضرورت تصف ین. همچننمایند همکاري
 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب آب کنندهتامین سدهاي باالدست که مواردي

2 
 ايمنطقه آب

 یزد

 و پیوسـته  پـایش  مسـئول « عبـارت  بـه  »آب آلـودگی  از جلـوگیري  مسـئول « عبـارت  است بهتر •
 .کند پیدا تغییر »آب آلودگی از جلوگیري

 .شود افزوده آن مفاد به باید ماده این موضوع متخلفین با برخورد نحوه •

3 
 و آب سازمان

 خوزستان برق
 .شود حذف 90 ماده با شباهت دلیل به باید ماده این

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 93نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

  ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 مـدنظر  قـانون  ماده کدام در شده ذکر قانونی هايمجازات و شده تعیین اجرایی ضمانت
 و 88-35-11 مواد در زیستمحیط و نیرو وزارت وظایف با ماده این تکلیف ضمنا. است
 .شود مشخص 112 و 89

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 رواین از. است زیستمحیط حفاظت سازمان ذاتی وظایف جز آب منابع کیفیت حفاظت
و  یرون ینواگذار شده و وزارت زیستمحیط حفاظت سازمان به باید 94 تا 85 قانونی مواد

فاضـالب   یهدر خصوص ضرورت تصف ین. همچنیندنما يبهداشت حسب ضرورت همکار
 آب کننـده تـامین  سـدهاي  باالدسـت  که مواردي ویژه(به پرجمعیت يشهرها و روستاها

 .است نشده مطرح قانونی مواد) شدند واقع شرب

3 
 علی

 عربپور
 ايمنطقه آب

 کرمان
 . آیدمی پیش زیستمحیط وظایف مخصوصا وظایف تداخل

4 - 
 ايمنطقه آب

 کردستان

 منـابع  کیفـی  حفاظـت  اصلی مسئوالن و متولیان به اياشاره صراحتا نویسپیش این در
 عنـوان  تحـت  مـذکور  نـویس پیش از هاییبخش در که موادي همچنین. است نشده آب

 کلی صورت به نیز است شده آورده) 95 تا 85(ماده  آب منابع کیفی حفاظت و آلودگی
 دشـوار  آن نمـودن  عملیاتی و اجرایی متاسفانه آن، در موجود ابهامات به توجه با و بوده

 .خواهدبود

5 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 چیست؟ جداگانه ارائه علت است، آب نمودن آلوده از خاصی حاالت 94 و 93 ماده

6 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 حذف شود.  »ايعده یا یک« عبارت دوم خط در

7 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
 یزآب اضافه شود. ماده ن »سازيشیرین« عبارت ،»اضافی پمپاژ« از پس شودمی پیشنهاد

 اساس اصالح شود.  ینبر هم

8 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 .است نامفهوم تایپی اشکاالت دلیل به ماده این
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

9 -  
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 . شود حذف 111 ماده با مشابهت دلیل به باید ماده این

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 94نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 111 ماده به مشابهت دلیل به حذف •
 هـا  آن حـریم  و بستر و آب منابع آلودگی موجب نحوي هر به اشخاص صورتیکه در •

 جبـران  بـر  عالوه و بوده ذینفعان و آب منابع به وارده خسارت کلیه مسئول گردند،
 وارده خسـارت  مبلـغ  برابـر  سـه  حـداقل  جریمه پرداخت به آلودگی رفع و خسارت

 .گردد می مکلف
 
 بـا  و زیسـت  محـیط  حفاظـت  سازمان پیشنهاد با ماده این اجرایی نامه آیین :تبصره •

 .رسد می وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت همکاري

2 

 محمدجواد
 حیدري
 موسوي

 ايمنطقه آب
 فارس

 چیست؟ جداگانه ارائه علت است، آب نمودن آلوده از خاصی حاالت94 و 93 ماده

3 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 در زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  نقش بر پیشنویس این در متعدد اشارات به توجه
 سازمان مشارکت با باید خسارت میزان تشخیص نیز بند این در آبها، - از کیفی حفاظت
 از حاصـله  درآمـد  مـؤثرتر  مصـرف  براي شود می پیشنهاد همچنین .پذیرد انجام مذکور

 در "آب منـابع  آلـودگی  با مقابله صندوق" عنوان با صندوقی آلودگی، از ناشی خسارات
 وضـعیت  بهبـود  جهـت  در دریـافتی  خسـارات  و تشکیل زیست محیط حفاظت سازمان
 .شود هزینه سازمان این نظر تحت و آب منابع کیفیت

4 
 اصغر

 طیبیان
 ايمنطقه آب

 کرمان
 .گردد ویرایش بایستی کرده، تداخل ها مسئولیت. است نامفهوم

5 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 به اطالع صرفاً و ندارد وجود نیرو وزارت توسط قضایی اقدام امکان اینکه به توجه با •
 است ممکن زیست محیط

 است؟ چگونه نیرو وزارت توسط خسارت دریافت شیوه •

6 - 
 اي منطقه آب

 تهران

 توسـط  93  مـاده  در. اسـت  نیـرو  وزارت تشخیص به ها کننده آلوده از خسارت دریافت
 نظـر  بـه . باشـد  مـی  صالحه هاي دادگاه حکم با الطرفین مرضی کارشناسان یا نیرو وزارت
 .شود سازي یکسان باید ماده دو این مفاد میرسد

7 - 
 اي منطقه آب

 فارس
 چیست؟ جداگانه ارائه علت است، آب نمودن آلوده از خاصی حالت

8 - 
 اي منطقه آب

 فارس
 .شود ادغام 93 ماده با 94 ماده

9 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 زیست محیط وظایف خصوص به وظایف تداخل
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

10 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 .گردد اعالم آب منابع آلودگی تشخیص مرجع

11 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 .شود استفاده ویرگول از مقررات کلمه از بعد دوم سطر در

12 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 آن جـایگزین  زیسـت  محـیط  حفاظـت  سازمان و  حذف ماده این از نیرو وزارت نام •
 نامـه  آیـین  مـواد  از سـازد  می نشان خاطر همچنین. گفته پیش دالیل به. گردد می

 نـویس  پـیش  ایـن  در عینـا ) وزیران هیئت 1373 مصوب( آب آلودگی از جلوگیري
 .اند کرده عوض علوم وزارت نام با را سازمان نام و شده استفاده

 ملـی  صندوق به شده دریافت خسارات: گردد اضافه 94 ماده انتهاي به مضمون این •
 ب آ منـابع  کیفـی  احیاي و کیفیت ارتقاي راستاي در تا شود می وارد زیست محیط

 .شود گرفته کار به

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 95نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 بخش کنندگان مصرف از دریافتی بهايآب با آب واقعی ارزش زیاد تفاوت به توجه با
 براي و شود انجام ساالنه صورت به باید آب اقتصادي ارزش تعیین کشور، در کشاورزي

 تا شود استفاده ساله چند تدریجی روند یک از ها،گذاري سیاست در آن سازيپیاده
 هم با 96 ماده و ماده این ضمنا. شود نزدیک خود واقعی میزان به تدریج به آب قیمت

 .دارند همپوشانی

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 بازنویسی زیر شکل به باید و نیست نیرو وزارت وظایف ذیل در فعلی شکل به ماده این
 :شود

 ارزش تعیین به نسبت بودجه و برنامه سازمان همکاري با زیستمحیط حفاظت سازمان
-ریزيبرنامه منظور به 2 و 1 درجه آبریز هايحوضه سطح دو در آب اقتصادي -ذاتی
 و ضوابط. داد خواهد قرار نیرو وزارت اختیار در و اقدام آب منابع پایدار توسعه هاي

 تهیه نیرو وزارت همکاري با و مربوطه هاي دستگاه توسط نیز طرح این به مربوط قوانین
 . شد خواهد اجرایی وزیران هیات تصویب از پس و

 ابالغ و تصویب از بعد سال دو از پس 1 درجه آبریز هايحوضه گذاري ارزش: تبصره
 خواهد عملی آن از بعد سال سه نیز 2 درجه آبریز هايحوضه و گیردمی صورت قانون

 و بودجه و برنامه سازمان توسط هاطرح این اجراي براي نیاز مورد اعتباري منابع. شد
 . یافت خواهد تخصیص و بینیپیش دارایی تملک هايطرح قالب در

3 - 
 اي منطقه آب

 البرز
-می آغاز زمانی چه از ساله یک مدت این. است مبهم »سال یک مدت ظرف« عبارت
 شود؟

4 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 . شود تعیین نیز پساب اقتصادي ارزش باید

5 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 :شود اصالح زیر شکل به آن تبصره و ماده
 از یک هر در را آب اقتصادي ارزش سال، پنج مدت ظرف است موظف نیرو وزارت

  هايگزاريسیاست در و تعیین را مصرف مختلف هايبخش براي مطالعاتی هايمحدوده
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 به...  و صنعت شرب، کشاورزي، جمله از مختلف مصارف آب فروش و تحویل آب بخش

 .نماید لحاظ را حجمی صورت
 .شودمی حذف تصویب تاریخ از ماده این با مغایر قبلی مقررات و قوانین تمامی: تبصره

6 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 در کشـور  وزارت و تجـارت  و معـدن  صنعت، وزارت کشاورزي، جهاد وزارت همکاري با
 . شود گنجانیده ماده

7 - 

 دفتر
 و حفاظت

 برداريبهره
 مدیریت

 آب منابع

 . شود حذف باید ماده این

8 
 علی

 عربپور
 ايمنطقه آب

 کرمان
 .......... . آب مترمکعب هر اقتصادي ارزش: ......... شود اصالح

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 96نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 اجـراي  بـه  موظـف  اجرایـی  دسـتگاه  یک عنوان به نیرو وزارت اصالحی، 95 ماده وفق
-می تهیه زیستمحیط حفاظت و بودجه و برنامه هاي سازمان توسط که است ضوابطی

 باشـد  داشته نظارت هم و دهد انجام اجرایی فعالیت هم تواندنمی اجرایی دستگاه. شود
 بـا  بایـد  96 مـاده  نتیجـه  در. کنـد  وضـع  نیر را مربوطه قوانین و ضوابط آن بر عالوه و

 :شود اصالح زیر مضمون
 بـراي  را آب منـابع  گـذاري  ارزش بـه  مربـوط  ضوابط و مقررات است موظف نیرو وزارت

 میــزان استحصـال،  نحــوه بـه  توجــه بـا  آبریــز هـاي حوضــه کلیـه  در مختلــف مصـارف 
 .درآورد اجرا به شده تعیین اقتصادي گذاريارزش مبناي بر شده تمام مصرف،هزینه

 .شود بازنگري باید گرفته صورت اصالح وفق نیز ماده این هايتبصره است بدیهی

2 - 
 ايمنطقه آب

 قم

 عبـارت  از اسـت  از بهتـر  »گـردد مـی  کسـر ...  از استحصال هايهزینه« عبارت جاي به
 »شـود مـی  کسر شده، تعیین هايتعرفه از منطقه در آب استحصال ايهزینه میانگین«

 .شود استفاده

3 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 آن جـایگزین  »مطالعاتی هايمحدوده« لفظ و شود حذف »آبریز هايحوضه« کلمه •
 .شود

 .شود حذف باید ماده این 2 تبصره •

4 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 در کشـور  وزارت و تجـارت  و معـدن  صنعت، وزارت کشاورزي، جهاد وزارت همکاري با
 .شود گنجانیده ماده

5 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 :2 تبصره
 مشـخص  عـدم  زیرا است؟ کسی چه برعهده استحصال هايهزینه برآورد مسئولیت •

 خواهد نیرو وزارت با بردار بهره اختالف ایجاد باعث بعدا قانون در موضوع این شدن
 .شد
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 
 آینـده  در ابهامـاتی  مختلف، منابع از آب استحصال نحوه و هاروش تنوع به توجه با •

 آب اقتصادي ارزش درصد از حداکثري و حداقل شود می پیشنهاد. آمد خواهد پیش
 قـرار  مـدنظر  النظـاره، حـق  یـا  و بهاآب اخذ منظور به منطقه هر در و آبی منبع هر

 .گیرد
 و هـا بخشـنامه  انـواع  و زراعـی  بهـاي آب تثبیـت  نظیـر  قـوانینی  وجـود  به توجه با •

 وزارت شـود  مـی  پیشـنهاد  النظاره،حق و بها آب محاسبه چگونگی هايدستورالعمل
 گـرفتن  نظـر  در بـا  و آب از استفاده هزینه نوع هر با مرتبط قوانین بازنگري با نیرو

 مصـرف  نوع لحاظ و منطقه هر در آبی منابع مختلف انواع براي آب اقتصادي ارزش
 و کامـل  را تعرفـه  و اقتصـاد  به مربوط مواد دیگر، سوي از خاص کنندگان مصرف و

 .نماید تجمیع

6 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
-مادام یا مشخص زمانی دوره یک براي« عبارت استحصال، هايهزینه از بعذ: 2 تبصره
 .شود اضافه »نیرو وزارت تشخیص به بسته العمر

7 
 علی

 عربپور
 ايمنطقه آب

 کرمان
 داشـته  وجود آب عادالنه توزیع قانون 33 ماده به شبیه ايماده تبصره، این از قبل باید

 .کند تکلیف کنندگان مصرف به را بهاآب پرداخت که باشد
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 97نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 بهتـر  و اسـت  الزم و جداسـت  استحصال و النظارهحق بها، آب تعرفه. است برانگیزچالش
 :شود ذکر زیر صورت به برداشتسوء از جلوگیري براي است

 عـالوه  شود، انجام نیرو وزارت توسط نیز استحصال عملیات مجوز، صدور از پس چنانچه
 اخـذ  و محاسـبه  جداگانـه  مربوطه هايهزینه کارشناسی، و النظارهحق و بها آب تعرفه بر

 .شد خواهد
 از بخشـی  تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون مربوطه تبصره و 81 ماده به همچنین
 .شود دقت نیز) 2( دولت مالی مقررات

2 - 
 سازمان
 از حفاظت

 زیستمحیط

 اعـزام  مثـال  بـراي . بـود  خواهد تجدیدنظر قابل قبلی شده اصالح مواد وفق نیز مواد این
با توجه به وجود ضوابط  یاناز متقاض تعرفه اخذ و علمی و فنی راهنمایی براي کارشناس

 یـاز . در صورت نشود حذف باید مذکور ماده نتیجه در وندارد  يمشخص و آشکار، مورد
 و شـود  آورده اجرایی نامهییندر آ تواند یو مورد مشخص م  یکاف یحموضوع با ذکر توض

 .قانون متن در نه

3 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 .کند تغییر »نماید هزینه« به »شود هزینه«

4 - 
 ايمنطقه آب

 قزوین
-طرح اجراي« عبارت به باید لذا و شودمی محسوب آب هايشرکت درآمد اشتراك، حق
 .شود اضافه هم »شرکت هايهزینه« ،»بهسازي و نوسازي هاي

5 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 .شود تبدیل »نماید« به »شود« کلمه چهارم سطر در
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

6 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 پیشـنهاد  بـه  بنا ماه سه مدت ظرف ماده این اجرائی نامه آیین« یعنی ماده؛ این دوم بند
 .شود حذف باید ».رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به نیرو وزارت

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 98نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 سازمان
 از حفاظت

 زیستمحیط

مثـال اعـزام    يخواهد بـود. بـرا   یدنظرقابل تجد یقبل شده اصالح مواد وفق نیز مواد این
با توجه به وجود ضوابط  یاناز متقاض و اخذ تعرفه یو علم یفن ییراهنما يکارشناس برا

 یـاز . در صورت نشود حذف باید مذکور ماده نتیجه درندارد و  يمشخص و آشکار، مورد
 و شـود  ردهآو اجرایی نامهآیین در تواندیو مورد مشخص م  یکاف یحموضوع با ذکر توض

 .قانون متن در نه

2 - 
 ايمنطقه آب

 البرز
 .شود اضافه ماده شرح به »متقاضی درخواست به بنا« عبارت باید

3 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 .است جمع قابل 57 ماده 2 تبصره با 98 ماده

5 - 
 ايمنطقه آب

 قم
 تغییـر  متقاضیان به کارشناسی خدمات ارائه و علمی و فنی راهنمایی منظور به ماده این
 .کند

6 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 .شود حذف 55 ماده با مغایرت دلیل به باید ماده این

10 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 مشخصـات  تعیین و کارشناسی انجام« عبارت ،»علمی و فنی راهنمایی« عبارت جاي به

 .شود ذکر »موارد سایر و قنات یا چاه فنی
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 99نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 سازمان

 هواشناسی
 کشور

 میزان به کهآن مگر شود؛ صادر ممنوعه مناطق در چاه حفر مجوز نباید ماده این در •
 .شود ایجاد آب ذخیره و جوییصرفه براي الزم هايظرفیت برداشت،

 :شود اضافه زیر شرح به ماده یک است الزم ماده این از بعد  •
 آن صددرصـد  و واریز خزانه به غیره و بهاآب و آب انشعاب هايهزینه نرخ از درصد 5/0

 هیـدرومتري،  هواشناسی، هايایستگاه از اعم کشور آب پایش هايزیرساخت تامین براي
 و کشـور  هواشناسی سازمان اختیار در آب حسابداري و آب بینیپیش اقلیمی، تحقیقات

 .گیردمی قرار نیرو وزارت
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـاي دشـت  هـاي آبخـوان  احیـاي  براي است مقرر قانون این روح در کهاین به عنایت با
 مجوزهاي صدور براي ضرورتی چه پذیرد، صورت فوري و ضروري عاجل، اقدامات کشور،
-دشـت  از بـرداري  بهـره  مجور صدور دارد؟ وجود زیرزمینی هايآب از برداري بهره جدید
 استحصـال،  روش مصـرف،  نـوع  برداشـت،  میـزان  از نظر صرف هستند ممنوعه که هایی

 یو درسـت  ینداشـته و کـار اصـول    یتعنوان موضوع یچو... به ه وريبهره مصرف، الگوي
 .شود حذف مذکور ماده شودمی پیشنهاد یجهنت در. یستن

3 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 ايمنطقه آب
 فارس

 .دارد پوشانیهم 57 ماده ذیل 2 تبصره با 99 ماده

4 
 احسان

 یارمحمدي
 ايمنطقه آب

 ایالم

 بایـد مجلـس)   یه(بر اساس استسفار يوابسته به کشاورز یعکه تعرفه صناینبا توجه به ا
النظـاره معـاف   از پرداخـت حـق   یرزمینیمحاسبه شود و در بخش آب ز يکشاورز نظیر
 ینموضوع بـه وضـوح در قـانون گنجانـده شـود. همچنـ       ینا شودیم یشنهادلذا پ ،باشد

 یصممنوعـه از تخصـ   یـا منـاطق آزاد   يوابسته به کشـاورز  یعمشخص شود که اگر صنا
ها مانند صنعت لحاظ شـود. درخصـوص   صنعت جهت حفر چاه استفاده کردند تعرفه آن

با توجه بـه   شودیم یشنهادپ ،اظهارنظر نشده يهاآب یتبها و قانون تثبنحوه وصول آب
از  يدرصـد  ،ك عمـل جهـت وصـول آب بهـا    مـال  یزراع يهاآب یتدر قانون تثب ینکها

 یـل بحث با تحو ینکننده آب است و عمال اینعملکرد محصول متناسب با نوع شبکه تام
در قـانون   ضمن حذف قانون مذکور قراردارد،آب در تضاد  يآب و ارزش اقتصاد یحجم

هر مترمکعـب   يآن در هر منطقه برا يآب و ارزش اقتصاد یمحل یمتبر اساس ق یدجد
 .باشد آب مکعب متر هر یمتق ،بهاو مالك اخذ آب شود یینتع یمتآب در هر شبکه ق

 است نشده اشاره غیرممنوعه مناطق به ماده این در

5 - 
 ايمنطقه آب

 تهران

 بـا  ممنوعه مناطق در روز شبانه در مترمکعب 25 مصرف با گلخانه مجوز صدور درج •
 جـاي  کشـاورزي  بخـش  النظارهحق معافیت مباحث و آن کشاورزي ماهیت به توجه
 .دارد تامل

 .است ادغام قابل 57 ماده 2 تبصره با •

6 - 
 ايمنطقه آب

 یزد

 تـامین  مجوز صدور« واژه از »چاه حفر مجوز صدور« واژه جاي به است بهتر ماده این در
 گیاهـان  کشـاورزي،  بـه  وابسـته  صـنابع  بـه  مربوط مصارف همچنین. شود استفاده »آب

 .شود لحاظ زینتی هايگل و دارویی
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 100نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 پیشنهاد فاضالب آوريجمع هايشبکه توسعه و تکمیل در مشارکت به تشویق منظور به
 نیـرو  وزارت توسط پساب فروش از حاصل درآمدهاي از بخشی مذکور قانون در شودمی
... « بخـش  در تورم عبارت ماده این در ضمنا. شود داده اختصاص هاشبکه این توسعه به

 نیـازي  ماده این همچنین. شود اضافه...»  تورم، ساالنه رشد با متناسب را 1369 مصوب
 .ندارد...) الف،ب،ج( ندارد مختلف بندهاي به
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 هـاي هزینـه  از بخشـی  باشند مجاز تابعه هايشرکت و نیرو وزارت شده ذکر ماده این در
 حـذف  باید یا ماده این. کند دریافت مردم از را فاضالب ساماندهی و تصفیه طرح اجراي

و  شـود  اصـالح  بایـد  یـا  و) بگیرد پول مردم از نباید دولت: اول پیشنهاد عنوان(به  شود
 يدر متن قانون ذکر شـود تـا مبـادا دولـت دسـتش را بـرا       یافتیرقم در یزانم یادرصد 

مـردم کنـد    یـب در ج رود،یخـودش مـ   یـب آن بـه ج  ییکه سود نهـا  ییها طرح ياجرا
 مـردم  جیب شدن خالی باعث نهایتا که اسالمی شوراهاي موضوعدوم: اصالح)  یشنهاد(پ

 .شود حذف باید نیز شودمی

3 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 سـازمان « و حـذف  »جمهـوري  ریاسـت  راهبـردي  نظارت و ریزيبرنامه معاونت« عبارت
 .شود آن جایگزین »بودجه و برنامه

4 
 ملیحه
 اکبري

 ايمنطقه آب
 مازندران

 حق و روستاها و شهرها فاضالب و آب تأسیسات بازسازي و توسعه تکمیل، خصوص در
 و توزیع شبکه انشعاب حق درخصوص اما است شده ارائه ماده این در مواردي انشعاب،

 معدنی آبگرم و سرد آب هايشبکه مانند شودمی احداث ايمنطقه آب توسط که انتقال
 )الریجان گرمآب چشمه مازندران در مثال طور (به است نشده مطرح مواردي

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 101نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 یـدات دولت مکلف است تمه ی،از منابع آب ینهو استفاده به یانتدر راستاي حفاظت، ص
و مصـرف آب را   یـع انتقـال، توز  ین،هاي تأموري آب در بخشمنظور ارتقاء بهرهالزم به

 فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
هاي جهاد کشاورزي، خانهبا همکاري وزارت یروماده توسط وزارت ن ینا یینامه اجرایینآ

 حداکثر ظرف مدت شـش مـاه   یست،زیطصنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت مح
 رسد.یم یرانوز یأته یببه تصو
جهـاد کشـاورزي و صـنعت معـدن و تجـارت بـا همکـاري         یرو،هاي نخانه: وزارتتبصره

وري آب در بخش خـود را ظـرف   هاي بهرهوري موظف هستند شاخصبهره یسازمان مل
حاصـل از   یـل و تحل یجآب رسانده و نتا یشوراي عال یبو به تصو یینمدت شش ماه تع

هر سال به شـوراي   یانپاهاي بهبود عملکرد را تا برنامه یشنهادها و پشاخص یريگاندازه
 .یندنما یهآب ارا یعال

2 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 جـایگزین  مـرتبط  هـاي  دسـتگاه  نام و شود اصالح "است موظف دولت" یک سطر در
 .شود

3 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 در همکـاري  به نیز) ها شهرداري( کشور وزارت شود می پیشنهاد آب وري بهره بخش در

 .شود اضافه اجرایی نامه آیین تدوین

4 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 گردیده محول آب وريبهره سازمان به ماده این وظایف است بهتر 105 ماده به باتوجه
 و شهرسـازي  و مسـکن  وزارت نقـش  به ضمنا. بود نخواهد کافی ماهه شش زمان لذا و

 .شود توجه وريبهره در آن نقش
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

5 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 راندمان اقزایش و بازچرخانی بلکه نیست مرتبط آب تامین موضوع به تنها آب وريبهره
 میلیاردهـا  سـاالنه  کـه  اسـت  کشـور  آب حـوزه  مسـائل  تـرین مهـم  از مورد دو آبیاري

 از بیشـتر  و تـر سـنگین  بسیار هاي خسارت و داده هدر را کشور آب منابع از مترمکعب
 که مضمون این با باید ماده این اینکه نتیجه. آوردمی بار به شده، برآورد تاکنون چهآن
 رانـدمان  ارتقـاي  و) اسـت  همـراه  تصـفیه  بـا  الزاما که( بازچرخانی مهم بسیار مورد دو

 .شود افزوده) ماده اول سطر دو در( ماده این موارد به کشاورزي بخش آبیاري
 

 جامع آبنویس قانون  ویرایش نهم پیش 102نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 .گردد حذف ماده این شود می پیشنهاد

2 - 
 ايمنطقه آب

 تهران
 .گردد اعمال وري بهره هاي شاخص تعیین خصوص در 101 ماده پیشنهاد مشابه

3 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

شـاخص  تـدوین  بـه  مربوط جلسات در ریزيبرنامه و مدیریت سازمان نمایندگان حضور
 و مسـکن  وزارت نقـش  بـه  ضـمنا . بـود  خواهد مفید کشور، آب بخش در وريبهره هاي

 .شود توجه وريبهره در آن نقش و شهرسازي

4 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 حفـظ  و پایداري متضمن که هاییشاخص مانند است؛ الزم ايوزارتخانه فرا هاییشاخص
 .شود کار ايجزیره نباید و است مهم بخش این. باشد...  و برد ظرفیت

5 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 کـه  دارد پوشـانی هم 27 ماده موضوع آب بخش در سازيبهینه با آب بخش در وريبهره
 .گیرد قرار نظر مد باید

6 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

-شاخص نظارتی، هايبخش موثر پیگیري و وريبهره هايشاخص بهتر اجراي منظور به
 سال هر عملکردهاي تحلیل و نتایج. برسد وزیران هیات تصویب به باید شده تدوین هاي

 امـا  رسـد  تصـویب  بـه  و شـده  مطرح آب عالی شوراي در تواندمی آتی هايسال برنامه و
 .برسد دولت هیات تصویب به باید وريهبهر هايشاخص اصلی مصوبه

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 103نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

کشـور، در اصـالح الگـوي کشـت و      یاز منابع آب یانتدولت موظف است براي حفظ و ص
را مـد  هاي مختلف، صادرات و واردات، الزامات تجـارت آب مجـازي   مصارف آب در بخش

 نظر قرار دهد.
و  یـرو وزارت ن يبا همکار يماده توسط وزارت جهاد کشاورز ینا یینامه اجرایینتبصره: آ

 سد.ر می یرانوز یئته ییدو به تا یهوزارت صمت ته
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 کشـت  الگـوي  اصالح است موظف کشاورزي جهاد وزارت "است موظف دولت" جاي به
 کند ارائه آب منابع هاي محدودیت و اقلیمی و ملی معیارهاي اساس بر را منطقه هر براي

 بـه  توجـه  بـا  را خـود  مصـرف  الگـوي  اصـالح  نیـز  آب کننده مصرف دیگر هاي دستگاه و
 .دهند ارائه آب منابع هاي محدودیت

 وزارت و کشـاورزي  جهـاد  وزارت نیـرو،  وزارت همکاري با مجازي آب الزامات و صادرات
 و هـا  ارزیابی و شود گرفته قرار نظر مد نیرو وزارت محوریت با و تجارت و معدن صنعت،
 .گیرد می صورت الزم هاي کنترل

3 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 آب
 اي منطقه
 البرز

 .شود حذف گردد می پیشنهاد

4 
 جالل
 کمالی

 ايمنطقه آب
 کرمان

 اجرایی نامه آیین به نیاز آن شدن شفاف و شدن اجرایی براي و است کلی خیلی ماده این
 .دارد کنترل به نیاز و است اهمیت حائز بسیار مجازي آب بحث حال عین در و. باشد می

5 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 از بـرداري بهـره  و حفاظـت  زمینه در متعدد مباحث به قانون نویسپیش ورود به توجه با
 از گیـري بهره متعدد هايجنبه به توجه با و) 1بخش( آب مالکیت و) 3 بخش( آب منابع

 تـدوین  تـري مبسـوط  شکل به ماده این است ضروري کشور، آب مدیریت در مجازي آب
 خصـوص  در مختلـف  هايدستگاه تعامل نحوه و عمل دامنه وظایف، آن براساس که شود
 توصـیه  یـک  صـرفا  فعلـی  وضعیت در ماده این. شود مشخص حدودي تا نیز مجازي آب

 الزامات که نیست مشخص و است نشده ارائه مشخصی تکلیف هیچ دیگر عبارت به. است
 گرفت؟ خواهند قرار مدنظر و تعیین چگونه

6 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 کـدام  مقصـود . اسـت  عـام  ماده این در »دولت« لفظ ثانیا. است شعاري بند یک این اوال
 دکترینـی  آبی امنیت و آب منابع از صیانت براي باید نیرو وزارت ثالثا است؟ دولت بخش
 .شود تعریف مجازي آب مانند مباحثی آن چارچوب در و باشد داشته

7 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان
 .است اجرایی نامهآیین نیازمند نظر به

8 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 کلـی  حکـم  یـک  صورت به ماده این در که کشت الگوي اصالح موضوع قراردادن مدنظر
 مطالعـات  بایـد  کشـت  الگوي برنامه اجراي منظور به. کندنمی حل را مشکلی هیچ آمده،

 پذیرفتـه  صورت کشاورزي جهاد کالن هاي گذاريسیاست به توجه با کشت الگوي اصالح
 آبریـز  حوضـه  در نبایـد  مثـال  بـراي . درآیـد  اجرا به منطقه هر براي بالفاصله آن نتایج و

 خشـخاش  کشـت  همانند نمود برنج کشت به اقدام کشاورزي شود، کشت برنج رودزاینده
 .گیرد صورت برخورد

 :شود اصالح زیر شکل به ماده این است الزم نهایت در
 الگـوي  مطالعات زیستمحیط حفاظت سازمان و نیرو کشاورزي، جهاد وزارت همکاري با
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 ایـن  تصـویب  از پـس ( گرفتـه  صـورت  سـال  2 مدت ظرف کشور آبریز هايحوضه کشت
 .گردد اقدام مربوطه مطالعات اجراي به نسبت سوم سال از و) قانون

 .شود تعیین ربطذي هايدستگاه مشارکت با باید مجازي آب الزامات
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 104نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

وري آب در مصـارف مختلـف را از   بهـره  یشو افـزا  ینـه مصرف به ینهدولت مکلف است زم
 یـد تول. یـد نما یـا مه ینیتضم یدخر یاو اعتباري الزم و  یهاي فنها و کمکیتحما یقطر

از ارتقاي بهره روي را در  یشده  ناش ییآب  صرفه جو یتوانندم یتکنندگان مشمول حما
 بازار آب عرضه کنند. 

 یهماه ته 6ظرف مدت  یروآب توسط وزارت ن ینهمصرف به يهاتبصره: دستورالعمل مشوق
 گردد.یو ابالغ م

2 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 .شود جایگزین »آب کننده مصرف هاي دستگاه« "است مکلفدولت " جاي به

3 - 
 ايمنطقه آب

 قزوین

 بـه  و گیـرد  قـرار  نیرو وزارت اختیار در باید وري بهره ارتقاي از ناشی شده جویی صرفه آب
 .شود ذخیره آبخوان نفع

 صـاحب  توسـط  آب بـازار  در عرضه قابل تنهایی به آب ماده، این تصویب با آیا اینکه ضمن
 بود؟ خواهد پروانه

4 

 دفتر
 برداري بهره

 نگهداري و
 از

 تاسیسات
 و آبی

 برقابی

 ايمنطقه آب
 البرز

 استفاده "نیرو وزارت توسط شده تعیین هاي مدل باو " عبارت از آب بازار از بعد سوم سطر
 .گردد

5 - 
 ايمنطقه آب

 یزد

 اقدام خود هزینه با که تولیدکنندگانی صرفا تا شود اصالح اي گونه به ماده این مفاد شود می پیشنهاد
 عرضـه  آب بـازار  در را خـود  شـده  جـویی  صـرفه  آب بتوانند نمایند می مصرفی آب وري بهره ارتقاء به

 بالعـوض  هـاي  کمـک  از استفاده با وري بهره ارتقاء از ناشی شده جویی صرفه آب است بدیهی. نمایند
 هـا  آب ایـن  مـورد  در عامـه  مصـالح  راسـتاي  در تـا  گیـرد  قـرار  نیرو وزارت اختیار در بایستی دولتی

 باشـد  ممنوعـه  منطقـه  و زیرزمینـی  آب شـده،  جویی صرفه آب اگر مثال طور به. نماید گیري تصمیم
 کسـر  پروانـه  از آبخـوان  نفـع  به دولتی، هاي کمک از استفاده با جویی صرفه از ناشی هاي آب بایستی

 دولتـی  بالعـوض  هـاي  کمـک  از اسـتفاده  با نوین آبیاري هاي طرح اجراي مثال این بارز(نمونه  گردد
 ).باشد می

6 - 
 موسسه
 تحقیقات

 آب

 یـک بـازار آب در   یجـاد ا یو متول یگاهجا یینتب یازمندبند، ن ینعبارت بازار آب در ا ظهور
 بند ما قبل آن است. 



 
 

 

919 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 مرید سعید 7
 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

سـازوکار و   يورسنجش ارتقاء بهـره  «: کندمی اذعان ماده آخر جمله خصوص در فرد این
 .»شود ذکردر قانون  یدخواهد که بایم یاصول

8 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 دقت با که است تريجدي هايبررسی نیازمند آب بازار بخش در چیست؟ آب بازار ضوابط
 آب بـازار  در شـده  ارائـه  تجربیـات  بـه  توجه. است شده ذکر نامه ابتداي شرح »د« بند در

 مشکالت کتاب در موضوع بررسی. است مفید بسیار استرالیا دارلینگ -موري حوضه عظیم
 بـا  و هرمـزي  آقـاي  و بختیـاري  خـانم  کوشش با که شده درج استرالیا در آب فروش بازار

 .است شده چاپ خوزستان برق و آب سازمان حمایت

9 
 محسن

 ابراهیمی

 مهندسین
 مشاور

 گستران آب
 میهن

. اسـت  محسوس کنونی نظام آن کمبود و بوده جا به و مناسب بسیار قانون این 104 ماده
 .شود پیگیري جدیت با مورد این است بایسته

10 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 کلی حکم یک صورت به ماده این در که کشت الگوي اصالح موضوع قراردادن مدنظر
 مطالعات باید کشت الگوي برنامه اجراي منظور به. کندنمی حل را مشکلی هیچ آمده،
 و پذیرفته صورت کشاورزي جهاد کالن هاي گذاريسیاست به توجه با کشت الگوي اصالح
-زاینده آبریز حوضه در نباید مثال براي. درآید اجرا به منطقه هر براي بالفاصله آن نتایج
 برخورد خشخاش کشت همانند نمود برنج کشت به اقدام کشاورزي شود، کشت برنج رود

 . گیرد صورت
 :شود اصالح زیر شکل به ماده این است الزم نهایت در
 الگوي مطالعات زیستمحیط حفاظت سازمان و نیرو کشاورزي، جهاد وزارت همکاري با

) قانون این تصویب از پس( گرفته صورت سال 2 مدت ظرف کشور آبریز هايحوضه کشت
 . گردد اقدام مربوطه مطالعات اجراي به نسبت سوم سال از و

11 - 
 انجمن

 هیدرولیک
 ایران

 .است محسوس کنونی نظام در آن کمبود و شده تنظیم جا به و مناسب بسیار ماده این
 .شود پیگیري جدیت با و گردد، لحاظ جدید قانون تدوین در مورد این که است بایسته

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 105نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 ریـزي، برنامـه « بـه  صراحتا آب وظایف در که ایران وريبهره ملی سازمان وجود به توجه با
 کـار،  نیـروي  جمله از تولید عوامل همه وريبهره ارزیابی و پایش راهبري، گذاري،سیاست
 افـزایش  قـانون «نظیـر  قـوانینی  وجود همچنین و شده تأکید »خاك و آب انرژي، سرمایه،

-بهـره  افـزایش  زمینه در وظایفی نیز آن در که »طبیعی منابع و کشاورزي بخش وريبهره
 یک تأسیس ،)مذکور قانون6 ماده 6 تبصره( شده محول کشاورزي جهاد وزارت به آب وري

 وزارت شـود مـی  پیشنهاد .شودنمی توصیه آب وريبهره افزایش زمینه در مستقل سازمان
 هـاي کـارگروه  طریـق  از آب وريبهـره  افزایش اجرایی هاينامهآیین تدوین زمینه در نیرو

 .نماید ورود بخشیبین و تخصصی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

2 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

-مـی  وظایف این. نزنیم دامن بروکراسی افزایش به »وريبهره سازمان« ایجاد با است بهتر
 . یردآب قرار گ یقاتبرعهده موسسه تحق تواند

3 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیست محیط

 یـک  تشکیل هايضرورت بیان و مدت بلند استراتژي تدوین بدون و مطالعات اجراي بدون
 سـازمان  تاسـیس  به نباید 1353 سال به مربوط قانونی ماده یک تایید صرف به و سازمان

 آب) اقدام نمود.  وريبهره(سازمان 

4 - 
 ايمنطقه آب

 یزد
به مصـوبه   یازاست و ن يادار یعال يدولت و شورا یاراتآب از اخت وريبهر سازمان تشکیل

 ندارد.  یقانون

5 - 
 آبسازمان 

 برق و
 خوزستان

 :شود اصالح زیر شکل به باید ماده
مصوب  یرووزارت ن یسقانون تاس 2و 1منظور اجراي مفاد مواد  هموظف است ب یرووزارت ن

و  يانـرژ  يورآب به سازمان بهـره  يورنسبت به اضافه نمودن معاونت بهره 11/1353/ 28
سـازمان   یناساسنامه ا یه. اصالحیداقدام نما يآب و انرژ يورنام آن به سازمان بهره ییرتغ

 یبو بـه تصـو   ینتـدو  یروماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ن ینمذکور متناسب با ا
 . یدخواهد رس یرانوز یاته

6 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر
 و ایجـاد  خصـوص  در باشـد  الزم نیـرو،  وزارت  سـازمانی  سـاختار  تجدیـد  اساس بر شاید

 .شود تجدیدنظر وريبهره سازمان قرارگیري چگونگی

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 106نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 گـذار سـرمایه  به موجود هايحقابه جز به استحصالی آب« که مضمون این با ماده این 1 تبصره
 برانگیزتـرین چـالش  از یکـی  ،»شـود مـی  صـادر  آب برداريبهره سند آن براي و یافته اختصاص

 خصـوص  بـه ( برداريبهره متقاضیان از برخی ادعاي مورد اخیر هايسال در که است موضوعاتی
 عبـارت  دامنه نمودن مشخص و تبصره این تدقیق لذا. است گرفته قرار) ژرف هايآب زمینه در
 دیگري موارد ضمنا. رسدمی نظر به ضروري ماده این در »نیست موجود هايحقابه جز که آبی«

. گنجانـد  تبصـره  این در توانمی نیز را ابرها باروري و هوا رطوبت از شده استحصال آب همچون
 آب جـز  بـه  آن تضـمینی  خرید و تعیین چگونه گذارسرمایه به یافته اختصاص آب قیمت ضمنا

 گـذاري سـرمایه  موضوع پذیريامکان به ماده این در ضمنا. نیست مشخص زدایینمک از حاصل
 . است نشده اياشاره خارجی

2 
 امیرحسین

 کرمی
 ايمنطقه آب

 کرمان
 ...» از ناشی عواید از بخشی« شود ذکر است بهتر: 2 تبصره

3 
 بهروز

 ابراهیمی
 ايمنطقه آب

 لرستان

 .یابد تغییر مصرف مجوز به آب سند: 1 تبصره •
 وزارت بـا  توافـق  مـورد  مـالی  مدل اساس بر باید و نیست صحیح عواید تمام: 2 تبصره •

 از بخشـی  تنظـیم  قـانون  به مواد برخی الحاق قانون 27 ماده ضوابط مانند. (باشد نیرو
 ).بودجه قانون 19 تبصره و  دولت مالی مقررات

4 - 
 سازمان
 حفاظت

 رفـع  هـدف  بـا  جـامع  مطالعـات  براساس نیرو وزارت کلی طور به که شود توجه است الزم
سرمایه« آب منابع مدیریت درحوزه پایدار توسعه و کشور آب منابع هايچالش و مشکالت
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 هـاي غـول  ظهـر  یـا  بار این را رفته راه همچنان صورت این غیر در. پذیرد صورت »گذاري زیستمحیط

 توانسـت  نخواهند آسانی به بعدي هايدولت که داشت خواهیم کشور آب حوزه در مافیایی
 مطالعـات  انجـام  بـدون  بخـش  ایـن  بـه  مربـوط  مـواد  نتیجه در. یابند رهایی آنها چنگ از

 کنـونی  معضـالت  حـل  رویکـرد  بـا  ابتدائا و بلندمدت و کوتاه اهداف چارچوب در راهبردي
 هارودخانه کشور، هاي تاالب ساماندهی و احیاء زیرزمینی، هايآب منابع احیاء مانند کشور

 مناسب ابزار و شده وارد... و زیستمحیط حفاظت با پایدار توسعه سپس و... و منابع سایر و
 تـا  بخـش  ایـن  مواد صورت این غیر در. شود بینیپیش گذارانسرمایه براي نیز تشویقی و

 . بماند باقی تواما یا شود حذف نظر مورد مطالعات انجام

5 - 
 ايمنطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 احـراز  نیازمنـد  اجرایـی  دستگاه ورود همچنین و اراضی تملک و خرید محوریت: 4 تبصره
 همـان  فقـدان  با بالطبع. است قانونی الیحه آن 1 ماده در شده بینیپیش مقدماتی شرایط
 .بود نخواهد آن تملک و خرید امکان شرایط،

6 - 
 ايمنطقه آب

 سمنان

 آب خرید جهت نیرو وزارت توسط مناسب تضمین ارائه کشور، اقتصادي شرایط با متناسب
 بیشـتر  هرچـه  مشـارکت  تشـویق  منظـور  بـه  و مناقصه در شرکت فراخوان از پیش شرب،

 . پذیرد صورت ضروري گذارانسرمایه

7 
 محمد
 شاهدي

 فرهنگستان
 علوم

 :شود اصالح زیر شکل به باید ماده
 و گذاريسرمایه از فاضالب و آب بخش هايطرح اجراي منظور به است موظف نیرو وزارت

 . کند استفاده غیردولتی بخش مشارکت

8 - 
 ايمنطقه آب

 بوشهر

 آب تولیـد  و زدایـی نمـک  بـه  اقـدام  گـذار سرمایه صنعت، بخش در اگر ماده این طبق •
 بایـد  آب تعرفه و قیمت اینجا پس. رسدمی گذارسرمایه به آن عواید همه کند، شیرین
 بـا  ماده این. برسد نیرو وزارت به استحصال هايهزینه کسر از پس تا گیرد قرار مدنظر

 . دارد مغایرت 96 ماده
 با گذاريسرمایه هاياولویت نظیر مواردي است الزم آن ذیل هايتبصره و ماده این در •

سرمایه تعیین چگونگی منطقه، هر در و منبع هر از آب اقتصادي ارزش نظرگرفتن در
 مشـخص  وضـوح  و تفصیل به گذارسرمایه به آن گذاشتن اختیار در زمان مدت و گذار
 . شود

9 - 
 ايمنطقه آب

 البرز

 و جـویی صرفه هايروش از ناشی یا و« عبارت »موجود« از بعد ،1 تبصره اول سطر در •
 نظـارت  تحـت  و« جملـه  تبصـره،  همـین  انتهاي در همچنین و »آب وريبهره افزایش
 .شود اضافه »بود خواهد استفاده قابل مختلف مصارف براي نیرو وزارت

 :شود اصالح زیر شکل به تبصر این: 2 تبصر •
 بـین  شـده  توافـق  مالی مدل قالب در گذاريسرمایه از حاصل هايفعالیت از ناشی عواید« 

 مذکور مالی مدل در طرفین سهم میزان. بود خواهد تسهیم قابل نیرو وزارت و گذارسرمایه
 .»شودمی استخراج
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 107نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

  ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان

 قـانون  27 مـاده  ضـوابط  ضوابط بیشتر نه و است پیگیري نیرو وزارت مانور قدرت حداکثر
 بودجـه  قانون 19 تبصره و  دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق

 تسـهیل  ستاد ظرفیت از استفاده اگرچه. کند پیگیري تواندمی نیرو وزارت و است مشخص
 .است مناسب هم تولید موانع رفع و

2 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 رفع هدف با جامع مطالعات براساس نیرو وزارت کلی طور به که شود توجه است الزم
سرمایه« آب منابع مدیریت درحوزه پایدار توسعه و کشور آب منابع هايچالش و مشکالت

 هايغول ظهر یا بار این را رفته راه همچنان صورت این غیر در. پذیرد صورت »گذاري
 توانست نخواهند آسانی به بعدي هايدولت که داشت خواهیم کشور آب حوزه در مافیایی

 مطالعات انجام بدون بخش این به مربوط مواد نتیجه در. یابند رهایی آنها چنگ از
 کنونی معضالت حل رویکرد با ابتدائا و بلندمدت و کوتاه اهداف چارچوب در راهبردي

 هارودخانه کشور، هاي تاالب ساماندهی و احیاء زیرزمینی، هايآب منابع احیاء مانند کشور
 مناسب ابزار و شده وارد... و زیستمحیط حفاظت با پایدار توسعه سپس و... و منابع سایر و
 تا بخش این مواد صورت این غیر در. شود بینیپیش گذارانسرمایه براي نیز تشویقی و

 . بماند باقی تواما یا شود حذف نظر مورد مطالعات انجام
 . است نگرفته قرار مدنظر هابانک از وام دریافت از حمایت و شرب آب تضمینی خرید

3 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 نشود ایجاد نیرو وزارت براي تعهدي تا آید عمل به الزم هايمراقبت ماده این خصوص در
 .باشد نداشته وجود آن ایفاي امکان که

4 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 . شود »است موظف« عبارت جایگزین »تواندمی« واژه

 

 نویس قانون جامع آب پیشویرایش نهم  108نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 جدید تبصره یک افزودن و ها تبصره -ماده اصالح •
 و آب هـاي  شـرکت  توسط آبرسانی هاي هزینه و ودیعه یا انشعاب حق بابت که وجوهی •

 .گردد می دریافت ودیعه عنوان به مشترکین از فاضالب
 حقـوق  جملـه  از گـردد  مـی  و گردیـده  مصرف اي سرمایه هاي هزینه تامین جهت در و •

 آن .بـود  خواهنـد  متعهـد  مشترکین قبال در فاضالب و آب هاي شرکت و بوده عمومی
 ایجاد مذکور هاي انشعاب حق محل از که ها شرکت مایملک و ابنیه تأسیسات، از قسمت

 .باشد می فاضالب و آب شرکت دارائی جزء است شده خریداري یا
 بخـش  بـه  متعلـق  مـاده  این موضوع اموال و ابنیه و تاسیسات که صورتی در :1 تبصره •

 و آب هـاي  شـرکت  تشکیل قانون اجراي در فاضالب و آب هاي شرکت و بوده خصوصی
 از پس آن بهاي و ارزیابی روز عادله قیمت طبق باشند گرفته اختیار در را آنها فاضالب

 محـل  از یـا  بـوده  دولت گذاري سرمایه که وجوهی و انشعابها حق و متعلقه دیون کسر
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 . شد خواهد پرداخت ذیحق به باشد شده تامین آن اعتبار عمومی بودجه

 طبـق  باشـد  وقـف  مـاده  ایـن  موضوع اموال و ابنیه تأسیسات، که صورتی در :2 تبصره •
 . شد خواهد عمل وقف به بوط مر مقررات

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 تکراري -حذف

3 - 
 اي منطقه آب

  لرستان

 وزارت کارشناسـان  ابالغ و محاسبه اساس بر" ترکیب به نیرو وزاررت تشخیص ترکیب •
 .دارد وجود اجرایی ضوابط و جرایم بودن ناکافی بحث کماکان اگرچه. یابد تغییر "نیرو

 شـده  ذکـر  2 تبصـره  -72 ماده شرح در ادوات نگهداري و مصادره یا توقیف-1 تبصره •
 .است

4 - 
 اي منطقه آب

 قم

 :شود تصریح آب چاه و قنات حفر موضوع به •
 یـا  الحفر جدید چاه نمودن المنفعه پرومسلوب و زیرزمینی آب جدید برداشت موضوع •

 عـداد  به نیز چشمه یافته توسعه بخش و) حفر حال در یا( الحفر جدید غیرمجاز قنات
 .گردد اضافه تخلفات

5 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 به تواند می مازاد نکات ، 60 ماده بودن تر جامع به توجه با و دارد بسیاري تالقی 60 ماده با
 .شود اضافه ماده آن

6 
 علی

 عربپور
 اي منطقه آب

 کرمان
 ..........  .یا الیروبی یا حفر به اقدام: ............. گردد اصالح اول خط

7 
 امیرحسین

 کرمی
 اي منطقه آب

 کرمان

 اشـاره ...  و برداشت اضافه آب، مجاز غیر انتقال جمله از تخلفات سایر  به 108 ماده در •
 مشـخص   مجـاز  غیـر  حفر مورد قنات یا چاه مالک و حفار جرایم به همچنین و نشده
 .شود

 نمونه بعنوان شوند رفع بایست که است زیادي ویرایشی و تایپی اشکالت قانون متن در •
 شده تایپ آنهار ها چاه اکثر انهار کلمه مستقیماً،:  ماده نامه، آیین 108 ماده: 

8 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 مثـل  حفـاري  صـالحیت  فاقـد  کوچـک  حفـاري  هـاي  دسـتگاه  درخصـوص  مـاده  ایـن  در
 ایجـاد  کماکان و نیامده میان به سخنی حفاري تراکتورهاي و دیزلی و برقی کمپرسورهاي

 .نماید می مشکل

9 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 تبصـره  ایـن  است بهتر. است شده آورده 60 ماده 5 تبصره در اي خالصه نحو به  ماده این

 .شود تکمیل 108 ماده و حذف

10 - 
 اي منطقه آب

 کرمان
 ....... یا الیروبی یا حفر به اقدام:.....گردد اصالح اول خط

11 - 
 اي منطقه آب

 یزد
 مختلـف  هزینـه  بـا  بایسـتی  سـابق  وضع به اعاده شود، ذکر صراحتا ماده این در است الزم

 .شود انجام

12 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 طرفی بی و قضایی استقالل اصل با نیرو وزارت تشخیص حسب بر نقدي جزاي تعیین •
 الـزام  و دارد طریقیـت  جنبـه  کارشـناس  کـه  این بر مضاف. دارد تناقض قضایی مرجع
 انطبـاق  قضـیه  مسـلم  احـوال  و اوضاع با که کارشناس نظر طبق حکم صدور بر قاضی

 .است حقیقت کشف  عدالت خالف بر.باشد نداشته
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 مطـابق   چـاه  یـا  آب روز  شده کارشناسی اقتصادي"عبارت ارزش از بعد سوم سطر در •
 .شود اصالح قانون همین 95 ماده

 قضاییه قوه - 13
 قید باید نوین جزایی تأسیسات مطابق جرم به عمل صورت در دوم مرتبه و اول مرتبه ذکر
 .شود اشاره اصلی مجازات به رأسا نباید و شود

 .شود قید 2 تبصره متن در دادگستري وزارت همکاري : 2 تبصره
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 109نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 فصل همین انتهاي به انتقال •
 و آنهـا  حـریم  و آهن راه و ها جاده و ها راه بستر زیر از ها وکانال برق فاضالب، آب، انتقال خطوط عبور

 موجب که نحوي به مربوطه مسیر مجاز ارتفاع حداقل و ایمنی رعایت با آنها باالي فضاي از همچنین
 .است مجاز وجهی هرگونه پرداخت بدون نگردد مرور و عبور براي خطر ایجاد و دید محدودیت

 وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی توسط وارده خسارت راه بدنه به لطمه ورود صورت در :1 تبصره
 شده انجام برآورد و گردد می برآورد استانداري عمرانی معاونت نماینده و نیرو وزارت شهرسازي، و راه

 .است قطعی
 بـه  و تهیـه  شهرسـازي  و راه وزارت همکـاري  با و نیرو وزارت توسط ماده اجرائی نامه آیین :2 تبصره

 .رسد می وزیران هیئت تصویب

2 

 و حفاظت دفتر
 برداري بهره

 منابع مدیریت
 آب

 تکراري -حذف

3 
 تحقیقات موسسه

 آب

 )قـانونی  نـویس  پـیش  این 14 -ماده موضوع(  آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه ایجاد دلیل به شود می پیشنهاد
 مذکور دادگاه در و گرفته صورت اي منطقه آب کارشناسان توسط بدواً قانون، این مفاد از تعدي مالی جرائم تعیین

 .است زائد تبصره این ،133 ماده به توجه با ضمنا .گردد ابالغ آن از پس و تائید یا تصحیح

4 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 خسـارت  میـزان  تعیـین  خصـوص  در اي منطقه آب کارشناس نظر اعالم به موکول نقدي جزاي میزان
 رسـیدگی  صالحیت عمال نشده مشخص دقیقا خسارت تعیین پارامترهاي این از جدا حال است، شده

 .گیرد می موضوع این تاثیر تحت جرایم بندي درجه به توجه با دادگاه یا دادسرا در جرایم به

5 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 .دارد تایپی ایراد

6 
 اي منطقه آب

 البرز
 نامه آیین کلمه اصالح -تبصره

 قضاییه قوه 7
 اینکـه  بـه  توجه با گرددمی پیشنهاد 109 ماده متن در موارد سایر کلمه بودن پذیرتفسیر به توجه با

 روبـرو  مشـکل  بـا  قضـایی  دستگاه نیز و مسئول هاي دستگاه در هم اجرا در آینده در الفاظ قبیل این
 .شود بیان آن مصادیق شفاف صورت به و حذف شد، خواهد
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 110نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان ردیف

 .شودمی داده حذف پیشنهاد تشابه، علت به قانون نویسپیش 110 ماده 9 و 5 بند قضاییه قوه 1

 

 نویس قانون جامع آب پیشویرایش نهم  111نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 ماده اصالح •
 نظیر فاضالب و آب و برق و آب انتقال و توزیع تولید، تامین، مستحدثات و تاسیسات ایجاد

 هـا،  دکل مربوطه، جانبی تاسیسات و آبرسانی، خطوط زهکشی، و آبیاري هاي شبکه سدها،

 قـانونی  وظـایف  انجـام  راستاي در که مستحدثاتی سایر و ها خانه تصفیه ها، ،نیروگاه ها پست
 مجوز هرگونه اخذ یا و عوارض هرگونه پرداخت شمول از شود می یا شده ایجاد نیرو وزارت

 به مراتب مورد حسب صرفاً و ندارد ساختمانی پروانه اخذ به نیاز و باشند می معاف پروانه یا

 .رسد می مربوطه ذیصالح مرجع اطالع

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 تکراري -حذف

3 - 
  اي منطقه آب

 کردستان

 آب خصوصـا  آب آلـودگی  بـا  مبادرات که اشخاصی براي بازدارنده و مناسب مجازات تعیین
 .نمایند می شرب

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسوي

 اي منطقه آب
 فارس

 .دارد پوشانی هم 94 ماده با 111 ماده

5 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 جـزاي  است تر مناسب جامعه، عمومی سالمت بر آب آلودگی تأثیر شدید دامنه به توجه با

 جـرائم  بـا  مشـابه  صـورت   به که) وارده خسارت میزان برابر 5/1( ماده این در مندرج نقدي

 مربوطـه  جریمـه  تعیـین  و حذف ،)110 ماده موضوع( است شده تعیین دیگر هاي خسارت
 ایـن  14 مـاده  موضـوع ( آب بخـش  به رسیدگی ویژه دادگاه عهده به) نقدي غیر و نقدي(

 .شود گذاشته )قانونی نویس پیش

 اي منطقه آب - 6
 قزوین

 .گردد می مشخص نیز ماده این مجازات

7 - 
 اي منطقه آب

 یزد

 فوق ماده دو جامع نامه آیین گردد می پیشنهاد و دارد فراوانی اشتراکات 94 ماده با ماده این
 .گردد تدوین

8 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 عـاملین  جریمه از ناشی درامد کرد هزینه محل موضوع خصوص در 111 ماده در است الزم
 حفاظت یعنی بخش، همان در درآمد این گردد می پیشنهاد. گردد گیري تصمیم نیز آلودگی
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

 .گردد هزینه آب منابع از کیفی

9 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 بـه  که این یا. شود حذف باید و هست زیست محیط حفاظت سازمان وظایف از ماده این •
 .شود آورده زیست محیط حفاظت سازمان نیرو، وزارت عبارت جاي

 بـراي  و شده واریز زیست محیط ملی صندوق به بایستی می آب آلودگی از ناشی جریمه •
  .گردد هزینه آب منابع پایش و آلودگی رفع

 قضاییه قوه - 10
 دارد وجـود  خصـوص  ایـن  در قـوانین  در کننـده  مجـازات  جزایـی  مـواد  اینکـه  بـه  توجه با

 .شود درج 112 ماده راستاي در جداگانه تبصره در مواد آن بودن دایر یا منسوخ بایست می
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 112نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 111 ماده با مشابهت دلیلی به حذف •
 تاسیسـات  جابجایی به نیاز ها، دستگاه سایر عمرانی و اجرایی عملیات هرگونه اثر در چنانچه

 بـا  همـاهنگی  ضـمن  مکلفنـد،  مـذکور  هاي دستگاه باشد فاضالب و برق آب، مستحدثات یا
 صـورت  در .نماینـد  پرداخت را مترتبه هاي هزینه فاضالب و برق آب، امور متولی هاي شرکت

 به نسبت مربوطه شرکت درخواست به بنا مکلفند ثبت ادارات ها، هزینه پرداخت از استنکاف
 .نمایند اقدام مذکور هاي هزینه وصول و اجرائیه صدور

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 تکراري -حذف

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 93-89-88-35-11 مـوارد  در زیسـت  محـیط  و نیـرو  وزارت وظـایف  بـا  مـاده  ایـن  تکلیف

 .شود مشخص

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسوي

 اي منطقه آب
 فارس

 بـه  درسـت  پـنجم  فصـل  در آن ارائه. باشد می سوم بخش و سوم فصل در 112 ماده جایگاه
 .رسد نمی نظر

5 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 اراضـی  آب منـابع  حـریم  قـانون،  نـویس  پیش این 73 - ماده مورد در شده ارائه نظر مطابق
 1354 سـاحلی  و مسـتحدثه  اراضـی  قـانون  بازنگري با و فعلی شرایط اساس بر باید ساحلی
 سال قانون همان موضوع این مبناي بند، این در اشاره مورد 70 ماده در که چرا شود، تعیین
 .است شده مقرر 1354

6 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 و .گردد ممنوع نیز ها آبخوان و زیرزمینی آب مخازن به پسماند یا پساب تخلیه یا انتقال •
 مانیتورینـگ  شـبکه  احداث. شود گرفته نظر در کننده آلوده عوامل براي شدیدي جرایم

 یـا  بـزرگ  صـنایع  بـراي  آنهـا  مـنظم  پـایش  و زیرزمینـی  و سـطحی  آب منـابع  آلودگی
 وزارت نظارت تحت و نظر طبق ...و ها پتروشیمی نفتی، مخازن اطراف مانند کننده آلوده
  .شود گنجانده قانون در بایست می نیرو

 چـه  در کـه  نگردیـده  تفکیـک  شـاکی  دعـوا  طرح سمت ذي اینکه به نظر 112 ماده در •



 
 

 

927 

 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .رسد می نظر به ضروري ابهام رفع باشد، می زیست محیط سازمان یا نیرو وزارت مواردي

7 - 
 سازمان
 حفاظت

 زیستمحیط

 حفاظـت  سـازمان  وظـایف  جـزو  مـاده  ایـن . شـود  حـذف  مـاده  ایـن  از نیـرو  وزارت عبارت
 .شود حذف باید نیرو وزارت نام اجرا به نیاز صورت در. است زیست محیط

 112 ماده ابتداي به شهري هايفاضالب در شدن جاري لفظ نمودن اضافه قضاییه قوه - 8
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 113نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 ماده اصالح •
 مراجع احکام فاضالب و آب و برق آب، تاسیسات از برداري بهره استمرار ضرورت به توجه با

 یـا  تعطیل به منجر که باشد اي گونه به نباید اجرائی و اداري هاي دستگاه واقدامات قضائی
 .گردد فاضالب دفع و برق آب، انتقال و توزیع تولید، تأسیسات و مراکز تخریب
 حقـوق  احقـاق  یا خسارت جبران به حکم و متخلفین مجازات مانع ماده این حکم :تبصره

 .باشد نمی اشخاص

2 - 
 اي منطقه آب

 زنجان
 اعـم  آب، کننـدگان  مصرف( عبارت توان می و گردند احصاء ماده این در آب کنندگان مصرف

 .گنجاند را) غیره و صنعتی کشاورزي، خانگی، از

3 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 .نیست شفاف معقول مهلت ترکیب

4 
 محمدجواد
 حیدري
 موسوي

 اي منطقه آب
 فارس

 .باشد می چهارم فصل در ارائه قابل 113 ماده

5 - 

 مرکز
 هاي همکاري
 و تحول

 پیشرفت
 ریاست

 جمهوري

 است تکراري 117 ماده با

6 - 
 اي منطقه آب

 قم
 .برسد وزیران محترم هیئت تصویب به است، مهم همگان براي که اي تعرفه و مالی مسائل

7 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

  جـا  اسـت،  شده بیان موضوع یک خصوص در مکررا 117 و 113 مواد این که این بر عالوه
 خـود  دوش بر صراحتا آید می وجود به آب قطع نتیجه در که زیانی و ضرر مسئولیت داشت
 موضوع این پیرامون متعدد هاي پرونده تشکیل از مسئله این. شد می داده قرار کننده مصرف

 .کند می جلوگیري قضایی محاکم در
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 

8 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 کـار  در شـبهه  باعـث  اقتصـادي  ویـژه  مناطق در خصوص به ماده این در عوارض کلمه •
 .نماید می کفایت دولتی حقوق سایر همان .شود می

 .است یکی 113 و 117 ماده •

9 - 
 اي منطقه آب

 البرز
 .است تکراري 117 ماده با ماده این

 قضاییه قوه - 10
 آگـاهی  جهـت  اول بار در 113 ماده ابتداي در است الزم مداري مشتري رعایت اصول طبق

 .نمود اقدام انشعاب قطع به نسبت آن از پس و صادر اخطاریه مشتري
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 114نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سعید
 مرید

 دانشگاه
 تربیت
 مدرس

 جبرانی؟؟؟؟ اقدامات کارایی و خسارت تشخیص سازوکار

2 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 ماده اصالح •
 آنها نام بردن که قانون این در شده قید هاي شرکت ها، سازمان نهادها، اجرایی، هاي دستگاه
 ظرف حداکثر را قانون این اجرائی هاي نامه آیین موظفند هست نام ذکر تصریح مستلزم

 قید تبصره یا ماده در تصریح حسب و ابالغ تهیه، قانون این ابالغ تاریخ از ماه شش مدت
 .برسانند قانون این تبصره یا ماده در شده قید مرجع تصویب و تایید به شده

3 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .ندارد ماده این با سنخیتی 6 بند ضمناً آب؟ شعب یا صالحه دادگاه

4 
 محمدجواد

 حیدر
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 خسـارت  پرداخت به موظف نیرو وزارت اینکه جاي به 114 ماده ذیل 3 بند چهارم سطر در
 .گردد خسارت پرداخت به مکلف توسعه و طرح متولی شخص یا دستگاه یا وزارتخانه گردد،

5 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 منابع توسعه هاي طرح مجریان توسط شده ارائه اقتصادي و فنی توجیهات بررسی مرجع •
 نگردیـده  مشخص است، شده تأکید ها طرح اجراي از قبل آن ارائه به بند این در که آب

 از بایـد  و بـوده  موارد این تأیید و رسیدگی مرجع تواند نمی تنهایی به نیرو وزارت .است
 .شود استفاده آب مدیریت با مرتبط نهادهاي سایر نظرات

 دادگـاه  بـه  خسارت موضوع ارجاع جاي به شود می پیشنهاد نیز ماده این 4 و 3 بندهاي •
 نـویس  پیش این 14 ماده موضوع( آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه به موضوع صالحه،
 است "اقتصادي و فنی توجیه"کنار در شود می پیشنهاد همچنین .گردد ارجاع ،)قانونی

 .شود توجه نیز "محیطی زیست توجیه" به

6 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .شود بیان تر شفاف باید و است مبهم 7 و 3 بندهاي

7 - 
 اي  منطقه آب

 البرز
 دولتی هاي طرح کلمه اصالح 6 بند

 اسـت  ذینفـع  خود که نیرو وزارت توسط 114 ماده در مذکور هاي پروژه اتفاق به قریب اکثر قضاییه قوه - 8
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 و ها رودخانه برخی توسعه سدسازي قبیل از هاپروژه این از برخی در بعضاً و پذیردمی انجام
 مورد این در بایستمی که شود می مردم به خسارت به منجر گیريرسوب عدم هاکشیکانال

 نظر به .شود بیان نیز نیرو وزارت خود توسط مقررات رعایت عدم از ناشی هايمسئولیت نیز
 و کـالن  اهـداف  بـا  مغـایر  هـا دادگـاه  به مواد این در آمده وجود به هاياختالف کلیه ارجاع

 از اعـم  مـواد  ایـن  هـاي  تبصره در آن فصل و حل کار وساز بایستمی و بوده قضایی دستگاه
 ارجـاع  قـانون  در موجـود  هـاي کمیسیون و کیفري امور در میانجیگري موضوعات به ارجاع
 .شد خواهد ارجاع دادگاه به مستقیماً مورد 4 ماده این در که گردد

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 115نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 از باشد قانون این با مغایر که اي بخشنامه  نامه آیین دستورالعمل، مقررات، و قوانین کلیه
 .گردد لغو قانون این ابالغ و تصویب تاریخ

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 منابع مدیریت
 آب

 :ماده اصالح •
 اداره کل مدیر جاي به جهاد سازمان رییس

3 
 ابراهیم
 علیزاده

 اي منطقه آب
 کرمان

 .شود داده قرار اختیار در تناسب به آب میزان است بهتر نیست مناسب کشی قرعه

4 
 احسان

 یارمحمدي
 اي منطقه آب

 ایالم

انهار  یو محل یبران عرفآبهبرداران و حق بهره ینمابیف یشده در انهار سنت یجاددرخصوص اختالف ا
آب  يهاشرکت یااست  يجهاد کشاورز یفهاختالف وظ ینبه ا یدگیرس یااظهار نظر نشده که آ یسنت

عادالنه آب در مورد  یعقانون توز 42در ماده  باشد یچگونه م یننحوه برخورد با متخلف یاو  يا منطقه
برداشت  یزانو نحوه م یتاولو یاو حل اختالف حاصل در امر تقدم  یسطح يهااز آب يبردار بهره

شود بحث شده است اما در  یآبرسان یرکه موجب تاخ یالفاتاخت ینو مصرف آب و همچن یممستق
 یسنویشروز و در پبه ینیکه ماده مذکور بازب گردد یم یشنهادنشده است پ يااشاره یدجد یسنویشپ

 يبهااز پرداخت آب ییآب فاضالب روستا يهاشرکت یواند يبراساس را ینکهگنجانده شود با توجه ا
 ییو روستا يآب و فاضالب شهر يهاجهت مصارف شرب معاف بودن و اکنون با ادغام شرکت یمصرف

 مشخص شود. ییو روستا يمصارف شرب شهر يبها برا بتعرفه و نحوه وصول آ یتالزم است وضع

5 - 
 اي منطقه آب

 مازندران

 طبیعی، مجزار از آب برداشت میزان و نحوه و اولویت یا تقدم امر در حاصل اختالف حل •
 نفـره  سـه  کمیسـیون  به سطحی آب برداري بهره در انشعاب طرز و مسیر یا اصلی کانال
 آب بهینـه  مصرف پروانه صدور کمیسیون مشابه ترکیب نظر از بسیار که شود می ارجاع

 با کمیسیون این وظایف نظر، به .باشد می مربوطه  نامه آیین هفت  ماده موضوع کشاورزي
 بـه  کمیسـیون  ایـن  ترکیب که این ضمن .نمود خواهد تداخل نفره پنج و سه هاي هیئت

 اظهار کشاورزي مصارف براي برداري بهره موارد در تواند می فقط نظر به که است صورتی
 صـدور  بـراي  کلـی  طـور  به شود می پیشنهاد  ...یا شرب صنعتی، مصارف نه نماید نظر

 ... و جدید برداشت حقابه، از اعم ها برداشت و مصارف ي کلیه براي سطحی آب پروانه
 نظـر  بـه  اعتـراض  مواقـع  در نظـر  تجدیـد  کمیسـیون  و تعریف نفره سه کمیسیون یک •

 .شود گرفته نظر در نفره سه کمیسیون
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 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شود ارجاع آب ویژه دادگاه به اعتراض  ادامه صورت در •

6 - 
 اي منطقه آب

 لرستان

 در. نیست جدید هیئت تعریف به نیازي فعلی هاي کمیته و کمیسیون وجود با اول، بند
 زیرزمینی آب کمیسیون همان "نظر تجدید کمیسیون" از منظور نظر به ماده این انتهاي

 .کند تغییر آب کمیسیون به است الزم البته که است

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 .است سوم فصل در ارائه قابل 115 ماده

8 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 ایجاد از اجتناب و قانون این اجراي در رویه وحدت منظور به شود می پیشنهاد 115 ماده
 این در مندرج موضوع آب، مصرف مجوزهاي صدور زمینه در گیري تصمیم متعدد هاي کمیته

 معقول مصرف میزان تعیین هاي هیئت به جداگانه، کمیسیون یک در بررسی جاي به نیز بند
 به دادن اولویت همچنین. گردد ارجاع نویس پیش این 52 و 51 بندهاي موضوع آب

 تقدم، حق داراي کنندگان مصرف سایر به نسبت آب منبع به نزدیک کنندگان مصرف
 این .شود ارجاع پیشنهادي هاي هیئت به موضوع تشخیص و حذف بند این از تر مناسب
 نیز )ماده این ب بند موضوع( آب مصرف اولویت تعیین جهت کشی قرعه خصوص در موضوع
 .گردد اعمال

9 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 است قرار قانون همین مطابق که آبی اختالف به رسیدگی  ویژه بخش به را اختالف حل چرا
 دادگاه این آب بخش به رسیدگی ویژه دادگاه 14 ماده است؟ نشده محول گردد تشکیل

 و نماید رسیدگی است آمده 115 ماده در که ترتیبی همان به حقوقی مسائل به تواند می
 .نیست جداگانه کمیسیون یک تشکیل به نیازي

10 - 
 اي منطقه آب

 اصفهان

 آبه حق میزان که صورتی در و است نشده مشخص آب مصرف تقدم حق تشخیص نحوه
 و سه هاي کمیته یا و است کمیسیون این تشکیل با اولویت نیست مشخص. نباشد مشخص

 و آب منابع کمیسیون سازي یکسان گردد می پیشنهاد لذا. هستند اولویت در نفره پنج
 .شود انجام نفره پنج و سه هاي هیئت

11 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر
 به مربوط درفصل ندارند جزایی وصف که قانونی مواد بعضا و نگردیده رعایت بندي فصل

 11 ماده نظیر .است آمده ها مجازت و جرایم

 اي منطقه آب - 12
 فارس

 .است 3 فصل در ارائه قابل

13 - 
 اي منطقه آب

 البرز

 :گردد اضافه ذیل شرح با اي تبصره گردد می پیشنهاد •
 نبوده صادق آبی تاسیسات پوشش تحت براي حقابه خصوص در ماده این مفاد: 2 تبصره
 ازین که ابی تاسیسات دست پایین اراضی در تقدم حق خصوص در گیري تصمیم و است

 .باشد می) برداري بهره اداره( نیرو وزارت با شوند می مشروب تاسیسات

14 - 
 اي منطقه آب

 آذربایجان
 شرقی

 احکام اجراي طریق از اجراي از استنکاف صورت در کمیسیون راي115 ماده آخر بند در
 .است اصالح قابل نظر به عنداللزوم کلمه و شود اجرا دادگستري

 قضاییه قوه - 15

 گرفته شکل مربوطه هايکمیسیون در حکم صدور و رسیدگی مقدمات کلیه اینکه به توجه با
 توسط هم آن اجراي به گرددمی پیشنهاد باشدنمی مهم و اهم نوع از نیز اختالفات و است

 این در اي تبصره بایست می که انتظامی نیروي همکاري و نظارت با اي منطقه و آب هاي شرکت
 .پذیرد صورت شود اضافه ناجا همکاري جهت خصوص
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 116نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان ردیف

  بوشهر اي منطقه آب 1
 هزینه وصول از پس کیفري احکام اجراي دایره توسط احکام اجراي خصوص در ماده این در

 .شود آورده بایست می اجراي

 قضاییه قوه 2

 حبس جایگزین هايمجازات پهنه در ماده در شده تعیین مجازات مذکور قانون 107 ماده طبق
حبس هاي سیاست مغایر خصوص این در افراد بازداشت بحث و سال یک تا ماه نه یعنی است

 بین معقولی هايتفکیک بایستمی خصوص این در لیکن باشدمی قضایی دستگاه تحولی و زدا
زیست حوزه به فراوان اضرار داراي که حساس موارد در که پذیرد صورت آب حوزه جرائم برخی

 در را موارد کلیه اینکه نه و شود وضع تريسنگین مجازات آنها براي و تفکیک باشدمی محیطی
 .داد جاي قالب این

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 117نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 113 ماده با همپوشانی دلیل به حذف

2 - 
 و حفاظت دفتر

 برداري بهره
 آب منابع مدیریت

 حذف -تکراري

3 - 
  اي منطقه آب

 کردستان
 .است 113 ماده با تکراري

4 - 

 مرکز
 هاي همکاري

 پیشرفت و تحول
 جمهوري ریاست

  است تکراري 117 ماده با

5 - 
 اي منطقه آب

 لرستان
 .شود تعیین اجرایی ضمانت

6 - 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .است شده تکرار 118 ماده در 110 ماده با مندرج موارد در

7 
 محمدجواد
 حیدري
 موسی

 اي منطقه آب
 فارس

 پوشـانی  هـم  داراي 113 و 117 مـاده . باشـد  مـی  چهارم فصل در ارائه قابل 117 ماده
 .هستند

 .دارد پوشانی هم 113 ماده با قم اي منطقه آب - 8

 تحقیقات موسسه - 9
 آب

 .باشد می آن تبصره و 113 - ماده مشابه آن، تبصره و ماده

10 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .است 113 ماده مشابه عینا

 .گردد حذف شودمی پیشنهاد 113 ماده با فراوان تشابه جهت ماده این قضاییه قوه - 11
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 118نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 اسـتفاده  تکلیـف  کـه  چـرا . دارد تـداخل  قبلـی  بنـدهاي  بـا  بند این که رسد می نظر به
 .است شده تعیین قبال غیرمجاز

2 - 
  اي منطقه آب

 قزوین

 گـزارش  صـرفا  38 مـاده  کـه  حالی در. است کرده صحبت ضابط مورد در ماده این •
 .است شده گزارش دادگستري ضابطین گزارش حکم در کارکنان

 .گردد اصالح "دادگستري ضابطین" به"نیرو وزارت ضابطین" عبارت باید همچنین •
 .شود ذکر قضایی مراجع عبارت دادسرا، واژه جاي به:2 تبصره •

 قضاییه قوه - 3

 ضـابط  کیفـري  دادرسی آیین قانون طبق. شود مشخص باید نیرو وزارت ضابطین بحث
 قـرار  دادسـتان  تعلیمات تحت و بوده ضابطیت کارت داراي که شود می گفته افرادي به

 موضوع ارتباط بایستمی موضوع این کار سازو لذا. شود ذکر قانون در صراحتاً و بگیرند
 بایـد  نیـرو  وزارت ضـابطین  بحث با جایگزینی( باشد آن دادرسی حوزه جزایی قوانین با

 کـه  شـود  مـی  گفتـه  افـرادي  به ضابط کیفري دادرسی آیین قانون طبق. شود مشخص
 قـانون  در صـراحتاً  و بگیرنـد  قرار دادستان تعلیمات تحت و بوده ضابطیت کارت داراي

 حـوزه  جزایـی  قـوانین  با موضوع ارتباط بایستمی موضوع این کار و ساز لذا. شود ذکر
 )باشد آن دادرسی

 تشـکیل  اسـت  مقرر قانون این طبق که تخصصی شعب در گرددمی پیشنهاد: 2 تبصره
 .کند پیدا ورود موضوع ماهیت به تواندنمی دادسرا و شود رأي صدور و بررسی گردد

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 119نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 آب سازمان

 برق و
 خوزستان

 بودن غیرمرتبط دلیل به حذف

2 
 محمدجوادحیدري

 موسی
 اي منطقه آب

  فارس
 .گردد ارائه 38 ماده با همراه 119 ماده

 قضاییه قوه - 3

 بایسـت مـی  کـه  بوده شود می آنها نقص یا تخریب به منجر لفظ 119 ماده در اساسی ابهام
 جهـت  نیـرو  وزارت از را الزم مجوزهـاي  کـه  غیرمجاز وسایل و ادوات که شود قید صراحتاً
 هـاي  شـرکت  مـاموران  توسط دارند قرار اجرایی عملیات حین در و نداشتند غیره و حفاري

 جهـت  هـا دادستان یعنی قضایی مراجع به و توقیف انتظامی نیروي نظارت با اي منطقه آب
 .شود معرفی بعدي اقدامات
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 120نظرات ارسالی در خصوص ماده  
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 و آب سازمان

 برق
 خوزستان

 تبصره و ماده اصالح

2 - 

 حفاظت دفتر
 برداري بهره و

 مدیریت
 آب منابع

 ه،چا از عما كمشتر بیآ تتأسیسا از داريبرهبهر و ارينگهد ،حفاظت ردمو -اصــــالح •
ــمه،  به ءشرکا کلیه یگرد ايمجر یا منبع هر و ستخرا ي،جو ل،کانا ،نهر ت،قنا چشــــ

 نسبت مکلفند و .نددار را داريبرهبهر و ارينگهد ،حفاظت مسئولیت دخو سهم نسبت
ــازمان و اي منطقه آب يها شرکت( ونیر وزارت يسو از که یمنیا راتمقر عایتر به  سـ

 .نمایند امقدا دمیشو معالا) خوزستان برق و آب
 و تعمیر هزینه تأمین به حاضر لذکرا قفو ارانسهامد از یک هر چنانچه: هتبصر •

 و آب ســـازمان و ايمنطقه آب يشرکتها( ونیر وزارت تشخیص به و دنشو ارينگهد
ــرق ــتان بـ  به نندامیتو ءشرکا از هریک باشد وريضر ارينگهد و تعمیر منجاا) خوزسـ
 نستاا ايمنطقه آب شرکت به نندامیتو رمتضر يشرکا و دهکر عمل دخو هزینه

 و انبر آب يتشکلها منتخـب،  محلی سازمان طریق از ابتدا عموضو تا جعهامر یربطذ
 نقانو 594 دهما مطابق فختالا مهادا رتصو در و دپذیر فیصله محلی يهاراشو یا

 .شود امقدا مدنی

3 
 محمدجواد

 موسی حیدري
 اي منطقه آب

  فارس
 .دارند پوشانی هم هایی بخش در 49 و 121 ماده

4 - 
 موسسه
 آب تحقیقات

 .است مبهم

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 121نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 جواد محمد
 موسی حیدري

 اي منطقه آب
 فارس

 .دارند پوشانی هم هایی بخش در 49 و 121 ماده

2 - 
 اي منطقه آب

 تهران
 .مغایرند یکدیگر با شرکا بین اختالف حل موضوع در اما است مشابه 49 ماده با

3 - 
 اي منطقه آب

 قزوین
 .ندارد موضوعیتی اشخاص دعاوي در نیرو وزارت دخالت

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 122ظرات ارسالی در خصوص ماده ن
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 اي منطقه آب

 کردستان
 .شود اضافه هم »پروري آبزي« عبارت »کردن دار آبزي« لفظ بر عالوه

 آّب تحقیقات موسسه 2
 بـا  و نیـرو  وزارت توسط ماده این اجرایی نامه آیین:« شود اصالح صورت این به ماده این تبصره

 و درمـان  بهداشـت،  وزارت و کشـاورزي  جهاد وزارت و زیست محیط حفاظت سازمان هماهنگی
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 نظر نقطه سازمان ردیف 
 ...» و تهیه پزشکی آموزش

3 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

 و زیسـت  محـیط  حفاظـت  سـازمان  از اجازه کسب بدون آبی منابع نمودن دار آبزي مجور صدور
 وزارت. شود اصالح باید ماده این. باشد نمی پذیر امکان) کشاورزي جهاد(وزارت  شیالت سازمان

 .نماید اقدام آن اجرایی نامه آیین تصویب و تدوین به نسبت راسا تواند نمی نیرو
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 123نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

 آب تحقیقات موسسه 1
 ضمنا .باشد می قانونی نویس پیش همین 115 - ماده با ادغام قابل ماده این موضوع 123 ماده

 .است کشاورزي جهاد وزارت با مسئولیت 4 و 3 هاي شبکه مورد در

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 124نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

 .شوند مشخص پسماند تابعه هاي دستگاه آب تحقیقات موسسه 1

2 
 حفاظت سازمان
 زیست محیط

بـه   توانسـت  یرا در گذشته  انجـام داده بـود ، مـ    یچنانچه مطالعات کامل و جامع یرون وزارت
 یفیاز وازرتخانه و با چـه وظـا   یبخش یاماده اعالم کند که کدام معاونت، شرکت  یناستناد هم

 یـن عدم وجـود ا  یاصورت نگرفته، وجود  يا شود. متاسفانه چون مطالعه يبرون سپار تواند یم
 را حل نخواهد کرد.  یماده در حال حاضر مشکل

3 
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 حذف شود.  37تداخل با ماده  یلبه دل یدماده با این

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 125نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 سعید
 مرید

 تربیت دانشگاه
 مدرس

 .است شده ذکر قبال ماده این

2 - 
 برق و آب سازمان

 خوزستان

 :کند تغییر شکل این به ماده کل
 را حقـوقی  و حقیقی اشخاص به وارده خسارت بهاي شود می داده اجازه نیرو وزارت به
 هـاي  طـرح  مسیر در قرارگیري علت به آنها به متعلق اعیان و عرصه در که مواردي در

 پرداخـت  جـایگزین  هـاي  روش یا و نقدي بهاي صورت به شده، خسارت دچار عمرانی
 .نماید

 هیئت تصویب و نیرو وزارت پیشنهاد به بنا بند این موضوع جایگزین هاي روش: تبصره
 .شد خواهد مشخص وزیران

 البرز اي منطقه آب - 3

 از بعـد  ذیـل،  موضوع شرح با اي ماده شود می پیشنهاد. دارد ابهام ماده این ذیل تبصره
 :شود اضافه 129 ماده

 نظیـر  آبـی  منـابع  حریم به ورود اثر در که افراد به مالی و جانی خسارت وقوع هرگونه
 نیـرو  وزارت و بـوده  افراد خود برعهده شود، حادث غیره و قنات رودخانه، چاه، چشمه،

 .ندارد خصوص این در مسئولیتی
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 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 126نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

 آب تحقیقات موسسه 1

 و آبـی  هـاي طـرح  بـه  اشـخاص  خیرخواهانـه  هـاي کمک باالي احتمال دلیل به بند این موضوع
 مشـارکت  بـا  بایـد  بعـدي،  مالیـاتی  هـاي معافیت خصوص در بند این در مندرج بعدي استنادات

و بـه اطـالع عمـوم مـردم      ینتـدو  ییاجرا نامهآیین یک صورت به دارایی و اقتصادي امور وزارت
توسـط   ینـه زم یندر ا یاتیرسانده شود تا مستندات الزم و قابل طرح در ادارات و شعب امور مال

 شود.  یريجلوگ يو از ابهامات بعد یهته یرانخ

2 
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 حذف شود.  »یو حقوق یقیحق«و  »یرخواهانهخ«کلمات  شودمی پیشنهاد

 داشته باشد.  نامهآیین... و کردهزینه دریافت، نحوه خصوص در باید ماده این قزوین ايمنطقه آب 3
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 128نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 
 بهروز

  ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 .شود اضافه باید »صالحذي ارگان از مجوز اخذ با« ترکیب

 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 129نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 تحقیقات موسسه

 آب
 رعایت ضمنا. شود اشاره نیز غیره و حصار مانند ایمنی اقدامات به ماده این تبصره در

 . گیرد قرار مدنظر باید فاضالب و آب تاسیسات جانمایی در غیرعامل پدافند الزامات

2 
 بهروز

 ابراهیمی
 اي منطقه آب

 لرستان
 در سانتیمتر 50 در سانتیمتر 50 مثال. شود تعریف ابعاد با هشداردهنده عالئم: تبصره
 .متري 100 حداقل فواصل

3 
 جالل
 کمالی

 اي منطقه آب
 کرمان

 بـه  و شـود  ذکـر  باید دهنده هشدار عالئم خصوصیات سایر و فاصله مشخصات، تعداد،
 ایجاد آگاهی که اي اندازه به عالئم این که شوند مدعی شاکیان بسا چه. برسد تصویب
 .شود واقع مربوطه قاضی قبول مورد آنها شکایت و نبوده نمایند،

 صـورت  قـانونی  تکلیـف  تعیـین  بایـد  ذیـل  موارد خصوص در رسد می نظر به انتها در
 آن متوجـه  نگارنـده  و گرفتـه  صورت تکلیف تعیین قانون این در بسا چه البته. بگیرد
 :است نشده
 از بسـیاري  به یارانه، کاهش این بسا چه آب؛ هاي چاه انرژي یارانه رفع یا کاهش) الف

 .دهد خاتمه حد از بیش هاي برداشت
 هرگونـه  کـه  ایـن  به توجه با ها، آبخوان هیدرودینامیکی ضرایب روزرسانی به بحث) ب

 ضـرایب  ایـن  دقـت  و صـحت  بـه  وابسته زیرزمینی هاي آب ذخایر محاسبه و تخمین
 زمین سطح افت نتیجتا و آبخوان سطح شدید افت علت به اخیر هاي ده در و باشد می
 محـل  و آنهـا  اي دوره گیـري  انـدازه  که است الزم اند، نموده اساسی تغییر ضرایب این
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظر نقطه سازمان نام ردیف 
 .شود بینی پیش قانون در صراحت به ها گیري اندازه این بودجه تامین

 عنـوان  هر یا عنوان این تحت ها چاه از النظاره حق درآمدهاي برگرداندن امکان آیا) ج
 قـانون  در اي مـاده  صـورت  بـه  اي منطقه آب هاي شرکت نمودن توانمند براي دیگري
 محلـی  از بودجـه  اسـت  نیـاز  نظـارتی  امور انجام براي حال هر به خیر؟ یا دارد وجود

 . است نفعانذي از الزم مبالغ اخذ آنها ترین مطمئن رسد می نظر به که باشد مطمئن

4 -  
 برق و آب سازمان

 خوزستان
 .شود حذف ماده تبصره

5 - 
 اي منطقه آب

 بوشهر

 ابتـدا  در. است ممنوع نیرو وزارت اجازه بدون آنها حریم و آبی تاسیسات به ورود •
 . شود تکلیف تعیین روشنی به قبل مواد در حریم تملک موضوع است الزم

 نصـب،  فاصـله  اندازه، نصب، چگونگی نظیر جزئیاتی تصریح به تبصره این: تبصره •
 .دارد نیاز...  و تعداد

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 130ظرات ارسالی در خصوص ماده ن
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 برق و آب سازمان

 خوزستان

 :شود آن جایگزین زیر اصالحات اعمال با تبصره و حذف ماده کل
 نظیـر  فاضـالب  و آب و بـرق  و آب انتقـال  و توزیـع  تولیـد،  تامین، مستحدثات و تاسیسات ایجاد

 ، هاپست ها،دکل مربوطه، جانبی تاسیسات آبرسانی، خطوط زهکشی، و آبیاري هايشبکه سدها،
 ایجاد نیرو وزارت قانونی وظایف انجام راستاي در که مستحدثاتی سایر و هاخانهتصفیه ها،نیروگاه

 هسـتند  معاف پروانه یا مجوز هرگونه اخذ یا و عوارض هرگونه پرداخت شمول از شود،می یا شده
 مربوطه صالحذي مرجع اطالع به مراتب مورد حسب صرفاً و ندارد ساختمانی پروانه اخذ به نیاز و

 .رسدمی

 البرز ايمنطقه آب 2

 عبـارت  زیرمجموعـه،  از بعد سطر همین انتهاي و »اداري« واژه »هايساختمان« از بعد اول سطر
 .شود اضافه »شهري محدوده در«

 از بـرداري بهـره  هـاي سـاختمان « عبـارت  هـا خانـه تصفیه از بعد دوم سطر در ماده این تبصره در
 .شود اضافه »تاسیسات محدوده در تاسیسات

 

 قانون جامع آبنویس  ویرایش نهم پیش 131نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان نام ردیف

1 - 
 تحقیقات موسسه

 آب
 ایـن  شـود می پیشنهاد قانونی، نویسپیش این 84 بند در مندرج موارد با مشابهت دلیل به
 . شوند ادغام بند دو

2 
 ناصر

 بهرامی
 ايمنطقه آب

 کرمان
 :  شود اصالح سوم خط

 .............. . امالك و اسناد ثبت ادارات.............
 

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 133نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

1 
 برداري بهره و حفاظت دفتر

 آب منابع مدیریت

 از هما شش تمد فظر کثراحد را نقانو ینا ئیاجرا ينامهها ئینآ ستا موظف ونیر وزارت اصالح
 به تصویب ايبر و تهیه مـرتبط  يهـا  دسـتگاه  ریسـا  و هـا  وزارتخانه يهمکار با نقانو غبالا یخرتا

 .نماید تقدیم انیروز هیئت
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 نویس قانون جامع آب نظرات مکتوب دریافتی بر روي ویرایش نهم پیش: 6 پیوست 

 

  

 نویس قانون جامع آب ویرایش نهم پیش 134نظرات ارسالی در خصوص ماده 
 نظر نقطه سازمان ردیف

 ماده جزئی اصالح خوزستان برق و آب سازمان 1

 قم اي منطقه آب 2

 :گردد اضافه زیر شرح به شود  می پیشنهاد •
 همکـاري  بـا  خـود  اختیـار  در آبـی  تاسیسـات  و سدها محدوده در شود، می داده اجازه نیرو وزارت به

 هـاي  سرمایه جذب با و ذیربط هاي  دستگاه سایر و دستی صنایع و گردشگري فرهنگی، میراث وزارت
 .نماید ایجاد توریستی و تفریحی و گردشگري هاي مجتمع تعاونی، و خصوصی بخش

3 
محیط حفاظت سازمان

 زیست

 پیشنهاد. است شده اعالم ملغی) نام ذکر بدون( آب به مربوط قوانین کلیه که است آمده ماده این در
 قـوانین  دیگـر  و کشـور  هـاي  تاالب احیا و حفاظت قانون مانون: شوند مستثنی قوانین برخی شود می

 .باشد داشته قانون این با تداخل یا تالقی است ممکن که زیست محیط
 .شود برده نام ماده انتهاي در صراحتاٌ اشاره مورد قوانین گرددمی پیشنهاد قضاییه قوه 4
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 نظرات دریافتی بر روي ویرایش نخست به تفکیک مادهفهرست  -1-جدول پ 

 ماده ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

اي البرز آب منطقه مرتضی عابدي 1 1  
از لحاظ حقـوقی، تفاسـیر متفـاوتی دارد. از زوایـاي     »  تضمین«به نظر کلمه 

» تعهد«کلمه دیگري نظیر شود   گري است. پیشنهاد می مختلف داراي مطالبه
 جایگزین شود.

1-1  

 سعید مرید 1 2
دانشگاه تربیت 

 مدرس

تـر   رسالت وزارت نیرو و دکترین آن در امنیت آبی در ذیل این ماده برجسـته 
 شود. متن پیشنهادي:  

هدف این قانون، تضمین پایداري منابع آب و حق دسترسی عموم به آن بـا  «
هاي آینده، حفظ  اجتماعی و اقتصادي، حقوق نسلرعایت منافع ملی، مصالح 

زیست و تأمین امنیت غذایی کشور متناسب بـا ظرفیـت منـابع     حقابه محیط
 ».باشد آب تجدیدپذیر کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه می

1-2  

3 1 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

3-1 جایگزین شود.» کافی آب سالم و«با » آب«در سطر اول واژه   

4 1 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
حـق دسترسـی   «بـه صـورت   » حق دسترسـی عمـوم بـه آب   «اصالح عبارت 

 ».عادالنه عموم به آب سالم
1-3  

5 1 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
افزودن حفاظت کمی و کیفی منابع آبی و حفاظت از آب هـاي زیرزمینـی و   

 حفظ کیفیت آب هاي شیرین.
1-4  

6 1 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
ریـزي پـایش    اي جداگانه برنامه قانون، در ماده 1به منظور تحقق اهداف ماده 

 اي لحاظ شود. پیشرفت قانون و ارزیابی سود به هزینه آن به صورت دوره
1-5  

7 1 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

1-1 بهتر است کلمه تضمین حذف گردد . 1در ماده   

8 1 _ 
اي  منطقهآب 

 مازندران
1-1 حذف شود.» ارتقا«لفظ   

9 1 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ــارت  _ ــه«عب ــود  » عادالن ــافه ش ــه آب  :«اض ــوم ب ــه عم ــی عادالن  »دسترس
پیشنهاد : تأمین توامان امنیت آبی و غذایی و معیشتی کشور با استفاده از  _

 حکمرانی خوب  استمشارکت آحاد جامعه و 
ضمن مثبت بودن تأکید بر رویکرد پایداري، امـا عبـارت ارتقـاي پایـداري،      _

حکایت از سطحی از پایداري دارد که اکنون بـه دنبـال افـزایش و بهبـود آن     
هستیم. واقعیت آن است که ما بدهکاري باالیی به آبخوان ها داریم (در سال 

ترمکعب) که حجم بسیار شدیدي میلیارد م 134، بصورت مجموع بالغ بر 99
است و شیب آن نیز علیرغم دو سال ترسالی اخیر، چندان کاسته نشده است. 
این عدم تناسب با عمـق و گسـتردگی بحـران و چـالش هـاي آب، در نقـاط       

 مختلف قانون وجود دارد.
هدف تقریبا اجتماع تضادهاست. تضمین حق دسترسی عموم به آب، اصوال _

وانی ندارد و دسترسی عموم صرفا بایـد بـراي آب شـرب    با اهداف دیگر همخ
باشد. تضمین منافع ملی ممکن است در موارد مختلفی بـا تضـمین پایـداري    
زیست محیطی همخوانی نداشته باشد. بهتر است این ماده مطابق با وضعیت 

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 فعلی مدیریت آب کشور و با هدف ارتقاي پایداري باشد

10 1 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم منطقهآب   

» صـنعتی «) هدف قانون ، عالوه بر تأمین امنیت آبی و  غـذایی ،  1در ماده (
 هم مورد پیشنهاد است

1-6  

11 1 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
» حفاظت از منابع آب«عبارت » هدف از این قانون«بعد از عبارت  1در ماده 

 اضافه شود.
1-5  

12 2 
ولی اهللا 
 _ کریمی

هکتار داشـته   5شود که مساحت باالي  به اراضی اطالق می در تعاریف، تاالب
 هکتار چه نام دارد؟ (تاالب دو تعریف دارد) 5باشند. کمتر از 

28 

13 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن
 28 براي تاالب دو تعریف ارائه شده است.

اي تهران آب منطقه _ 2 14  

ارائه شده از تاالب و مرداب، به صورت متوالی ارائـه  شود تعاریف  پیشنهاد می
 شود.

هـایی از تعریـف، بـازنگري     در تعریف ارائه شده، به جهت همپوشـانی بخـش   
 صورت گیرد.

2-5  

15 2 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

« جـایگزین واژه » آبگیرهـاي دریـایی  «شـود کـه    در تعریف تاالب توصیه مـی 
 شوند.» دریاییهاي  آب

28 

16 2 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

 28 تعریف مرداب از صفحه پنج به زیر این بخش اضافه شود.

17 2 
ولی اهللا 
 _ کریمی

رسـد. در   بندان ضروري به نظر می ارائه تعریف علمی و حقوقی دقیق براي آب
کشـور وجـود دارد کـه     بندان در شـمال  هکتار آب 24000حال حاضر حدود 

ها از حالت طبیعـی   بندان ها در حال اجراست. آب طرح بهسازي و نوسازي آن
خارج شدند و بیشتر شبیه مخازن ذخیره آب بزرگ هستند؛ چـرا کـه عمـق    
آنها زیاد شده، خاکریزهاي پهن و بلندي دارنـد مجهـز بـه ایسـتگاه پمپـاژ و      

ع کـاربري و حـداقل مسـاحت و    هاي تخلیه و آبگیري و ... و از نظر نـو  دریچه
محیطی  برداري نیاز به یک تعریف جامع دارند. کارکرد زیست مدت زمان بهره

ها نسبت به گذشته کمتر شده و بیشتر به پرورش مـاهی اختصـاص پیـدا     آن
 کردند.

2-6  

18 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

آب بـراي  ها هستند که براي ذخیـره   بندان: مخازن خارج از بستر رودخانه آب
مصارف مختلف احداث شده به عبارتی به نـوعی سـدهاي کوچـک خـارج از     

 شوند. بستر محسوب می
2-6  

19 2 
ولی اهللا 
7-2 چشمه تعریف نشده است. _ کریمی  

20 2 
محمدعلی 

7-2 چشمه تعریف نشده است. _ فهیمی  

21 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

سار تعریف چشمه ارائه شود. چشمه: محلـی کـه در آن    چشمهقبل از تعریف 
کنـد و آب از زیـرزمین بـه     تراز سطح آب زیرزمینی سطح زمین را قطع مـی 

 یاید. بیرون جریان می
2-7  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

22 2 
ولی اهللا 
 _ کریمی

هــاي  علــم شــناخت طبقــات زمــین و آب«نــویس:  هیــدروژئولوژي در پــیش
شناسی تأکید دارد کـه   بر زمین تعریف شده ولی تعریف دقیق آن» زیرزمینی

به معناي مطالعه وضع زمین زیرآب است. بهتر است واژه ژئوهیدرولوژي (بـه  
 هاي زیرزمینی) جایگزین لفظ موجود شود. معنی هیدرولوژي آب

2-8  

23 2 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

که در زیـر آب قـرار   به معناي شناسایی طبقات زمین است » هیدروژئولوژي«
 است.» ژئوهیدرولوژي«هاي زیرزمینی  دارند. علم شناسایی آب

2-8  

24 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

تعریف هیدروئولوژي: علم مطالعه رخداد، توزیـع و حرکـت آب در تشـکیالت    
در حیطـه علـم فـوق    » شناسـایی طبقـات زمـین   «شناسی زیرسطحی.  زمین

 نیست.
2-8  

25 2 
ولی اهللا 
 _ کریمی

نـویس بـه    تعریف علمی و دقیق اراضی مستحدث و اراضی سـاحلی در پـیش  
 خورد. چشم نمی

2-6  

26 2 
ولی اهللا 
 _ کریمی

با توجه به آمار هیدرولوژي و داغاب و حـداکثر طغیـان بـا    « ... تعریف بستر: 
 ».دوره بازگشت مشخص تعیین شوند

هـاي مختلـف، متفـاوت     موضوع بـراي رودخانـه   با چه دوره بازگشتی؟ آیا این
هاي هوایی تعیین  است؟ چرا؟ و اگر بخواهیم موقعیت بستر را از طریق عکس

توانیم به عقب برگردیم و از روي عکس، بستر را تعیین  کنیم تا چند سال می
هـاي   نمائیم؟ تجاوز به بستر و حریم رودخانه و دریا، موضـوع بیشـتر پرونـده   

استان مازندران است. از ایـن رو الزم اسـت تعریـف علمـی،      مربوط به آب در
 دقیق و عملیاتی را از بستر ارائه کنیم.

2-9  

27 2 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

هاي طبیعـی   در تعریف بستر الزم است واژگان دریاچه، تاالب، مرداب و برکه
 نیز آورده شود.

2-9  

28 2 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

در تعریف بستر به جاي برشمردن رودخانه و مسـیل و ... بهتـر اسـت از واژه    
استفاده شود. چرا که تاالب و دریا و دریاچه و خور و ... هم بستر » پهنه آبی«

 دارند.
2-7  

 شهرام نخعی 2 29
اي  آب منطقه
 اصفهان

هـایی از صـنعت    هنـوز در بخـش    عبارات آب سطحی و زیرزمینی آورده شود.
 ها شک و شبهه وجود دارد. آب، در مورد ماهیت چشمه

بسـتر  «تعریف بستر! از حیطه وظایف وزارت نیرو خارج است! بایست تعریـف  
 جایگزین شود.» رودخانه و سواحل
مـدیریت بـه   «جایگزین » مدیریت به هم پیوسته منابع آب«همچنین عبارت 

 شود.» هم پیوسته

2-9  

اي یزد آب منطقه _ 2 30  

بستر رودخانه: در راستاي جلوگیري از سوءاستفاده از ایـن تعریـف و هرگونـه    
ساله و... کـه عمـال    5هاي  اعمال سلیقه از قبیل تعریف بستر با دوره بازگشت

 25هـاي بازگشـت بـاالي     بـا دوره   باعث افزایش خطرپذیري ناشی از سـیالب 
دوره «، عبـارت  »زگشـت مشـخص  دوره با«شوند، بـه جـاي عبـارت     سال می
جایگزین شده و هرگونه تغییر در دوره بازگشـت سـیالب   » ساله 25بازگشت 

 جهت تعیین بستر منوط به موافقت وزارت نیرو باشد.

2-9  

9-2هاي طبیعی و مصنوعی بـه صـورت    بندان ها و آب نحوه محاسبه حریم چشمه _ولی اهللا  2 31  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 شود.ها گنجانده  دقیق در تعریف آن کریمی

32 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

در تعریف حریم، حریم منابع آب زیرزمینـی  وجـود نـدارد. بـراي منـابع آب      
 زیرزمینی مانند چاه، چشمه و قنات هم حریم داریم. 

ــا   پیشــنهاد: حــریم منــابع آب زیرزمینــی: بخشــی از حوضــه آب ســطحی ی
کند. به طوري  چاه، چشمه و قنات را تأمین می زیرزمینی که آب یک یا چند

برداري از آب یا ایجاد آلـودگی در آن،   که هرگونه فعالیت انسانی از قبیل بهره
تاثیر منفی بر روي کمیت و یا کیفیت آب چـاه، چشـمه و یـا قنـات داشـته      

 باشد.

2-9  

33 2 
محمدعلی 

 _ فهیمی
هـاي سـطحی اسـت و     آبتعریف حریم: تعریف ارائه شده صرفا تعریف حریم 

 حریم منابع آب زیرزمینی (چاه، قنات و چشمه) مغفول مانده است.
2-8  

34 2 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

است تعاریفی مانند بستر و حریم با توجه عـدم شـفافیت     ، مناسب2در ماده 
هـا و انهـار    الزم در خصوص مسئولیت نهادي تعیین حـریم دریاهـا، رودخانـه   

ــا بخــش مالکیــت، برنامــه طبیعــی و وظــایف  ــرو مــرتبط ب ــزي،  وزارت نی ری
 برداري (آب و شن و ماسه) به شکل جامعی بیان شوند. گذاري و بهره سیاست

2-10  

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 35
مفهـوم هسـت. آب بـر حسـب حوضـه       نظر بـی  ریزي استان به آب قابل برنامه

 شود نه استان! تعیین می
2-11  

36 2 _ 
مدیریت دفتر 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

بخشی از منابع تجدیدپـذیر اسـت کـه    «ریزي به شکل  تعریف آب قابل برنامه
زیست، قابل برداشت براي مصارف مختلف  پس از کسر حداقل نیاز آبی محیط

ریـزي   اصالح شود. همچنین منابع آب غیرمتعارف جز آب قابل برنامه» است.
ا تعریف واژگان به کـار رفتـه در هـر سـند بایـد بـه       شوند. اساس محسوب نمی

چـه در ایـن    شکلی کوتاه و گویا باشد نه جمالت طـوالنی و مـبهم مشـابه آن   
 بخش اتفاق افتاده است.

2-7  

37 2 
سجاد 
 _ انتشاري

با هیچ یک از تعاریف علمـی رایـج   » ریزي آب قابل برنامه«، تعریف 2در ماده 
تعریف شده است. در سطر اول بیـان شـده    اي از چند مطابقت ندارد و ملغمه

ــرایط     « ــاس ش ــز براس ــه آبری ــذیر در حوض ــابع آب تجدیدپ ــل من ــدار ک مق
ــدرولوژیکی و توســعه زیرســاخت  ــراي   هی ــار گذاشــتن آب ب ــس از کن ــا، پ ه

برداري براي مصارف مختلـف را در قالـب منـابع     زیست که قابلیت بهره محیط
تعریف معادل تعریف فـائو از   این». آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف دارد

 برداري است و تعریف درستی است. منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره
ریزي در شرایط فعلی  همچنین آب قابل برنامه«در سطور انتهایی شده است  

هاي اجرایی و مطالعاتی که در قالب سهم تخصیص آب سـطحی   و آتی (طرح
م با مفهـوم اولیـه تنـاقض    این مفهو». استان مجوز تخصیص آب دارند) است

هاي توسعه، باعث شده مفهـوم   دارد و بیان مجموع برداشت و حجم آب طرح
هـاي   ریزي به کلی زیر سوال رفته و با هـیچ یـک از چـارچوب    آب قابل برنامه

حسابداري آب در دنیا مطابقـت نکنـد؛ طبـق ایـن تعریـف، مقـدار آب قابـل        
که با تعریـف   خواهد شد. ضمن اینریزي بیشتر از مقدار واقعی محاسبه  برنامه

 ریزي در آینده یک چالش محسوب خواهد شد. فعلی، تعیین آب قابل برنامه

2-7  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

38 2 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

7-2 ریزي جدا شود. تعریف برداشت مستقیم از تعریف منابع آب قابل برنامه  

اي تهران منطقهآب  _ 2 39  

ــف آب قابــل برنامــه    ریــزي بایــد بــه صــورت زیــر اصــالح شــود:       تعری
ــرایط      ــاس ش ــر اس ــز ب ــه آبری ــذیر در حوض ــابع آب تجدیدپ ــل من ــدار ک مق

ــاخت  ــعه زیرس ــدرولوژیکی و توس ــراي    هی ــتن آب ب ــس از کنارگذاش ــا، پ ه
بـرداري   زیست و جبران کسري مخازن آب زیرزمینی، که قابلیت بهـره  محیط

مختلف را در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینـی و غیرمتعـارف    براي مصارف
 دارد.

2-7  

40 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

بـرداري بـراي مصـارف     مقدار آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز که قابلیت بهـره 
مختلــف را دارد و بــه اشــکال مختلــف آب ســطحی، زیرزمینــی و انــواع آب  

 باشد. غیرمتعارف می
2-8  

درزيعبداهللا  2 41  دانشگاه ساري 

آلودگی آب: تغییر کیفیت آب در حدي که براي مصرف مورد نظـر، مناسـب   
نباشد (با توجه به مشخص بودن استانداردها، فراتر از آن داللت بـر نامناسـب   

هایی هسـت   بودن از لحاظ مصرف مورد نظر دارد. مضر یا غیر مفید بودن واژه
 که نیازمند تفسیر خواهد بود)

28 

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 42
زیست مغفول مانـده اسـت. ایـن لفـظ نیازمنـد       در تعریف امنیت آبی، محیط

 زیست لحاظ شود تعریفی است که در آن محیط
28 

43 2 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

 28 در تعریف امنیت آبی، آب شرب ذکر شود.

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 44
. امنیت غذایی: دسترسی همگان در همه ادوار به غذاي کـافی و سـالم بـراي    

 داشتن زندگی پویا
28 

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 45
اي، ضروري اسـت انتقـال آب مجـازي لحـاظ      حوضه در تعریف انتقال آب بین

 شود.
2-12  

اي یزد آب منطقه _ 2 46  

اي صرفا به انتقال فیزیکی آب از یک حوضـه   آب بین حوضه در تعریف انتفال
که قبل از انتقال آب از یک حوضه،  به حوضه دیگر اشاره شود. (باتوجه به این

آب مدنظر در آن حوضه ممکن است به دریاها تخلیه یا در پهنه شور انتهـاي  
دشت/حوضه تخلیه شوند و از دسترس خارج شوند و یا به علـت حجـم زیـاد    

از دسـت  «بد مصرفی و اسراف قرار گیرند و عمال از دست بروند. عبارت  مورد
حذف شود. ضمن اینکه ایـن عبـارت و تعریـف،    » آورد به دست می«و » داده

اي کـه   حوضـه  هاي انتقال آب بین جنبه اعتراضی و تنش اجتماعی را در طرح
 کند) مصالح کشور و تأمین آب شرب را مدنظر دارد، تقویت می

2-8  

اي تهران آب منطقه _ 2 47  
 بـرداري بـه صـورت زیـر اصـالح شـود:       شود تعریف پروانـه بهـره   پیشنهاد می

برداري از منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف که بر اسـاس   مجوز بهره
الگوي مصرف بهینه آب و سایر ضوابط مرتبط این قـانون بـراي مـدت زمـان     

2-21  



 
 

 

945 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 شود. مشخص صادر می

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 48
برداري از انواع منابع آب بر اساس ایـن قـانون و    برداري: مجوز بهره پروانه بهره

 سایر اسناد باالدستی.
2-21  

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 2 49
هاي مردم نهاد الزم است به محوریت آب در شـرح خـدمات    در تعریف تشکل

 موضوع ورود کنند.ها در این  اشاره شود و قرار نیست کلیه تشکل
2-13  

50 2 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

با توجه به وجود تعاریف تخصصی از کلمات و عبارات زیر، از قوانین تخصصی 
 مصوب قبلی استفاده شود:

 نهاد هاي مردم امنیت غذایی و سازمان
2-7  

 شهرام نخعی 2 51
اي  آب منطقه
 اصفهان

 28 شود.» گروداران«جایگزین لفظ » نفعان ذي«بهتر است لفظ 

اي تهران آب منطقه _ 2 52  

ــود:      ــالح ش ــر اص ــورت زی ــه ص ــه آب ب ــف تعرف ــود تعری ــی ش ــنهاد م  پیش
بـرداري و نگهـداري از    هـایی کـه مسـتقیما بـه اسـتفاده از آب و بهـره       هزینه

تواند باتوجـه بـه    شود که دولت می هاي آب مربوط می تأسیسات و زیرساخت
 آن را به عنوان تعرفه پیشنهاد کند. شرایط مختلف تمام یا بخشی از

28 

اي البرز آب منطقه مرتضی عابدي 2 53  
شود هزینه آن مرتبط با تأمین آب (از حیث کمـی   تعریف تعرفه: پیشنهاد می

 و کیفی) نیز لحاظ شود.
28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

54 2 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

 1347شـدن آن مصـوب   در تعریف حقابه، قانون مبنا، قانون آب و نحوه ملی 
تعیین شده است. مبنا قرار دادن قانون آّب و نحوه ملی شـدن آن بـه منزلـه    

و فاقـد مبنـاي قـانونی     1361ملغی دانسـتن قـانون توزیـع عادالنـه مصـوب      
  هـاي داده  هاي پدید آمده در اثر مجوزهاي صـادره و تخصـیص   دانستن حقابه
مه تعریـف حقابـه عبـارت:    تاکنون است. در همانجا در ادا 1347شده از سال 

بـه  » و یا به موجب احکام قطعیت یافته قضایی تا زمان تصویب  این قـانون «
منزله آن است که احکام قطعیت یافته قضایی مبناي حقوقی و قانونی تعیین 

نویس قانون جدید قلمداد  تا زمان تصویب پیش 1347حقابه در فاصله زمانی 
 فاقـد مبنـاي قـانونی و حقـوقی اسـت:     شده است. به دالیل زیر این رویکـرد  

هاي قانونی  . ملغی دانستن قانون توزیع عادالنه آب به منزله ابطال حقابه1-1
هاي قانونی داده شده در اجراي قانون توزیـع عادالنـه آب    منبعث از تخصیص
دارانـی   به بعد است و موجب تضییع حقـوق حقابـه   1347در بازه زمانی سال 

یب قانون توزیع عادالنه آب و بر اثـر اجـراي آن از   شود که به موجب تصو می
 اند.   حقابه قانونی برخوردار شده

دارانی که به موجب قـانون توزیـع عادالنـه آب، از حقابـه قـانونی       . حقابه2-1
هاي سـنگین در ایجـاد تأسیسـات و     گذاري اند، اقدام به سرمایه برخوردار شده

هـاي   ع عادالنـه آب و ابطـال حقابـه   اند که با لغو قانون توزی مستحدثات نموده
هـاي مـالی    پدید آمده بر اثر به اجرا در آمدن قانون مزبور، متحمـل خسـارت  

نویس تهیه شده به سـازوکار جبـران ایـن خسـارات و      شوند. پیش سنگین می
 اعتنا است.  حقوقی آن بی -اقتصادي  -پیامدهاي اجتماعی

د حـق مصـرف آب بـه    مـوارد متعـد   1399تـا   1347. در فاصله زمـانی  3-1
اشخاص حقیقی و  حقوقی تخصیص داده شده اسـت کـه تمامـا مسـتند بـه      

هـاي   قوانین جاري از جمله قانون توزیع عادالنه آب، قانون تعیین تکلیف چاه
ساله توسعه و ... بوده اسـت. محـاکم قضـایی بـه      5فاقد پروانه، قوانین برنامه 

ه است، اقدام به صدور راي موجب همین قوانین در مواردي که طرح دعوا شد
اي که داراي حکم قطعیت یافته قضـایی   توان حقابه اند. حال چگونه می نموده

مستند به قانون توزیع عادالنه آب از جایگاه قانونی و حقوقی مشابه برخوردار 
اند، لغو یا باطل  که طرح دعوا در محاکم قضایی نداشته هستند را به صرف این

هاي قانونی منبعث از اجراي قانون توزیـع عادالنـه    بهدانست؟! چد درصد حقا
نفعان انجامیده و بـه محـاکم قضـایی و صـدور      ذي آب به دعواي حقوقی بین 

هـاي قـانونی    حکم قطعی قضایی انجامیده است؟ تکلیف اکثریت مطلق حقابه
که سابقه دعواي حقوقی نداشتند و به لحاظ قانونی و حقوقی داراي وضـعیت  

 ناچیز داراي حکم قضایی هستند، چیست؟ مشابه اقلیت 
قـانون   3قانون توزیع عادالنه آب و یا در مـاده  18. در تبصره ذیل ماده 4-1 

دفـاتر  «آب و نحوه ملی شدن آن در تعریف حقابه در ردیف مستندات قانونی:
و یا حکـم  «عبارت » جز جمع قدیم یا اسناد مالکیت با مدارك قانونی دیگر...

ت، ناظر به احکام صـادره قبـل از تـاریخ تصـویب قـانون در      آمده اس» دادگاه
 1399دست بررسی و تصویب در آن زمان بوده است. بدیهی اسـت در سـال   

دهـه را ملغـی    5قوانین جاري در بیش از  1347توان با برگشت به سال  نمی
هاي داراي سابقه قضـایی   دانست و با اصالت دادن به حکم دادگاه، فقط حقابه

2-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 اعالم کرد. را قانونی

. با ملغی شدن قانون توزیع عادالنه آب، احکام قضایی قطعی صادر شـده  5-1
که قاعدتا مستند به قانون توزیع عادالنـه آب  1399تا  1361در فاصله زمانی 

 اند، فاقد مبناي حقوقی و قانونی خواهندشد. صادر شده
قانون برنامه  106قانون برنامه دوم توسعه و تبصره  76. در اجراي تبصره 6-1

سوم توسعه با مشارکت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي و عاملیت بانـک  
کشاورزي در سراسر کشور، دولت اقدام به جلـب مشـارکت مـالی کشـاورزان     

هاي آبیاري و زهکشی نمود. در ازاي این مشارکت مالی به  براي اجزاي شبکه
بادلــه شــده، کشــاورزان آب تخصــیص داده شــد. بــه موجــب قراردادهــاي م

نویس که مبناي  کننده از حقابه برخوردار شدند. این پیش کشاورزان مشارکت
گرداند براي این قبیـل واجـدین، حقابـه     برمی 1347قانونی حقابه را به سال 

 کند؟  چه تکلیفی تعیین می
نویس قـانون جـامع آب از ابطـال قـانون      کنندگان پیش . اگر نیت تدوین7-1

، خـالص کـردن گریبـان کشـور از     1347ارجاع به سـال  توزیع عادالنه آب و 
دهه اخیر است، راهکار آن بـه   5هاي بیش از ظرفیت اکولوژیک در  بارگذاري

بینی شده در قانون توزیع عادالنـه آب و    کار گرفتن سازوکارهاي قانونی پیش
نویس است، که به موجب آن در  همین پیش 53آن و ماده  44از جمله ماده 
هاي سطحی و زیرزمینی متعلق به اشخاص  ده دولت از منابع آبصورت استفا

پذیر نباشد، در صورت عدم توافق  حقیقی و حقوقی، چنانچه تأمین آب امکان
با مالک یا مالکین طبق راي دادگاه صالحه خسارت پرداخت خواهـد شـد، در   

دهـه گذشـته کشـور بـا      5هاي داده شده قوانین مصوب در طی  اثر تخصیص
رفـت از آن یـا    هاي بیش از ظرفیت منـابع مواجـه اسـت، راه بـرون     بارگذاري

هاي مازاد بـر ظرفیـت در ازاي    هاي تأمین آب و یا خریدن حقابه اجراي طرح
 پرداخت خسارت است.

55 2 
میترا 

2-2 زیستی گنجانده شود. در تعریف حقابه، انواع حقابه شامل حقابه محیط _ ابراهیمی  

56 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

از ظاهر امر پیدا است که قانون توزیع عادالنه آب نادیده گرفته شده اسـت و  
بـه   1361دیگر محلی از اعراب ندارد. تکلیف حق و حقوق پدید آمده از سال 

 بعد چیست؟
2-2  

 _ سروش طالبی 2 57

همچون بسیاري دیگر از اسـناد تهیـه شـده و یـا  تصـمیمات اخـذ شـده،         _
اي بـراي ایـن تصـمیمات وجـود دارد. در کـدام        مشخص نیست چه پشـتوانه 

ایم؟ قوانین موجود  رو بوده گزارش بررسی شده است که ما با چه مسائلی روبه
چنـین   توان این ایرادات را برطرف کرد؟ وقتی چه ایراداتی دارند و چگونه می

تـوان امیـدوار بـود     گزارشی تهیه شود و در دسترس عموم قرار گیرد، تازه می
انـد و نظـرات    نفعان متعددي در جریان تغییرات قرار گرفته پژوهشگران و ذي

خود را ارائه کردند. متاسفانه اکنون هیچ سند پشتیبانی در دسترس نیست و 
پاسـخ سـواالت ذکـر    نهایت دستاورد از جستجوي یک عالقمند براي یـافتن  

شده، از چند مصاحبه جسته وگریخته  فراتر نخواهد رفت. ذکر یک ابهـام در  
سازي این جنیه منفی الیحه تهیـه شـده کمـک     رابطه با این الیحه به شفاف

2-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 کند.  می
فرآیند تعیین  20و  19الیحه تعریف حقابه ارائه شده و در ماده  2در ماده  _

ترین انتظار از یک قـانون آب   جا که مهم تکلیف آن مشخص شده است. از آن
نحوه مشخص کردن حق افراد نسبت به مصرف آب است، بررسـی ایـن مـواد    
الیحه براي نمونه قابل توجه است. مقایسـه تعریـف ارائـه شـده از حقابـه، بـا       

دهد که  ذکر شده، نشان می 1361و  1347تر در قوانین سال  چه که پیش آن
 تعریف به وجود نیامده است.تغییر قابل توجهی در این 

58 2 
شهریار 
 _ موسوي

، آیـا منظـور   »تا زمان تصویب این قـانون..... « .... در تعریف حقابه آمده است 
 تاریخ همین قانون که در حال تصویب است؟

2-2  

59 2 
محسن 

خانی گنج  _ 
در تعریف حقابه اشاره شود که منظور حق آب از آب سطحی است و حق آب 

 آبه خواهد بود. سهم از چاه
2-2  

60 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

حـذف شـده و  قـانون توزیـع عادالنـه آب      » این قانون«حقابه: در سطر آخر 
 جایگزین شود.

2-2  

61 2 
سجاد 
1-2 مبهم و قابل نفسیر است.» مصالح عامه«واژه  _ انتشاري  

62 2 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

مدیریت شرکت 
 منابع آب ایران

1-2 مبهم و غیر شفاف است.» مصالح عامه«تعریف   

1-2 خیلی کلی است و واضح نیست.» مصالح عامه« _ آقاي ضیائیان 2 63  

64 2 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

با عنایت به کلی بودن مفهوم مصالح عامه این عبارت از بخش تعاریف و متن 
هـاي تخصصـی، قابـل     عبارت یا عبـارت  قانون حذف شود و در صورت لزوم با

 گیري و مرتبط جایگزین شود. اندازه
2-1  

اي تهران آب منطقه _ 2 65  
 به صورت زیر اصالح شود:» مصالح عامه«شود تعریف  پیشنهاد می

نفـع   مصالح عامه آن مصالح و خیرهایی است که عموم افراد جامعه در آن ذي
 هستند.

2-1  

ساري دانشگاه عبداهللا درزي 2 66  
 توسعه پایدار فقط توسعه اقتصادي نیست.

 محل سوال است.» مصرف بهینه«و » مصالح عامه«تعریف 
2-1  

67 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

کننده و  مصرف بهینه: مقدار آبی است که با توجه به احتیاجات واقعی مصرف
با رعایت احتیاجات عمومی و امکانات براي مصـارف مختلـف تعیـین خواهـد     

 شد.
2-7  

 _ آقاي ضیائیان 2 68
درست نیامده است. تعریـف درسـت را بـه    » اقلیم«در بخش تعاریف، تعریف 
 نماییم. صورت مکتوب ارسال می

28 

69 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

 به صورت زیر بازنگري شود:» آبخوان«شود تعریف  پیشنهاد می
ساختاري که آب را به مقدار کافی ذخیره نمـوده و  شناسی یا  تشکیالت زمین

امکان انتقال مقدار قابل توجهی از آب را به صورت طبیعی ماننـد چشـمه یـا    
 کند. مصنوعی مانند چاه و قنات را فراهم می

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 خانم نظري 2 70
شرکت آب 

اي تهران منطقه  
آبخـوان  در تعریف آبخوان، آب فسیل نباید آورده شود چون آب فسـیلی وارد  

 شود. نمی
28 

71 2 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

گونه که پیداست به سـطحی گسـترده از    همان» سفره آب«یا » آبخوان«واژه 
کـه ضـخامت الیـه آبـدار زیرزمینـی یکـی از        شـود . حـال آن   آب اطالق مـی 

اشـتباه  شـود بـه جـاي     هاي آن است. بنابراین پیشنهاد می ترین مشخصه مهم
 استفاده شود.» الیه آبدار«یا » آبخانه«از » آبخوان«مصطلح 

28 

اي تهران آب منطقه _ 2 72  

هـاي   تعریف ارائه شده براي آبخوان از نظر فنی صحیح نیسـت؛ زیـرا آبخـوان   
گیـرد. طبـق    شامل آب فسیل کـه ورود آب در آن وجـود نـدارد را دربرنمـی    

شناسـی کـه حـاوي مـواد      طبقات زمینتعریف آبخوان عبارت است از الیه یا 
نفوذپذیر و اشباع از آب، براي تولید مقادیر قابل توجهی آب بـه چـاه اسـت و    

 قابلیت ذخیره و انتقال آب را دارد.

28 

73 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

هـاي آب   در انتهاي تعریف اضافه شود: تعریف فرعـی دیگـر آن همـان سـفره    
 زیرزمینی است.

28 

نظريخانم  2 74  
شرکت آب 

اي تهران منطقه  
 28 باید آب شرب هم ذکر شود» آب نامتعارف«آیا در تعریف 

اي تهران آب منطقه _ 2 75  

شـود کـه    هـایی مـی   شامل کلیه آب» آب غیرمتعارف«تعریف ارائه شده براي 
براي مصرف، نیازمند تصفیه هستند؛ این تعریف صحیح نیسـت چـون حتـی    

گیـرد. تعـاریف    نیازمند تصفیه است را نیز دربرمـی آب شرب که براي مصرف 
المعارف فـائو ایـن    عنوان مثال دایره مختلفی در این زمینه ارائه شده است؛ به

زدایـی   محصولی که از فرآینـدهاي تخصصـی ماننـد نمـک    «عنوان  منابع را به
تولید شود، یا نیاز به تصفیه مناسب قبـل از اسـتفاده و یـا مـدیریت مناسـب      

آوري  آوري/دسترسی آن، نیازمند فن گام آبیاري داشته باشد یا جمعمزرعه هن
کند. در عین حال تعریف پیشنهادي بـه شـرح زیـر     معرفی می» خاصی باشد

 است:
هـا)   هـاي (پسـاب   شود که از تصفیه فاضـالب  آب غیرمتعارف به آبی گفته می

 آوري آب بـاران و نظـایر   شهري و صنعتی، شیرین کردن آب شور دریا، جمـع 
 آید. آن به دست می

28 

76 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

توان نمود و حدود آن مشـخص نشـده اسـت.     می» هاي نامتعارف آب«تعریف 
مثال در برخی نقاط مانند استان فارس براي کشاورزي از دستگاه تصـفیه آب  

رف کشـاورزي  نصب شده است. آیا آب زیرزمینی که در یک منطقه براي مصا
کننـد جـز ایـن     یا صنعت مناسب است اما جهت مصرف شرب را تصفیه مـی 

 شوند. ها محسوب می دسته از آب

28 

77 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

هاي غیرمتعارف آن دسته از منابع آبی هستند کـه بـه طـور ذاتـی بـراي       آب
یکسـري  برداري استفاده آب شرب و یا صنعتی و کشـاورزي نبـوده و بـا     بهره

هاي غیـر متعـارف    ها و اقدامات قابل استفاده خواهند شد.از جمله آب فعالیت
هاي شهري و صنعتی و رطوبت هوا اشـاره   هاي شور یا فاضالب آب توان به  می

 کرد.

28 



  
 
 

950 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

78 2 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

، حوضه هـاي آبریـز طبیعـی اسـت و ارتبـاطی      »حوضه هاي آبریز«منظور از 
 استانی نداردمرزهاي سیاسی 

2-14  

79 2 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

نیـازي بـه تعریـف در بخـش     » اي هـاي آب منطقـه   شـرکت «رسد  به نظر می
 تخصصی ندارد.

2-15  

80 2 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

6-2 تعریف شود.» برکه طبیعی«یا » بندان آب«  

81 2 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
آب ایران منابع  

ــف  ــذیر «تعریـ ــابع آب تجدیدپـ ــود:    » منـ ــافه شـ ــر اضـ ــرح زیـ ــه شـ  بـ
آب تجدیدپذیر مقدار آبی است که حوضه آبریز، طـی چرخـه آبـی سـالیانه     «

 ».توانایی بازیابی آن را دارد
2-7  

اي تهران آب منطقه _ 2 82  
عنوان یکـی از مصـارف مهـم آب) بـا بخـش       درصورتی که بخش خدمات (به

بـه آن اشـاره شـود و در     2نظر گرفته شده است؛ در ماده  صنعت، توامان در
 غیر این صورت به مقتضیات این بخش نیز پرداخته شود.

2-7  

83 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

مدیریت به هم پیوسته: مدیریت به هم پیوسته منابع آب مجموعـه اقـداماتی   
 است که مدیریت هماهنگ مابع آب و خاك را ....

2-8  

84 2 _ 
اي  منطقه آب

 اصفهان

 در قسمت تعاریف، عبارات و کلمه هاي زیر اضافه، اصالح یـا تکمیـل گـردد:   
بستر رودخانـه بـه بسـتر     -آب زیرزمینی -آب سطحی -حریم هیدروژئولوژي

 -چشـمه  -نفعـان بـه جـاي کلمـه نامـانوس گـروداران       ذي -(به جاي بسـتر) 
وضه آبریز درجـه  ح -ریزي آب قابل برنامه -سهم آب -قنات -چاه -سار چشمه

 مدیریت به هم پیوسته منابع آب به جاي مدیریت به هم پیوسته -2

2-7  

85 2 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

بـه  » دریاچـه «الزم اسـت تعریـف    3با عنایت به درج عنوان دریاچه در ماده 
 شرح زیر نیز به این بخش اضافه شود:

هـاي آزاد راه نـدارد.    شـور یـا شـیرین کـه بـه آب     نوعی تاالب است اعـم از  «
قـانون اراضـی مسـتحدث و     2مـاده   2نامـه اجرایـی تبصـره     برگرفته از آیین
 »87ساحلی مصوب 

2-8  

86 2 
شهریار 
 _ موسوي

و تعریف حوضـه آبریـز    2و درجه  1تعریف دشت، تعریف حوضه آبریز درجه 
 فرعی و حوضه آبریز اصلی

2-7  

87 2 
شهریار 
 28 »سند تخصیص آب حوضه آبریز«تعریف  _ موسوي

88 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

 تعاریف زیر اضافه شوند:
گـرم در لیتـر    100تـا   10آب شور: آبی که مقدار مواد جامد محلـول در آن  

 باشد.
گـرم در لیتـر    100شورآبه: آبی که مقدار مواد جامد محلـول در آن بـیش از   

 باشد.
گرم در لیتر یا بیشتر  35ب دریا: آبی که مقدار مواد جامد محلول در حدود آ

 باشد.

2-9  



 
 

 

951 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

89 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

در تعریف قنات تعریف زیر مدنظر قرار گیرد: قنات یـا کـاریز: یـک کانـال یـا      
بدون نیـاز بـه   راهروي تقریبا افقی زیرزمینی است که با شیب کمتر از زمین، 

کنـد و از تعـدادي    مصرف انرژي، آب را از آبخوان در سطح زمین تخلیـه مـی  
 میله چاه، یک کانال افقی، مادر چاه و مظهر تشکیل شده است.

2-7  

90 2 
محسن 

خانی گنج  _ 
به تصنعی بودن آن و وجـود چـاه تهویـه و شـرایط دیگـر      » قنات«در تعریف 
 اشاره شود.

2-9  

91 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

براي آب زیرزمینی بازنگري شود یا در صورت لزوم » آب تجدیدپذیر«تعریف 
 ذکر شود.

هـاي انسـانی    آب زیرزمینی تجدیدپذیر: آب زیرزمینی که در مقیاس فعالیت 
آب زیرزمینـی  «تـوان از اصـطالح    قابل بازیـابی اسـت. بـراي رفـع ابهـام مـی      

 استفاده نمود.» ساالنه تجدیدپذیر

2-7  

92 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن
8-2 از کل متن حذف گردد.» چاه نیمه آرتزین«شود اصطالح  پیشنهاد می  

93 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

شـود در   در متن گزارش، پیشنهاد مـی » چاه آرتزین«باتوجه به ذکر اصطالح 
 بخش تعاریف این مورد اضافه شود.  

چاهی که سطح آب در آن از سطح آب هنگام حفـاري بـاالتر   »: چاه آرتزین«
 قرار گیرد.

2-8  

94 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

ها و مجاري انحاللـی   و فرج، درزه و شکستگی آب زیرزمینی: آبی که در خلل
 هاي سخت جمع شده است. رسوبات و سنگ

2-9  

95 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

اي از رسوبات ناپیوسته رس، سـیلت، ماسـه، گـراول و دیگـر      آبرفت: مجموعه
رودخانـه،  هاي جاري در کـف یـک    موادي که توسط یک رودخانه یا سایر آب

 شود. دشت سیالبی، دلتا و یا کوهپایه نهشته می
2-9  

96 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

آبخوان آبرفتی: آبخوانی که در رسوبات تحکیم نیافتـه ماننـد شـن و ماسـه و     
 سیلت تشکیل شده است.

28 

97 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

آبخوان سازند سخت: آبخوانی که در رسوبات یا رسوبات تحکیم یافتـه ماننـد   
 هاي رسوبی، دگرگونی و آذرین تشکیل شده است. سنگ

2-9  

98 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

پـذیر و بـه    هاي انحـالل  آبخوان کارستی: آبخوانی که حاصل انحالل در سنگ
 شده باشد.ها تشکیل  ویژه آهک

2-9  

99 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

آبخوان آزاد: آبخوانی که در فشار هوا در سطح آب آن معـادل فشـار اتمسـفر    
 است و بنابراین امکان  باالرفتن و پایین آمدن سطح آب وجود دارد.

2-9  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

100 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

هاي باال و پایین آن نفوذناپذیر بوده و فشـار   آبخوان محبوس: آبخوانی که الیه
آب در آن از فشار اتمسفر بیشتر است. به طوري که اگر یک چاه در آبخـوان  

 گیرد. حفاري گردد، تراز سطح آب در چاه باالتر از سطح آبخوان قرار می
2-9  

101 2 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
آبگستران مشاور 

 میهن

آبخوان نشتی: آبخوانی کـه در آن یـک یـا هـر دو الیـه بـاالیی و پـایینی آن        
 نفوذناپذیر باشد.

2-9  

102 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 مرجع تعاریف و اعداد ذکر شده مشخص شود.  
 تعاریف تدقیق شوند. 

بـه   تفسیرهاي متفاوتی را» در حدي« ،» مضر« یا » غیرمفید« عباراتی مانند
 همراه خواهند داشت.

2-7  

103 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

(تعریف آبخوان کامـل نیسـت و   »: آبخوان«تعاریف پیشنهادي جایگزین براي 
 شناسی مورد تایید نیست.) از نظر زمین

یک الیه زیرزمینی با ضخامت الزم و قابل نفوذ و متخلخل از جـنس  « .1
نفوذپـذیري، قابلیـت انتقـال و    آبرفت و حتی سنگ است که عالوه بـر  

جابجایی آب هاي اشباع را براي بهره برداري ار طریق چشمه، چاه ویا 
 »قنات را داشته باشد.

به سفره آب زیرزمینی کـه داراي الیـه یـا الیـه هـاي بـا تخلخـل و        « .2
نفوذپذیري و الزاما قابلیت انتقال جریان آب زیرزمینی هسـتند اطـالق   

آبـدهی مناسـب و ظرفیـت تـامین آبـی از      می گردد که داراي قابلیت 
 »طریق چاه وقنات باشند.

28 

104 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

تشخیص آلودگی آب از طریق تطبیـق آن  «، عبارت »آلودگی آب«در تعریف 
اضـافه  » با استانداردهاي تدوین شده براي مصرف مشخص انجام مـی گـردد  

 شود.
باشد، حتی اگر بـراي آب و خـاك   آلودگی آب، صرفا نباید براي مصرف مضر 
 شود. منطقه هم مضر باشد، آلودگی محسوب می

ها براي آبیاري کشاورزي مفیـد اسـت ولـی باعـث      استفاده از پساب دامداري
 شود. آلودگی خاك و هوا (انتشار بو) می

28 

105 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

برگیرد و محـدود بـه دوره   هاي بعدي را نیز در  امنیت آبی و غذایی باید نسل
 حاضر نباشد.

براسـاس تـوان   «، عبـارت  »تولیـد «، پـس از کلمـه   »امنیت آبـی «در تعریف 
 اضافه شود.» اکولوژیکی سرزمین

، مناسب و جامع نیست. تعاریف توسط مراجـع مختلـف   »امنیت آبی«تعریف 
کنند و این تعریف باید به طور دقیق مـواردي   هاي مختلف، تغییر می در زمان

همچون موجود بودن آب سالم و کافی، تامین نیازهاي اساسی انسان، حفظ و 
زیسـت، دسترسـی عادالنـه بـه آب، ثبـات سیاسـی و توسـعه         پایداري محیط

 اقتصادي و اجتماعی را در برگیرد.

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

106 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

پیشـنهاد مـی   » مدیریت به هم پیوسته«به جاي » مدیریت یکپارچه«عبارت 
 شود.

 اضافه شود. » منابع آب«، »مدیریت بهم پیوسته عبارت«در تعریف 
با در نظر گـرفتن اصـل پنجـاهم    «، عبارت »مدیریت بهم پیوسته«در تعریف 

 به ابتداي تعریف اضافه شود.» قانون اساسی
، عبـارت  »بـه خطـر انـداختن   «، پـس از  »مدیریت بهـم پیوسـته  «در تعریف 

 اضافه شود.» محیط زیست و«

2-8  

107 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

مصالح و خیرهایی است که «بدین صورت اصالح شود: » مصالح عامه«تعریف 
با در نظر گرفتن معیارهاي زیست محیطی و توسعه پایدار، اکثر افراد جامعـه  

 ».نفع هستند و موجب زیان به سایر افراد جامعه نگردد در آن ذي
بردن عبارت اکثریت به تنهایی ممکن است ، به کار »مصالح عامه«در تعریف 

میلبـونی   6هایی شود کـه بـراي مثـال بـه نفـع اکثریـت        منجر به تایید طرح
میلیــونی چهارمحــال و  1اصــفهان و یــزد باشــد و منجــر بــه زیــان اکثریــت 

 بختیاري.

2-1  

108 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 ود: به صورت زیر اصالح ش» اي انتقال آب بین حوضه«تعریف 
تـوان بـا    در مناطقی که کمبـود آب بـراي مصـارف شـرب وجـود دارد، مـی      «

درنظرگرفتن معیارهاي جهانی انتقال آب و رعایت حقابه زیست محیطـی در  
هـاي مـازاد در منـابع آب سـطحی      منابع آب حوضه مبدا، صرفا بخشی از آب

 زیست و منـابع  حوضه مبدأ را به شرط آنکه منجر به آسیب رسیدن به محیط
آب زیرزمینی حوضه مبدا نشود، انتقال داد. تشخیص وجود آب مازاد باید بـه  

 »تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسد.
هـاي سـطحی،    آب« ، به جـاي کلمـات  »اي انتقال آب بین حوضه«در تعریف 

، براساس استانداردهاي یونسکو صـرفاً نوشـته شـود    »زیرزمینی و غیرمتعارف
اي،  در تعریف فعلی انتقـال آب بـین حوضـه   » دأهاي مازاد در حوضۀ مب آب«

اي بـه معیارهـاي جهـانی و آسـیب نرسـیدن بـه حـوزه مبـدا و حقابـه           اشاره
 محیطی نشده است. زیست

» اي انتقال آب بین حوضـه «در تعریف »  هاي زیرزمینی آب«گنجاندن کلمۀ 
 تواند خسارت جبران ناپذیري براي حوزة مبدأ در پی داشته باشد. می

2-10  

109 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
ها بایـد   بندي ریزي براي استان، مفهومی ندارد و تقسیم تعریف آب قابل برنامه

 براساس مقیاس حوضه آبریز انجام شوند.
2-11  

110 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحـو باعـث آلـودگی    «آلوده کننده: 

 »آب شوند.
2-10  

111 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 به این صورت جایگزین گردد:» آمایش سرزمین«تعریف 
ــرزمین و    « ــان، س ــین انس ــه ب ــیم رابط ــت از تنظ ــرزمین عبارتس ــایش س آم

هاي انسان در سرزمین بـه منظـور بهـره بـرداري درخـور و پایـدار از        فعالیت
مـادي و   جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبودي وضـعیت 

(برگرفته از کتـاب شـالوده آمـایش سـرزمین     ». معنوي اجتماع در طول زمان
 تألیف دکتر مخدوم)

28 

112 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
16-2 در تعریف بستر، دوره بازگشت به صورت واضح تعیین گردد.  



  
 
 

954 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

113 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

، کلمـه  »تـاالب «شود. در تعریف براساس قانون تاالب اصالح » تاالب«تعریف 
هـاي مصـنوعی را نیـز طبـق      بنـدان  اسـتفاده نشـود؛ چـرا کـه آب    » طبیعی«

 ها به حساب آورد. توان جزو تاالب کنوانسیون رامسر می
28 

114 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
» تغییر میزان بـارش «، پس از تغییر الگوهاي بارش، »تغییر اقلیم«در تعریف 

 نیز ذکر شود.
28 

115 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
4-2 ، مرجع صدور مجوز مشخص شود»برداري پروانه بهره«در تعریف   

116 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 به این صورت اصالح گردد: » کف شکنی«تعریف 
هاي موجـود، بـه میـزان تعیـین شـده از سـوي        حفاري و افزایش عمق چاه«

به سنگ بستر، به منظور افزایش توان آبدهی  وزارت نیرو و حداکثر تا رسیدن
 »چاه

2-8  

117 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
7-2 مورد بازبینی قرار گیرد.» مصرف بهینه«تعریف   

118 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
8-2 مورد بازبینی قرار گیرد.» هیدروژئولوژي«تعریف   

119 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 به عبارات زیر اضافه شود:تعاریف مربوط 
 هاي غیرمتعارف.  آب

 آب مجازي. 
 آبخوان کارستی

 بار آلودگی. 
 بانک یا بازار آب. 
 برداشت مستقیم. 

 زیستی.  پایداري محیط
 پساب. 

 چاه آرتزین، نیمه آرتزین. 
 چاه کم عمق، نیمه عمیق و عمیق. 

 چشمه، آبراهه، مسیل، رودخانه و نهر. 
 محیطی.  حریم زیست
 محیطی.  حقابه زیست

 درجات حوضه آبریز.
 هاي حفاظت شده.  رودخانه

 هاي حفاظتی.  طرح
 فرونشست زمین یا دشت. 

 ها. مناطق چهارگانه و حوضه آبریز تحت پوشش آن

28 

120 2 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

که «نامه اجرایی جلوگیري از آلودگی آب:  ماده آلوده کننده آب: همانند آیین
شود عبارتست از هر نوع مواد یا عوامل فیزیکـی و   کننده نیز نامیده میآلوده 

 »شــیمیایی کــه باعــث آلــودگی آب گردیــده و یــا بــه آلــودگی آن بیفزایــد. 
نامـه اجرایـی جلـوگیري از آلـودگی      منابع مولد آلـودگی آب (هماننـد آیـین   

تست کننده نامیده می شود، عبار منابع مولد آلودگی آب که منابع آلوده«آب):
شود  برداري از آن موجب آلودگی آب می از هر گونه منبعی که فعالیت یا بهره

2-6  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
که شامل منابع صنعتی،کشاورزي و دامداري، شهري و خانگی و متفرقه مـی  

 »باشد.

121 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

، به نظر می رسد »مقدار قابل توجهی آب بدهد«، جمله »آبخوان«در تعریف 
 بهتر است حذف گردد.نیاز نیست و 

28 

122 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

با کلمـه اي  » برداشت مستقیم«، اصطالح » ریزي آب قابل برنامه«در تعریف 
تر جایگزین گردد؛ زیرا برداشت مستقیم را  بیشتر بـراي برداشـت آب    مناسب

 کنند . از رودخانه با موتور پمپ استفاده می
2-7  

123 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

مبهم تعریف شده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. ضمنا » آب غیرمتعارف«
ب پسا، ییاز نمـک زدا حاصل آب به ان تورف میغیرمتعاآب جمله «منابع در
منابع آب  شور «به جاي آب حاصل از نمک زدایی » دکرره شاا اطوبت هوو ر

منـابع   «نوشته شود؛ یعنی نوشته شود» ، لب شور درون سرزمینی و آب دریا
توان به آب شور، لب شـور درون سـرزمینی، آب دریـا ،     آب غیرمتعارف را می

 پساب و رطوبت هوا اشاره کرد.

28 

124 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 28 باید محیط اشباع و آب متعارف در نظر گرفته شود.» آبخوان«در تعریف 

125 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

بستر توضیح داده شده است و اینکه  ، نحوه مشخص کردن»بستر« در تعریف
اي نشـده  و دوره   شـود اشـاره   به کجا و چه قیمتی از رودخانه بستر گفته می

 ساله)مدنظر قرار نگرفته است. 25بازگشت (
2-16  

126 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

هاي مربـوط بـه اسـتفاده از     مشخص نشده  که هزینه» تعرفه آب«در تعریف 
 می شوند . دریافت می شوند و....آب و تأسیسات آبی چه 

28 

127 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 قرار گیرد بهتر است.» بستر« در کنار» حریم«تعریف 
شود در تعریف بستر مشخص نشـده  چـه قسـمتی از رودخانـه      باز تأکید می 

 بستر است.
2-10  

128 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

8-2 آورده شود.» بستر«و » حریم«در کنار تعریف » داغاب«تعریف   

129 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

» منـافع «از کلمـه  » خیرهـایی «بـه جـاي کلمـه    » مصالح عامـه «در تعریف 
 استفاده شود، بهتر است.

2-1  

130 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

بنـدان، سـد    در بخش تعاریف ، منابع آب چاه ، چشمه ، قنات، رودخانـه، آب 
 مدنظر قرار گیرد.

2-7  

131 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

9-2 تعریف آب زیرزمینی ، سطحی و آب زیر سطحی در تعاریف اضافه شود.  

132 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

6-2 آورده شود.» خور«تعریف   

133 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

تعاریف اصالحات مرتبط با آب با دامنه بیشتر ارائـه شـوند مثـل : تخصـیص،     
 شناسی، آبرفت، شعاع تاثیر، خط ساحل و ....سیل، سنگ کف، سازند زمین 

2-6  

134 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

شود تعاریفی که با هم ارتباط موضوعی دارند در کنار هـم آورده   پیشنهاد می
شوند؛ مثال تعریف مربوط به بستر، حریم و داغـاب کنـار هـم باشـند؛ یعنـی      

 ترتیب تعاریف موضوعی باشد نه حروف الفبا.
2-17  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

135 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

» امنیـت غـذایی  «بعضی از تعاریف غیرضروري هستند مثال تعریف 2در ماده 
هـاي   بعضی از تعاریف ناقص هستند  مانند تعریـف تشـکل  ». مصالح عامه«یا 

» اراضـی آبخـور  «نهاد که هدف از تشکیل آن قید نشده است. یا تعریف  مردم
ه است و در صورتی کـه رویکـرد   که محدود به اراضی قید شده در پروانه نشد

بـرداري بـه اراضـی قیـد شـده در       وزارت نیرو در خصوص محدود کردن بهره
پروانه تغییر کرده  بهتر است شـرایط آن مشـخص شـود. همچنـین تعریـف      

 بهتر است در متن آورده شود.» الیروبی«بعضی از اصطالحات مانند 

2-7  

136 2 
سعید 

خانی گنج  _ 

بهتر است اشاره شود که منظور از بخشی از اراضی » آبخوراراضی «در تعریف 
شود آن بخـش اسـت    که گفته بخشی از آب مورد نیاز از منبع آبی تأمین می

شده و سوابق کشت در آن اراضی وجـود داشـته    که بصورت آیش استفاده می
 است.

2-8  

137 2 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

آب سطحی اشاره شده  ولی در  به منابع» حوضه آبریز«در تعریف  2در ماده 
 گیري کمیسیون حوضه آبریز به کلیه منابع آب اشاره دارد. تصمیم 16ماده 

2-10  

 دکتر باقري 2 138
دانشگاه تربیت 

 مدرس
حوضه آبریز: با توجه به کاربرد حوضه آبریـز در بنـاي کمیسـیون و سـازمان     

 ؟2یا  1حوضه، منظور کدام حوضه آبریز است درجه 
2-10  

139 2 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

سدهاي مخزنی: سدهایی هستند که توسط بشر در مسیر رودخانه و یا خارج 
 گردند. از آن براي ذخیره و مهار آب و کنترل سیالب احداث می

سدهاي انحرافی: بند و یا سدهایی هستند که صرفا براي انحراف آب از مسیر 
شـود.   کشاورزي احداث می رودخانه براي مصارف مختلف از جمله تأمین آب

اي هر ساله و به صورت موقـت نیـز بـراي     اي که با مصالح رودخانه بند و سازه
شوند، جز بنـدها و سـدهاي    ها احداث می انحراف آب به اراضی، روي رودخانه

شوند. این سدها و بندها ممکن است مسـتقل از سـد و    انحرافی محسوب می
ــت احــــ     ــایین دســ ــل آن در پــ ــا مکمــ ــی و یــ ــود.مخزنــ  داث شــ

سدهاي الستیکی: سدهاي مخزنی کوچک روي مسیل رودخانه از الستیک و 
شوند. این سدها جـز   با استفاده از مکانیسم تنظیم باد احداث و برافراشته می

 آیند. سدهاي مخزنی به شمار می

2-9  

140 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 نیاز به بازنگري دارد.  » آب شیرین و شور«تعاریف 
 آمده است.» تاالب«دو تعریف براي 

 به بازنگري دارد.» نهاد نیاز هاي مردم تشکل«تعریف 
برخی مفاهیم مندرج در قانون نیـاز بـه تعریـف دارد بـه طـور خـاص: بحـث        

)، رویکـرد توسـعه پایـدار، بحـث مشـارکت      3مشترکات (به کار رفته در ماده 
 5ردمی ماده م

2-7  

141 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

وقتی آب شور و انواع آن با ذکر میلی گرم در لیتر تعریف می شود چرا نبایـد  
آلودگی و یا پساب هم از نظر کمـی تعریـف شـود و چـرا نبایـد مـثال بسـتر        

دوره بازگشت سیالب هـم بـه   سیالبی با دوره برگشت معین ذکر شده و مثال 
 عدد گفته شود

2-18  

142 2 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
زیست و  محیط

ــان عوامــل انســانی،    ــط می ــارت اســت از تنظــیم رواب ــایش ســرزمین: عب آم
منـدي از سـرزمین در جهـت     اقتصادي،اجتماعی و محیطـی بـا انگیـزه بهـره    

 از توان انسانی و طبیعی.بین نسلیاستفاده شایسته،کارآمد  و پایدار 
28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
امنیت آبی: امنیت آبی عبارت است از اطمینان از وجود دسترسی فیزیکـی و   منابع طبیعی کشور

اقتصادي آب مورد نیاز براي بهداشت، معیشت و تولید، بـا کمیـت و کیفیـت    
 مناسب و ریسک قابل قبول.

امنیت غذایی: امنیت غذایی عبارت است از دسترسـی فیزیکـی، اجتمـاعی و    
ي کافی و مطمئن همه افراد یک جامعه در همه ادوار عمـر بـه غـذاي    اقتصاد

 کافی و سالم براي داشتن زندگی سالم و فعال.
مصرف بهینه: مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان با رعایت الگـوي  

هاي مختلف مصـرف و بـا توجـه بـه احتیاجـات       مصرف بهینه آب براي بخش
مومی و امکانات  و حفظ منافع نسل هاي کننده و رعایت احتیاجات ع مصرف

 آینده تعیین خواهد شد.

143 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

جاي مناقشه دارد و اگر حوضه گفته می شـود خـود بـه    » حوضه آبریز«واژه 
معناي حوض کوچک مفهوم محل تجمع آب را دارد و آبخیـز بهتـر از آبریـز     

 است.
2-8  

144 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

شـالوده آمـایش   «پیشنهاد می شود به استناد تعریـف ارائـه شـده در کتـاب     
 اصالح شود به : » آمایش سرزمین«دکتر مخدوم تعریف» سرزمین

آمایش سرزمین عبارت است از تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیـت  «
برداري در خور و پایـدار از جمیـع امکانـات     انسان در سرزمین به منظور بهره

انسانی و فضاي سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادي و معنوي اجتمـاع در  
 »طول زمان
تغییـر  » تولید بر اساس تـوان اکولـوژیکی  «، تولید به »امنیت آبی«در تعریف 
 پیدا کند .

ب توزیـع عادالنـه امکانـات، توزیـع     توانـد موجـ   توجه به توان اکولوژیکی مـی 
ــوگیري از    ــه کشــور جل ــاه عمــومی در پهن ــت، گســترش رف مناســب جمعی

 شود. تمرکزگرایی و در یک کالم،  رسیدن به عدالت محیطی می
ــف  ــین حوضــه «در تعری ــال آب ب ــابع آب  »اي انتق ــطحی، من ــابع آب س ، من

دهاي هاي غیرمتعارف حـذف گـردد و بـر اسـاس اسـتاندار      زیرزمینی و یا آب
هاي مـازاد در حوضـه مبـدا اسـتفاده شـود. گنجانـدن        یونسکو از عبارت  آب

 هاي زیرزمینی یعنی توجیه حفر تونل براي انتقال آب آب

28 

145 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مفهوم هست. آب بر حسـب حوضـه    به نظر بی» ریزي استان آب قابل برنامه«
 شود نه استان! میتعیین 

تعریف آلودگی آب: تغییر کیفیت آب در حدي که براي مصـرف مـورد نظـر،    
مناسب نباشد (با توجه به مشخص بودن استانداردها، فراتـر از آن داللـت بـر    
نامناسب بودن از لحاظ مصرف مـورد نظـر دارد. مضـر یـا غیـر مفیـد بـودن        

 هایی است که نیازمند تفسیر خواهد بود). واژه
زیست مغفول مانده اسـت. نیازمنـد تعریفـی     ، محیط»امنیت آبی«عریف در ت

 زیست لحاظ شود. است که در آن محیط
امنیت غذایی: دسترسی همگان در همه ادوار به غـذاي کـافی و سـالم بـراي     

 داشتن زندگی پویا.
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958 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
، ضروري هست انتقال آب مجازي لحاظ »اي حوضه انتقال آب بین«در تعریف 

برداري از انواع منـابع آب بـر اسـاس ایـن      برداري: مجوز بهره شود. پروانه بهره
الزم است به » نهاد هاي مردم تشکل«قانون و سایر اسناد باالدستی. در تعریف 

هـا در   محوریت آب در شرح خدمات آن اشاره شود و قرار نیست کلیه تشـکل 
 فقط توسعه اقتصادي نیست. تعریـف » توسعه پایدار«این موضوع ورود کنند. 

 محل سوال هست» مصرف بهینه«و » مصالح عامه«

146 2 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

،  ، نهر طبیعی یـا سـنتی   ، مسیل حریم:  آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه •
هـا و   هـا )، چشـمه   هـاي انتقـال آب آن   هـا و کانـال   مرداب، قنوات ( میله چاه

که بالفاصله پس از بستر قـرار دارد و بـه عنـوان حـق       هاي طبیعی است برکه
زم است. توضیح : ها ال ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت کمی و یا کیفی آن

شود نادیده گرفتن حقوق ارتفـاقی قنـوات    وقتی از حقوق ارتفاقی صحبت می
که داراي اسناد مالکیتی در اداره ثبت اسـناد هسـتند، عمـال نادیـده گـرفتن      

کـه ایـن حقـوق ارتفـاقی      قانون و مالکیت شخصـی افـراد اسـت ضـمن ایـن     
 ضایی است .هاست محل استناد براي دعواهاي حقوقی در محاکم ق سال

2-7  

147 2 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

با عنابت به تعریف ارائه شـده، مبنـاي محاسـبه     _ریزي:  آب قابل برنامه-1,1
با توجه به تعریف ارائه شده،  -2,1هاي مستقیم مشخص نشده است.  برداشت

گردد. در صورتی  زیست تفکیک می ریزي، آب محیط در میزان آب قابل برنامه
هـاي   هاي مستقیم و حجم آب تنظیمی طرح محاسبه مجموع برداشتکه در 

محیطی در مجوز تخصـیص لحـاظ شـده     توسعه منابع آب، میزان نیاز زیست
هاي انتقال آب  اي؛ به ویژه در طرح هاي انتقال آب حوضه  در طرح -3,1است. 

مرزي، معیار محاسبه میزان آب انتقالی و محل محاسـبه حجـم آب انتقـالی،    
هـاي توسـعه و    پوشـانی میـزان آب طـرح    بـه هـم   -4,1نشده است. مشخص 

 مصارف برداشت مستقیم اشاره نشده است

2-7  

148 2 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

، الزم است تعاریف »فاضالب«و » پساب«هاي  با توجه به ضرورت تعریف واژه
 ها درج گردد. آن

2-6  

149 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

گویی شده اسـت و هـیچ جهـت تعیـین حـد       کلی» بستر«در خصوص تعریف
القعـر و یـا چـارچوب دوره بازگشـت مشـخص       بستر از جمله احتسـاب خـط  

هـاي مـرتبط از جملـه     نگردیده و همین امر در قـانون جـاري همـه دسـتگاه    
اي، منابع طبیعی، جهاد کشـاورزي، صـنایع و معـادن،     هاي آب منطقه شرکت

بت اسناد را دچار سردرگمی و مشکل ها و ادارات ث راه و شهرسازي، شهرداري
نموده و مالکیت اشخاص و حقوق عرفی و قـانونی مـردم را متزلـزل و شـناور     

شود چارچوبی از تعریف بستر در این بند ذکر شود  ساخته است. پیشنهاد می
و همچنین توجه گردد که در نواحی جنوبی کشور از جمله استان هرمزگـان  

هـا بـه حالـت     رش، عمومـا بسـتر رودخانـه   به علت نوع خاك، شیب و نوع بـا 
ها گاهـا بـه چنـدین کیلـومتر      باشد و ممکن است عرض آن سیالب دشت می

 برسد.
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

150 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و «چنین ذکر شده » حریم«درتعریف 
حقوق ارتفاقی در برابر تعریفی که از ». ها الزم است حفاظت کمی و کیفی آن
) اعطـاي حـق ارتفـاق بـه شـخص دیگـر، امـري        94قانون مدنی داریم (ماده 

توان احکام جبري و یا ایقـاع را بـه    اختیاري و تابع مقررات عقود است و نمی
که در این ماده حق ارتفـاق چنـین تعریـف شـده اسـت:       آن بار نمود. چه این

که بخواهنـد نسـبت بـه     توانند در ملک خود هر حقی را صاحبان امالك می«
دیگري قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است 

لذا تحمیل حق ارتفاق نسـبت بـه بسـتر    ». که مطابق آن حق داده شده است
یک رودخانه یا برکه یا مرداب و ... چنانچه سابقه ثبتی آن اراضی بـه قبـل از   

زا خواهد بود. لـذا   فرجام و قطعا مشکلها برگردد، امري نا قانون ملی شدن آب
شایسته است در این تعریف قائل به تفکیک شد و یا موضـوع حـق ارتفـاق از    

گـذاري گـردد.    این تعریف حذف و در مواد دیگري با تفصیل و تفکیک قـانون 
موضوع مهم دیگر اینکه بر مبناي حقوق ثبتی، حق ارتفاق موضوعی است که 

نتشار آگهی تهیه حدود، مجـاورین مـورد ثبـت    در زمان ثبت ملک و پس از ا
چنانچه حقی براي خود متصور هستند، باید با اعالم و اعمال آن، حق خود را 

توان این حق را پس از اتمام عملیـات ثبتـی (ولـو بـه      تثبیت نمایند. لذا نمی
 ثبت شده باشد) اعمال نمود. 1347که پس از سال  فرض آن

2-8  

151 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

به موجب احکام قطعیت یافته «چنین قید شده است که » حقابه«در تعریف 
» این قـانون «اوال عبارت ». قضایی تا زمان تصویب این قانون احراز شده باشد

گردد؛ به قانون مـورد تصـویب    ایهام دارد و معلوم نیست به کدام قانون باز می
اي کـه قـرار    ا مسـتند حقابـه  یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن و ثانیا اي بس

است در مرجع قضایی مورد بررسی و صدور حکم قرار گیـرد، قبـل از تـاریخ    
برداري جهت رسمیت دادن به آن مراجعـه   و یا این قانون باشد و بهره 1347

توان حقوق عرفی و شـرعی افـراد را محـدود بـه تـاریخ       ننموده است. لذا نمی
 56موضـوع اراضـی ملـی نیـز مـاده       تصویب این قانون نمود؛ همچنان که در

 قانون مربوطه راه را براي بررسی مجدد و اعتراض باز نگه داشته است.

2-2  

152 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

مصالح عامه: صرفا به بیان کلی و غیرقابل فهم از این امر نسبی پرداخته شده 
متبـادر  اي را بـه ذهـن    بـردن از عبـاراتی کـه مفـاهیم گسـترده      و ضمن بهره

دارد.  کند، مجري قانون را دچار مشکل ساخته و باب تفسیر را باز نگه مـی  می
باید در چـارچوب قـوانین و مقـررات گنجانـده     » مصالح عامه«به نظر تعریف 

مصالح عامـه نکـاتی   «شود:  شود نه حقوق تعریف نشده. بنابراین پیشنهاد می
، به عنوان حقوق آحاد است که براساس قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه

مندي مستقیم اکثریـت مـردم    ها موجب بهره جامعه تعریف شده و اجراي آن
 ».در طول زمان خواهد شد

2-1  

153 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

7-2 آب قابل تحویل: تخصیص تعریف نشده است. چشمه تعریف نشده است.  

154 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

صحیح نباشد؛ چون آب نامتعارف » هاي نامتعارف آب«رسد تعریف  به نظر می
زدایی و  هاي خاص مانند نمک آن دسته از منابع آبی هستند که بدون فعالیت

یا تصفیه قابل استفاده نیستند و ضرورتا پس از طی عملیـاتی قابـل اسـتفاده    
حصول عملیـات  که تعریف ماده مذکور آب نامتعارف را م شوند. در صورتی می

28 



  
 
 

960 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي معدنی نیز مشخص نیست که آب متعـارف   داند. تکلیف آب الذکر می فوق

 محسوب شود یا نامتعارف.

155 2 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

توسط مرجـع قـانونی مصـوب    «و » خدمات مرتبط با آب«تعرفه آب: عبارات 
 اضافه گردد.» گردد می

28 

156 2 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

آمیزي که از تحویل حجمـی آب   نگرانه و مغالطه با توجه به تفسیرهاي بخشی
شود کـه در زمـان افـت     ها خواسته می زیرزمینی به عمل می آید و از شرکت

ها ، عالوه بر صدور مجوزهاي کف شـکنی و تغییـر محـل ، سـاعات      دبی چاه
جـامع،   ها که نیز افزایش داده شـود ، تعریـف فنـی،    برداشت مجاز سالیانه آن
به ویژه با تأکید » هاي زیرزمینی تحویل حجمی آب«مانع، دقیق و روشنی از 

 ها به عمل آورده شود ؛ بر آب چاه

2-8  

157 2 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

هـا و یـا    ها در خشکسـالی  ها ، حقابه رودخانه هاي بزرگ شرکت یکی از چالش
هـا باعـث کـاهش روانـاب      آنمناطق زیردست سدهایی است کـه اسـتفاده از   

شود ؛مشکل دیگر، تغییر کاربري اراضی داراي حقابـه و   ها شده یا می رودخانه
هاي دارندگان حقابه براي موافقت با انتقال بـه اراضـی دیگـر و یـا      درخواست

و » حقابه«موافقت با انتقال حقابه (خرید وفروش ) می باشد . تعریف فعلی از 
نویس قـانون جدیـد نیـز رافـع مشـکالت       پیش حتی تعریف به عمل آمده در

گـردد در تعریـف حقابـه     ها نیست. لـذا پیشـنهاد مـی    ها در این زمینه شرکت
حقابه تابع اراضی تحت آبخوان است و بـه تناسـب   «جمالت زیر اضافه شود : 

 ».امکانات آبی موجود ، قابلیت تقلیل دارد

2-2  

158 2 
رضوان شریف 

 _ نیا

اساس تعریـف کنوانسـیون بـین المللـی رامسـر : تــاالب       بر » تاالب«تعریف 
هاي  شـامل منـاطق مردابـی، آب مانـده، نـمزارهـاي سـیاه و بـاتالقی،  برکه

مصنوعی یا طبیعی است که به طور دائم یا موقت داراي آب سـاکن یـا روان،   
شور هسـتند  و یا مناطقی از سواحل دریـا کـه هنگـام     شیرین یا شور یا نیمه

 متر نباشد. 6ها بیشتر از  ارتفاع آب در آن جزر

2-20  

159 2 
رضوان شریف 

 _ نیا

نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهاي  در آیین» نهاد سازمان مردم«تعریف 
 هیـأت وزیـران):   8/5/84هـ 31281/ت27862غیردولتی (تصویب نامه شماره

شـود کـه توسـط گروهـی از      هـایی اطـالق مـی    سازمان غیردولتی به تشـکل  
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات 
مربوطه تأسیس شده و داراي اهـداف غیرانتفـاعی و غیرسیاسـی مـی باشـد.      
موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی ازمـوارد علمـی، فرهنگـی، اجتمـاعی،     

دیدگان  هنري، نیکوکاري و امورخیریه، بشردوستانه، امورزنان، آسیب ورزشی،
زیسـت، عمـران    اجتماعی، حمایتی، بهداشـت و درمـان، توانبخشـی، محـیط    

 باشد. ها می اي از آن وآبادانی و نظایرآن، یا مجموعه
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

160 2 
رضوان شریف 

 _ نیا

 1987منـابع  به روز شود: (تعریـف فعلـی بـر مبنـاي     » توسعه پایدار«تعریف 
هست) دو تعریف براي پایداري وجود دارد، پایداري ضعیف و پایـداري قـوي.   

شناسـد کـه بـا     هاي منحصر به فرد منابع طبیعی را می پایداري قوي، ویژگی
شوندرویکرد پایداري ضعیف: سرمایه طبیعی را  سرمایه تولیدي جایگزین نمی

ان مثــال نیمــی از کنــد (بــه عنـو  جـایگزین ســرمایه انسـانی یــا انســانی مـی   
هـا و مـدارس    هـا ، اسـتراحتگاه   هاي اصلی خود را براي ساخت کارخانه جنگل

کند) پایداري قـوي : سـرمایه طبیعـی جـایگزین نشـود.       توریستی تخلیه می
استفاده از منابع تجدیدپـذیر در سـطوح پایـدار شـرایطی اسـت کـه میـزان        

منـابع طبیعـی تجدیـد    ها بیشـتر نباشـد. در    برداشت  از میزان بازآفرینی آن
شوند و پایـداري بـه معنـی حفـظ سـودمندي در       ناپذیر که دوباره تولید نمی

وري، اکتشاف)، یـا بـا    طول زمان، یا با گسترش ذخایر (از طریق بازیافت، بهره
گذاري مازاد درآمـد در منـابع جـایگزین اسـت بـه طـوري کـه بـراي          سرمایه

تواند  نوع نگرش در پایداري میهاي آینده در دسترس بماند. رعایت این  نسل
 (تعرفه آب) کمک کند. 49به لحاظ شدن ارزش اکولوژیکی آب در ماده 

2-7  

161 2 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

ریزي: مقدار کل منابع آب تجدیدپذیر ... پس از کنار گذاشتن  آب قابل برنامه
بـرداري ... بـه مصـارف     بهرهزیست که قابلیت  آب براي منابع طبیعی و محیط

 رسد. مختلف می
2-7  

162 2 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

الحریم در ملک دیگري است به عبارتی حریم در اراضی منابع  حریم: حق ذي
ملی و اراضی دولتی معنا ندارد. ثانیا حق ارتفـاق عبـور آب از امـالك مجـاور     

هـا بـراي جلـوگیري از بـروز      فلذا حریم آناست در قالب آبراهه، رودخانه و... 
 برداري از رودخانه و ... موانع براي عبور آب است نه صرفا براي بهره

2-8  

163 2 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

در این تعریف، بستر به عنوان اموال عمومی در اراضی ملـی تـداخلی از نظـر    
که ماهیتا و نوعا هر دو انفال  حقوقی ندارد و تفکیک آن از عرصه اراضی ملی

رسـد و در اراضـی    گردند، موضوعیتی نداشته و منطقی به نظر نمـی  تلقی می
 مستثنیات و امالك خصوصی نیز صرفا باید به عنوان حق ارتفاق تلقی گردد.

2-10  

164 2 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

بـرداري از منـابع آب    بهـره نگري در  مدیریت به هم پیوسته: در راستاي جامع
نگري و نگاه انتزاعی به منـابع پایـه، نظیـر آّب بـه      سرزمین و پرهیز از بخشی

صورت جدا از خاك و زمین و ارتباط سیستماتیک بـا سـایر منـابع، ضـروري     
است موضوع مدیریت به هم پیوسـته منـابع آب بـا رویکـرد اکوسیسـتمی و      

اي   برمبناي اصول آمایش حوضه هاي آبخیز نگر به مدیریت جامع حوضه جامع
و حکمرانی برمبناي حوضه آبخیز (حکمرانی آبخیز) تغییر یافته و بـه منظـور   
حکمرانی درست سرزمین، به جاي شوراي عالی آّب و برخی شوراهاي موازي 

 و پراکنده، شوراي عالی آبخیزداري در کشور احیا و تشکیل گردد.

2-10  

165 2 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

به درستی بیان نشده است. تعرفه، قیمت » تعرفه آب«رسد تعریف  به نظر می
گـذاري، هزینـه    هـاي سـرمایه   فروش آب است که با محاسـبه تمـامی هزینـه   

 آید ها به دست می برداري و نگهداري از زیرساخت بهره
28 

166 2 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
» آمایش سـرزمین «و » مشارکتیهاي  مدیریت«هاي  بعد از عبارت 2در ماده 

 هم تعریف گردد.
2-7  
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962 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
اولیه. و با تعریف ارایه شده براي اراضی آبخور، انتقال آب به اراضی غیر آبخور 

ابلیـت اجرایـی نخواهـد    ق 20مـاده   2تبصـره   5اولیه بی معنی بوده فلذا بند 
در تناقض با هم می باشـند. بهتـر    20و  2داشت و به عبارت دیگر ماده هاي 

 20است در تعریف مذکور اراضی آبخور اولیه تشریح گردد تا مغایرتی با ماده 
نداشته باشد و یا اگر قصد قانون جدید حذف اصطالح انتقـال آب بـه اراضـی    

رت بند فوق الذکر حذف گردد. همچنین غیر آبخور اولیه می باشد در این صو
در تعاریف مذکور بهتر می بود به تعریف تاالب، مانداب و باتالق هم پرداخته 
شود تا تفاوتهاي اندك آنها به صورت جامع در قانون ذکر شده باشـد و گـپ   

 موجود در تعریف وظایف سازمان ها مورد اختالف واقع نشود.

168 3 
ولی اهللا 
 _ کریمی

آورده شود؛ چرا که بسیاري از » آب بندان«بعد از » طبیعی«کلمه  3ماده در 
 ها در مازندران در مالکیت یک روستا قرار دارند. آب بندان

3-1  

169 3 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

اصل طور که در قانون توزیع عادالنه و  مالکیت باید عمومی و ملی باشد. همان
 قانون اساسی به آن اشاره شده است. 45

28 

 اسناورزي 3 170
دفتر سرمایه 

گذاري و مقررات 
 بازار آب

قانون اساسی مطرح شده است کـه آب   45در بند یک این الیحه بحث اصل 
غیرمتعارف نیز اضافه شده است که کل بحث این است که مواردي باید بیاید 

مشترکات هستند امـا آب غیرمتعـارف جـز    که طبیعی هستند و جزء انفال و 
تواند در این بند بیاید زیرا کاري روي آن صورت گرفته  مشترکات نیست نمی

تـوان جـز ثـروت     اي که روي آن انجـام شـده اسـت را نمـی     است و آن هزینه
 عمومی به حساب آورد.

3-2  

171 3 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

هاي عمومی تعریـف   ف جزء ثروتهاي نامتعار ، با توجه به اینکه آب3در ماده 
بنـدي   هاي نامتعارف طبقه ها جزء آب (تعاریف)، پساب 2شده است و در ماده 

بـه صـورت جداگانـه    » پسـاب «مجـدداً ذکـر عبـارت     3اند، لذا در ماده  شده
تـوان   ، می»برداري بهره«ضرورتی ندارد. در انتهاي این ماده نیز عالوه بر کلمه 

 نمود. را نیز اضافه» صیانت«کلمه

3-3  

172 3 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

در این ماده از آب به عنوان مشترکات یـاد شـده  اسـت. ایـن امـر همچـون       
گذشته، به مباحثی همانند انفال، مشترکات، عمومی بودن آب و پساب منجر 
خواهد شد و بهتر است این مبحث در قسـمت تعـاریف بـه صـراحت تشـریح      
گردد تا امکان تفسیر آن بـه حـداقل برسـد. ایـن مسـاله در مباحـث نـوینی        

 همچون بازار آب بسیار کلیدي است.

3-4  

173 3 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

محتواي ماده به طور کلی اشکاالت حقوقی، فنی و نگارشی دارد. از جملـه در  
توسط افـراد  ها که  بحث مالکیت آب هاي غیر متعارف، مالکیت بخشی از آب

بـردار   بها خریداري و اسـتفاده شـده، بـه بهـره     حقیقی یا حقوقی از طریق آب
تواند مـورد اسـتفاده    تعلق دارد مانند پساب تولیدي یک واحد صنعتی که می

 مجدد قرار گیرد.

3-2  

174 3 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 قانون کلمه چشمه سار حذف گردد به دلیل اینکه چشمه سـار بـا   3در ماده 
هـا در آن   توجه به تعریف آن منبع آب نیست بلکه زمینی اسـت کـه چشـمه   

وجود دارند. به جاي آب دریا و پساب از منابع آب غیر متعارف استفاده شود، 
 کفایت می کند .

3-7  



 
 

 

963 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 3 175
دانشگاه تربیت 

 مدرس
در قانون اساسی کلیه منابع آب، انفال به شمار آمده اسـت در حـالی کـه در    

 این قانون جز مشترکات به حساب آمده است.
3-4  

176 3 _ 
اي  آب منطقه
 مارندران

هـاي   ها و انهار طبیعی، کانال مالکیت بسترهاي مجاري و منابع آبی و رودخانه
هاي طبیعـی،   ها و برکه ها، تاالب ها، مرداب ها، دریاها و دریاچه عمومی، مسیل

ن دریـا و اراضـی مسـتحدث    سارها و همچنین حـریم قـانو   ها و چشمه چشمه
) نیز از مشترکات بـوده و در اختیـار   1351(براساس قانون اراضی مستحدث 

حکومت اسالمی به تولیت وزارت نیرو است. وزارت نیرو فقـط اجـازه نظـارت    
 ها را دارد. برداري در آن بهره

5-3  

177 3 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

چیست؟ این واگذاري بـه دولـت   » مشترکات«ثغور دقیق این عبارت حدود و 
که رویکرد قانون پیش از انقالب و نیز قانون توزیع عادالنه آب است، آیا تکرار 

االطـالق،   یک مشکل اساسی نیست؟ آیا این واگذاري به دولت به صورت علی
همان چیزي نیست که موجب حـس عـدم مالکیـت شـده و در نبـود بسـتر       

ی مناسب، فاتحه منابع آب را خوانده است؟ (رویکرد پیشنهادي بعـدي،  نظارت
نیاز به تفصیل بسیار دارد اما نیاز به همفکري بسیار بیشـتري در ایـن رابطـه    

 داریم)

5-3  

178 3 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 45و رعایت اصل  مالکیت عمومی و ملی آب همچون قانون توزیع عادالنه آب
 قانون اساسی باشد.

28 

179 3 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي یـک قنـات را     شود مالک شد. مگر تأسیسات و چـاه  بندان را که نمی آب
توان تعرفه درخواست  شود تملک نمود؟ براي  آب متعلق به آب بندان می می

توان ادعـاي تملـک    بندان ها نمی سیار زیادي از آبنمود ولی در مورد تعداد ب
ها در سه  استان گلستان مازندران و گیالن قرار دارند و در هر  بندان نمود. آب

بنـدان هـا بـه     استان مسائل خاص خودشان را دارند. در اسـتان گلسـتان آب  
اي، جهاد کشاورزي،  ها، آب منطقه هاي متفاوت هستند سازمان جنگل ملکیت
هـا   ها و تعداد کمی خصوصی ولی در استان مازندران عمدتا آب بنـدان  ارگان

زیسـت اسـت و در    اي و محـیط  خصوصی و تعداد کمی متعلق به آب منطقـه 
گیالن نیمی خصوصی و نیمی دولتی است. لذا الزم است یـک دسـتورالعمل   

 بندانها در قانون آب درج شود. اجرایی خاص براي آب

1-3  

180 3 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

جـا مشـخص    مالکیت عمومی و ملی آب مانند قانون توزیـع عادالنـه آب ایـن   
گونه اسـت بـا    نشده نماینده دولت کیست؟ اگر وزارت نیرو است که حتما این

سایر قوانین فرادست و حقوق اشخاص در تناقض است کـه بایـد حقوقـدانان    
 استخراج کنند.شبکه موارد را 

28 

181 3 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

هـاي غیرمتعـارف، از یـک طـرف بـه       با عنایت بـه تعریـف ارائـه شـده از آب    
زدایی اشاره شده اسـت و از   هاي خاص مانند نمک محصوالت ناشی از فعالیت

سوي دیگر خود منبع آبی به عنوان منبع غیرمتعارف تعریف شده اسـت کـه   
و هاي تولیدي شـهري   هاي شور فاضالب ها و آب در کل آب دریاها و اقیانوس

شوند. جهت استفاده از این  هاي غیرمتعارف  تعریف می روستایی به عنوان آب
باشـد و محصـوالت تولیـدي     زدایی و تصـفیه مـی   ها نیازمند عملیات نمک آب

3-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
گـذاران اسـت از    حاصل از این عملیات با توجه بـه اینکـه در اختیـار سـرمایه    

ار دولت یـا  مالکیت حکومت اسالمی خارج است و مالکیت آن عمدتا در اختی
گذار بخش خصوصی است که در راسـتاي سیاسـت وزیـر محتـرم در      یه سرما
هاي مختلف  مصرف شـرب و صـنعت و خـدمات ممکـن اسـت مـورد        بخش

هـا و   ها و پساب استفاده قرار گیرد. لذا با عنایت به اینکه آب دریاها و فاضالب
د لـذا  هـاي غیرمتعـارف هسـتن    ها عمال در متن ماده لحـاظ شـده و آب   زهاب

هاي غیرمتعارف به دلیل تکـراري بـودن از مـتن     شود کلیه آب درخواست می
 ماده حذف شود.

182 3 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
 28 اصالح شود.»مالکیت عمومی و ملی آب«عنوان به 

183 3 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

هـاي شخصـی    گـردد؛ زیـرا چشـمه   هم در این ماده حذف » ها چشمه«کلمه 
هـاي عمـومی خـارج     بر، در اراضی مستثنیات اشـخاص از ثـروت   داراي حقابه

 است.
6-3  

184 3 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  3هاي غیرمتعارف ذکر شده در ماده  آب
شوند داراري مالکیت هستند و شاید نتوان از مشـترکات تلقـی    استحصال می

 نمود الزم است بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
3-2  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 4 185
غذایی: در تدوین این سند عـالوه بـر وزارت نیـرو و     -سند راهبرد امنیت آبی

ها، جامعـه علمـی و    جهاد کشاورزي و محیط زیست، حضور نمایندگان سمن
 برداران ضروري هست جامعه بهره

4-1  

186 4 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

اشـاره شـده اسـت    » غذایی کشور -تدوین سند راهبردي امنیت آبی«تبصره: 
سـند راهبردهـاي   «که امري مهم و ضروري است و مشابه آن را تحت عنوان 

سند توسعه فـرابخش مـدیریت منـابع    «و » توسعه بلندمدت منابع آب کشور
ایـم کـه کـاربرد     انـد، داشـته   ران بـوده که هر دو مصوب هیات وزی» آب کشور

غـذایی کشـور    -رسد سند راهبردي امنیت آبـی  اند. به نظر می خاصی نداشته
اگر در قالب یک یا چند ماده قـانونی در قـانون جـامع آب گنجانـده شـود از      
صالبت و قدرت اجرایی بیشتري برخوردار  باشد و همچنین دائمی است و به 

 شود. ها وابسته نمی دولت

4-4  

187 4 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

شاید بهتر باشد در این ماده یـا حتـی مـاده جداگانـه  موضـوع ایزوالسـیون       
هـا و   خـوان  سازهایی که عمال منجر به عدم تغذیه آب گسترده شهرها، ساخت
هایی در  محدودیتشود، مورد توجه قرار گیرد و  ها می افزایش بیالن منفی آن

 ها لحاظ شود. جهت ممانعت و کنترل آن

5-4  

188 4 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

سازي محسوس و نامحسوس بخش کشـاورزي در مـواد مختلـف ایـن      کوچک
که تفسیر و اجـراي آن بعـدا بـه عهـده      قانون قابل مشاهده است. به ویژه این

ماده بیـان شـده کـه بـه منظـور پایدارسـازي       وزارت نیرو خواهد بود. در این 
هـاي   هاي آبریز، دولت موظف است به تغییر نوع مصرف آب در حوضـه  حوضه

کـه اهمیـت امنیـت     آبریز با هدف تأمین نیازهاي اساسی اقدام کند. در حالی
غذایی در کشور کمتر از اهمیت تأمین نیازهاي اساسی نیست و در این مـاده  

ت بخش کشـاورزي، ممکـن اسـت عمـال امنیـت      بدون درنظرگرفتن مالحظا
 غذایی به مخاطره بیفتد.

4-1  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

189 4 
میترا 

 _ ابراهیمی
ـ غذایی با سند پایداري مشخص نیسـت. در صـورتی      سند امنیت آبی ارتباط

که بخشی از این اسناد در تضاد باشند، مشخص نیست که چـه رونـدي طـی    
 خواهد شد.

28 

 سعید مرید 4 190
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ماده مهمی است ولی محدود به امنیت غذایی نشود. باید بتواند موارد دیگري 
ساله و اسناد باالدستی کشـور را نیـز مـورد توجـه      5هاي توسعه  مانند برنامه

 قرار دهد.
6-4  

191 4 
سجاد 
 _ انتشاري

هاي کالن تدوین کند؟؟ وظیفـه دولـت    دولت موظف شده سیاست 4در ماده 
 گذاري. نامه نه سیاست است و نهایتا تدوین آییناجراي قوانین 

4-2  

192 4 
سجاد 
 _ انتشاري

آبی به عهده دولت گذاشـته شـده در   -سند راهبردي امنیت غذایی 4در ماده 
 حالی که معلوم نیست این سند قرار است چه کار کند؟

28 

193 4 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

غـذایی، آیـا ابـالغ قـانون پـیش از در      -راهبردي امنیت آبیدر خصوص سند 
شود تـا   اختیار گرفتن سند صحیح است؟ چرا یکبار قبل از تنظیم، تامل نمی

این سند هم تنظیم و ابالغ شود و اگر الزم بود به اسـتناد سـند تهیـه شـده     
 قانون نیز  تنظیم گردد.

4-4  

194 4 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

پیوستگی کمی و کیفـی   هم رعایت به«، با توجه به ذکر عبارت 4در ماده   -1
پیوستگی منابع آب سطحی  هم به«در ابتدا ماده، تکرار آن بصورت » منابع آب
 ضرورت ندارد.» زیرزمینی

7-4  

195 4 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

اي  و دسـتورالعمل و بخشـنامه   جا که معموال اجرا هیچ سند تدوین شده از آن
که گروداران در تهیه آن نقش مـوثري ایفـا کـرده     رسد؛ مگر آن به نتیجه نمی

هاي کالن موضوع این ماده، به  ها و برنامه باشند؛ الزم است در تدوین سیاست
هــاي  کننــدگان عمــده آب و تشــکل همکــاري کشــاورزان بــه عنــوان مصــرف

 اشاره و از همکاري آنان استقبال شود.زیست  نهاد فعال در حوزه محیط مردم

8-4  

اي تهران آب منطقه _ 4 196  
غذایی نـام بـرده شـده کـه الزم      -در تبصره ذیل این ماده از سند امنیت آبی

 به تعریف مفهوم و محتواي مورد انتظار آن پرداخته شود. 2است در ماده 
28 

 _ وند  آدینه 4 197
» هاي آبریـز  پایدار سازي منابع آب در حوضه«به » پایدارسازي حوضه آبریز«

 یا کلمه مناسب دیگري اصالح شود.
4-3  

198 4 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

غـذایی، نیازمنـد مشـارکت     -: تدوین سـند راهبـردي امنیـت آبـی     1تبصره 
ربط دیگري نیز می باشد کـه در ایـن تبصـره، بـه      هاي ذي ها و ارگان دستگاه

 . ها اشاره نشده است آن
شود به  ها و اسناد مرتبط با این قانون، پیشنهاد می جهت تدوین دستورالعمل

هـاي ذکـر شـده جهـت تعیـین مسـئولیت پیگیـري و         صراحت نقش دستگاه
 پیشبرد فرآیند کار تبیین گردد.

رسد تامین امنیت غذایی و مشارکت آحـاد جامعـه در    ضمن اینکه به نظر می
هـاي    بـرداران حـوزه   جوامـع و بهـره   تدوین این قانون بـدون مشـارکت فعـال   

 کشاورزي و صنعت عملیاتی نگردد.

9-4  

199 4 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

قانون، پایدار سازي حوضـه آبریـز بـه لحـاظ نگارشـی مشـکل دارد و        4ماده 
 منظور را درست و شفاف به مخاطب منتقل نمی نماید.

28 

 دکتر باقري 4 200
دانشگاه تربیت 

 مدرس
4-4 هاست، یکسال کم است. منظور وارد شدن به محاسبات و دادهتبصره: اگر   
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

201 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

غذایی: در تدوین این سند عـالوه بـر وزارت نیـرو و     -سند راهبرد امنیت آبی
هـا، جامعـه علمـی و     زیست، حضور نمایندگان سمن جهاد کشاورزي و محیط

 برداران ضروري هست. بهرهجامعه 
8-4  

202 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 غذایی و معیشتی  کشور -سند راهبردي امنیت آبی
زیست و تشکل هـاي   وزارتین نیرو و جهادکشاورزي و سازمان حفاظت محیط

 مردمی مرتبط
8-4  

203 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

آبی ظرف مدت یکسال  -در این ماده گفته شده سند راهبردي امنیت غذایی 
هاي دولتی تهیه نکردند چـه   تهیه شود. چون این سند مهم است اگر دستگاه

 مجازاتی باید براي آنان تکلیف نمود؟
28 

204 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

کشورمنابع طبیعی   

ـ غذایی با سند پایداري مشخص نیسـت. در صـورتی      ارتباط سند امنیت آبی
که بخشی از این اسناد در تضاد باشند مشخص نیست که چـه رونـدي طـی    

 خواهد شد
28 

205 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

یـا حتـی مـاده     ها : شاید در ایـن مـاده   موضوع  جبران کسري مخزن آبخوان
جداگانه باید موضوع ایزوالسیون گسترده شهرها و ساخت وسازهایی که عمال 

ها و افزایش بیالن منفـی آنهـا مـی شـود مـورد       منجر به عدم  تغذیه آبخوان
هـا لحـاظ    هایی در جهت ممانعت و کنتـرل آن  توجه قرار گرفته و محدودیت

 شود.

28 

206 4 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نادیده گرفتن ظرفیت هاي حال حاضر نظیر سند سازگاري با کم آبی که سه 
سال اخیر، انبوهی زمان و ظرفیت براي آن صرف شده و کـار مجـدد تعریـف    

 شده در این جا باز چند سال ما را عقب خواهد انداخت.
 است.ها، یک عادت به شدت مضموم  این نادیده گرفتن ظرفیت

4-5  

207 4 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

هاي آبخیز به موجـب   عنوان در مفاد این ماده اصالح شود. پایدارسازي حوضه
هـاي طبیعـی    ها است که مدیریت عرصه قانون از وظایف ذاتی سازمان جنگل
درصـد پهنـه کشـور را برعهـده دارد.      83آبخیزها در گستره کشـور بـیش از   

باشد که مکلف است بر مبناي  رم نیرو متولی آب و پایداري آن میوزارت محت
هـاي طبیعـی بـه     هـا و اکوسیسـتم   آمایش سرزمین و رعایت مالحظات عرصه

 انجام مدیریت پایدار آب بپردازد.

10-4  

208 4 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

و عبـارت   به امنیت آبـی و غـذایی اضـافه   » زیستی یا حیاتی«تبصره: عبارت 
جهـاد  «جـایگزین شـود و بعـد از عبـارت     » امنیت آبـی، غـذایی و زیسـتی   «

ها، مراتع و آبخیزداري کشور و معاونت آب و خـاك   کشاورزي (سازمان جنگل
 اضافه گردد.» وزارت)

11-4  

209 4 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 4در انتهاي تبصره ماده 
آبـی  -کنندگان سـند راهبـردي امنیـت غـذایی     برنامه و بودجه کشور به تهیه

توقف بیالن منفی و جبران کسـري مخـازن   «اضافه شود. در این ماده عبارت 
حفـظ  مقطعی است و در قانون دائمی جایی نـدارد. بـه جـاي آن    » ها آبخوان

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 تواند قید گردد. هاي زیرزمینی و احیا آبخوان می سطح تراز آب

210 5 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

7-5 تغییر کند.» ساختار مدیریت آب«عنوان فصل دوم به   

211 5 
فردین 
 _ محمدي

با توجه به نقش نظارتی وزارت بهداشـت در بحـث آب شـرب کشـور، وجـود      
علمـی و اجرایـی بـر منـابع آب شـرب،      متخصصین بهداشت محیط و تسلط 

هاي مرتبط با منابع آب، وجود تشـکیالت سـازمانی مـرتبط در وزارت     آالینده
هـاي   هاي علـوم پزشـکی و وجـود تجهیـزات و آزمایشـگاه      بهداشت و دانشگاه

کنترل کیفی، عضویت وزارت بهداشت، درمان و آموزش در شوراي عـالی آب  
ه اسـتانی آب بـه شـدت احسـاس     کشور وکمیسیون حوضـه آبریـز وکـارگرو   

 شود. می

6-1  

 سعید مرید 5 212
دانشگاه تربیت 

 مدرس
توجهی بین این دو ماده وجـود دارد. بهتـر    پوشانی قابل به نظر هم 6و  5ماده 

 ها بیان شود یا تلفیق گردند. تري براي آن است مرزبندي مشخص
5-1  

213 5 
سجاد 
 _ انتشاري

آب را تجدید سازمان نماید. قـانون بـراي   دولت موظف شده ساختار مدیریت 
شود بلکه قرار است چند سال یا چند ده سال  یک سال و دو سال نوشته نمی

 قانون کشور باشد)
5-2  

214 5 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 به این صورت جایگزین گردد:
دولت موظف است به منظور تحقـق اهـداف ایـن قـانون و عملیـاتی کـردن       «

پیوسته در کل چرخه آب و واحدهاي طبیعـی حوضـه آبریـز،    مدیریت به هم 
ساختار مدیریت آب کشور را با تقویت نهادهاي هماهنگ کننده و فرابخشـی  
و طرح هاي تشویقی براي افزایش مشارکت مردمی در سطوح مختلف (ملـی،  

 »حوضه آبریز، استانی و محلی) سازماندهی نماید.
 بیان این ماده مبهم است.

4-5  

 دکتر باقري 5 215
دانشگاه تربیت 

 مدرس
در ابتداي ماده کـدام شخصـیت حقـوقی    » دولت«به طور مشخص منظور از 

 است؟ این شخص در چه زمانی باید پیگیر این وظیفه و مسئولیت باشد؟
5-3  

216 5 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 مختلفهاي  کلی، مبهم، قابل تفسیر در طیف
)، سـاختارهاي بخـش آب، بـه صـورت     99ضمن آن که همین االن (زمستان 

زیربنایی در حال تغییر است و ابالغیه بخش امـور اسـتخدامی را هـم گرفتـه     
ها نباید دیده شود/ ضمن این که مشـارکت مردمـی بایـد     است/ آیا این بخش

حـال  دقیق تعریف شود تا از معـانی بسـیار متفـاوت آن کـه در      2ذیل ماده 
 شود، صورت مختار مشخص شود. حاضر در بخش آب مراد می

5-5  

217 5 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
عبـارت  » کننـده  کننده نهادهاي هماهنـگ  تقویت«به جاي عبارت  5در ماده 

 گردد. پیشنهاد می» تجمیع مدیریت تولید، عرضه و توزیع آب«
6-5  

218 6 
فردین 
 _ محمدي

وزارت بهداشـت در بحـث آب شـرب کشـور، وجـود      با توجه به نقش نظارتی 
متخصصین بهداشت محیط و تسلط علمـی و اجرایـی بـر منـابع آب شـرب،      

هاي مرتبط با منابع آب، وجود تشـکیالت سـازمانی مـرتبط در وزارت     آالینده
هـاي   هاي علـوم پزشـکی و وجـود تجهیـزات و آزمایشـگاه      بهداشت و دانشگاه

، درمان و آموزش در شوراي عـالی آب  کنترل کیفی، عضویت وزارت بهداشت
 شود. کشور وکمسیون حوضه آبریز وکارگروه استانی آب به شدت احساس می

6-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دانشگاه ساري عبداله درزي 6 219

در سطح استان، بهتر است کمیته یا شوراي آب استانی با ریاست اسـتانداري  
علمـی  هـا و اعضـاي هیـات     اي تعریف و با حضـور سـمن   و دبیري آب منطقه

هاي حوضه خوب هست ولی سـازمان   نظر ایجاد شود. وجود کمیسیون صاحب
حوضـه   1018حوضـه اصـلی و    30حوضه کـالن،   6حوضه با توجه به وجود 

رویه سازوکار اداري هست؛ حتی اگر قرار باشد فقط بـراي   فرعی، گسترش بی
هاي کالن و اصلی باشد. نظام اداري به انـدازه کـافی عـریض و طویـل      حوضه

هست و توسعه ساختاري آن در هر حال از همه نظر به صالح کشـور نیسـت.   
در واقع، بهتر است فقط سه سطح شوراي عالی، کمیسـون حوضـه و کمیتـه    

 استانی تعریف شود.

5-6  

 شهرام نخعی 6 220
اي  آب منطقه
 اصفهان

شود سطح ملی بـه شـرح    ارکان ساختاردر قسمت الف پیشنهاد می 6در ماده 
 زیر اصالح گردد: 

 هیات دولت، وزارت نیرو، شوراي عالی آب
6-1  

 کریم خدایی 6 221
امور منابع آب 

 زنجان

از آن جایی که صـنایع کشـور از گـروداران اصـلی آب هسـتند و تصـمیمات       
دهـد شایسـته اسـت در سـطح      قرار میها را هم تحت تاثیر  مربوط به آب آن

ملی، وزارت صمت نیز از ارکان اصلی مدیریت آب کشور تشخیص داده شـده  
گـردد از   هـاي اسـتانی آب پیشـنهاد مـی     و اضافه گردد. در خصوص کـارگروه 

همان اصطالح قبلی شوراي حفاظت منابع آب اسـتان اسـتفاده گـردد؛ زیـرا     
 کارکرد هر دو یکی است.

6-1  

222 6 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

زیسـت بـه عنـوان     در این ماده اگر وزارت جهاد کشاورزي و سـازمان محـیط  
ارکان اصلی مدیریت آب کشور هستند، در سطح استانی نیز بایـد واحـدهاي   

هاي استانی آب بسنده  هاي مذکور قید شود و به ذکر کارگروه استانی دستگاه
 نشود.

 هاي مردمی ایجاد نشده است. اي نمایندگان و تشکلضمنا هیچ جایگاهی بر

6-6  

223 6 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

اند وزارت نیرو مکلف اسـت، وزارت نیـرو موظـف اسـت. یـک       در قوانین گفته
سلسله مراتب مدیریت آب در این قانون تعریـف شـده اسـت و در آن ارکـان     
اصلی مدیریتی مشخص گردیده است. این یعنی مـا هـیچ درسـی از گذشـته     

تصویب شد که مدیریت آب استانی شـود. ایـن    1383خود نگرفتیم. در سال 
چه معناست؟ یعنی مقیاس مدیریتمان را به مقیاسی سیاسـی تبـدیل    امر به

ها را مرز مدیریت آب تعیین کردیم در حالی کـه آب   کردیم. یعنی مرز استان
اسـتان را طـی    4شناسـد. آب در حوضـه فـالت مرکـزي،      مرز سیاسـی نمـی  

کند. درحوضه گاوخونی قسمتی در استان فارس قرار دارد. در حال حاضر  می
گـوییم   بریز ما شکل نگرفتـه و روي آن هـم هـزار بحـث داریـم. مـی      حوضه آ

اي را  ایجاد شد را تکرار نکنیم؛ یعنی مقیـاس منطقـه   1383خطایی که سال 
به مقیاس سیاسی تبدیل نکنیم. مسائل آب فقـط فنـی نیسـتند کـه حوضـه      

 اند.  هیدرولوژیکی براي آن تعریف کنیم. مسائل آب سیاسی و اقتصادي
رود است. بخشـی   قوم در شمال شرق کشور، بخشی از آن کشف در حوضه قره

خواهیـد بگوییـد کـه مـثال مـن مـدیریتم در        در افغانستان است. چطـور مـی  
استان جدید تشکیل دهیم.  12خواهیم  سرخس است؟ ساده بگویم یعنی می

 ها را تصور کنید. نباید به این موارد توجه کنیم و درس بگیریم؟ مناقشات این

5و  4  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

224 6 

مصطفی 
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

اي کشـور،   بینی یـک سـاختار اصـولی در مـدیریت آب حوضـه      با وجود پیش
کننده منابع آب کشور در نظـر گرفتـه نشـده و بـراي      شرایط بحرانی و نگران

اندیشـی   تر شـدن شـرایط آب چـاره    کوتاه مدت به جهت جلوگیري از بحرانی
 نشده است.

7-6  

225 6 

 مصطفی
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

نـویس اقـدام در راسـتاي اصـالحات      نکته دوم آن که به وضوح در این پـیش 
ساختاري مدیریت آّب کشور بـر پایـه مـدیریت بـه هـم پیوسـته منـابع آب        

 شود.   مشاهده می
تبیین شرح وظایف و جایگـاه حقـوقی شـوراي عـالی آب، ایجـاد کمیسـیون       

هاي استانی است کـه در جهـت    ریز و کارگروهحوضه آبریز، سازمان حوضه آب
اي آب به سـمت   اصالح خطاي بزرگ راهبردي سابق کشور از مدیریت حوضه

مدیریت استانی است اما در ساختار جدیـد نحـوه تعامـل سـاختار جدیـد بـا       
هـاي آب   اي و یا تغییرات شرح وظایف و اقـدامات شـرکت   شرکت آب منطقه

 اي استانی مشخص نیست. منطقه

8-6  

226 6 
میترا 

 _ ابراهیمی

هــاي حوضــه آبریــز فرعــی: در بخــش ســاختار،   نادیــده گــرفتن کمیســیون
ذکر شده اما عمال در  6هاي حوضه آبریز فرعی فقط یکبار در ماده  کمیسیون

هـاي حوضـه    اند. در حالی کـه کمیسـیون   ساختار، حذف و نادیده گرفته شده
هـاي   هاي اسـتانی و کمیسـیون   کارگروهتر از  توانند بسیار مهم آبریز فرعی می

 حوضه آبریز اصلی باشند.

6-2  

227 6 
سجاد 
 _ انتشاري

دایره وظایف و اختیارات شـوراي عـالی آب مشـخص نیسـت (تـدوین چنـد       
هـاي   ماه اول به این شورا سپرده شده است و در مـاده  6نامه صرفا براي  آیین

 سپرده شده است).بعدي نیز به صورت پراکنده وظایفی به این شورا 
7-1  

228 6 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

 در این ساختار الزم است سازمان هواشناسی حضور و مشارکت داشته باشد.
در سـطح اول   -شود تکلیف نهادها در این قسـمت روشـن شـود    پیشنهاد می

کشـاورزي، وزارت  در سطح دوم وزارت نیرو، وزارت جهـاد   -شوراي عالی آب
 زیست. کشور و سازمان محیط

نیز سطح اول کارگروه استانی و در سطح دوم شـرکت آب  » ج«در قسمت – 
 زیست اي و وزارت جهاد کشاورزي و محیط منطقه

6-1  

اي تهران آب منطقه _ 6 229  

افزایی بین بخشی و خروج از انحصـار وزارت نیـرو در مـدیریت     همکاري و هم
غایی درست و مقبولی است اما نباید این موضوع را از ذهـن  آب کشور، هدف 

دور داشت که به هرحال وزارت نیرو به صورت مـاهوي در سـطح ملـی رکـن     
اصلی و نهاد متولی آب در کشور است. در ساختار ارائـه شـده جایگـاه وزارت    
نیرو به طور مشخص تعریف نشده است. تعریف ساختارکه در سطح ملـی بـه   

گـذار   کننـده و سیاسـت   حی شده؛ به عنوان رکـن هماهنـگ  صورت شورا طرا
مدیریت آب کشور را ایفا کند. منطقی است ولی نقش وزارت نیرو بـه عنـوان   

 رکن اصلی باید درنظرگرفته شود.

9-6  

اي تهران آب منطقه _ 6 230  

هاي آبریز نیز شرایط به همین ترتیـب اسـت. در    درخصوص کمیسیون حوضه
هاي زیرمجموعه وزارت نیرو  این سطح رکن اصلی مدیریت آب کشور، شرکت

دار وظــایف حــاکمیتی مــدیریت آب کشــور هســتند. در عــین حــال   عهــده
ــیون ــازمان  کمیس ــا و س ــه  ه ــاي حوض ــاي    ه ــوان نهاده ــه عن ــز ب ــاي آبری ه

تواننـد نقـش مـوثري در نحـوه اعمـال       گـذار مـی   تکننـده و سیاسـ   هماهنگ

9-6  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 حاکمیت آب ایفا نمایند.

231 6 
شهریار 
 _ موسوي

، به نظر می رسد مراجع قضایی و انتظامی هم اضافه شود، بهتر 6تبصره ماده 
 است.

10-6  

232 6 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
سازمان حفاظت در بند الف در سطح ملی، به ترتیب پس از شوراي عالی آب، 

 زیست، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي ذکر شود. محیط
11-6  

233 6 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
در بند ج درکارگروه استانی آب، واحد آبخیزداري سازمان جهاد کشـاورزي و  

 زیست استان نیز اضافه گردد. اداره کل حفاظت محیط
12-6  

234 6 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 بند ج به شرکت سهامی آب و برق خوزستان اشاره شود.در 
(قـانون آب در یـک نگـاه) بـه شـرکت       1در بخش ترتیبات نهـادي پیوسـت   

سهامی آب و برق خوزستان نیز اشاره شـده اسـت و نیـاز اسـت کـه یکسـان       
 سازي شود.

13-6  

235 6 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـا راهکـاري در نظـر     اسـتان جهت مدیریت حوضه هاي آبریز مشترك میان 
 گرفته شود.

هایی که در دو یا چنـد حوضـه آبریـز     هاي استانی در استان همکاري کارگروه
 هاي حوضه آبریز امري دشوار می باشد. واقع شدند، با کمیسیون

14-6  

236 6 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

ارکان ساختار مدیریت آب در سطح ملی وزارت صنعت ، معـدن و   6در ماده 
جارت وجود ندارد و چون جایگاه آن به مانند سازمان جهاد کشاورزي اسـت  ت

هـاي جهـاد    خانـه  باید ایـن سـازمان هـم وجـود داشـته باشـد. ضـمنا وزارت       
کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیطزیست در شوراي 
عالی آب هستند. چرا در سطح ملی در ارکان اصلی هم شوراي عالی آب ذکر 

 است هم وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست؟شده 

6-1  

 دکتر باقري 6 237
دانشگاه تربیت 

 مدرس
6-5 تواند فقط نقش دبیرخانه را داشته باشد؟ بند ب: آیا سازمان حوضه آبریز می  

 دکتر باقري 6 238
دانشگاه تربیت 

 مدرس
هـا بـا    رابطه ایـن هاي سطح حوضه و سطح استان و نیز  بند ج: رابطه سازمان

 ارکان سطح نخست چگونه است؟
15-6  

239 6 _ 
اي  آب منطقه
 مارندران

6-11 فقط شوراي عالی آب در سطح ملی باشد باقی نهادها حذف شوند.  

240 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

راسـتاي اصـل   نـویس در   تغییرات ساختار مدیریت منـابع آب در ایـن پـیش   
 گیري نبوده است. مشارکت مردم در تصمیم

گیـري حـاکمیتی از جملـه تخصـیص در سـطوح       الزم است هرگونه تصـمیم 
هـایی بـا رویکـرد     هاي توسعه منابع آب به کمیسـیون  مختلف و تصویب طرح

مـدخالن سـپرده    نفعـان و ذي  شفاف، فرابخشی و مشـارکتی، متشـکل از ذي  
نویس، سـاختارهاي تشـکیل شـده عمـدتا بـر       شود، در حالی که در این پیش

 نهادهاي دولتی استوارند.  
الف) شوراي عالی آب یا کمیسیون حوضه آبریـز بـر اسـاس تجربـه موجـود،      

انــد. ترکیــب اصــلی اعضــاي شــوراي عــالی آب،  زا بــوده ســاختارهایی آســیب
بـرداران   هاي بهره کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی، نمایندگان تشکل

 نهاد باشند نه نمایندگان نهادهاي دولتی.   هاي مردم کلو تش
هـاي   تشکل«کننده اصلی آب و  ، به عنوان مصرف»هاي کشاورزي تشکل«ب) 

6-16 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
به عنوان تنها نهادهاي مردمی که نقش حفاظـت از  » زیستی نهاد محیط مردم

منافع عمومی و کارکردهاي اکوسیستم را دارند، نمایندگان متعدد در هر یک 
 شوراها داشته باشند.از این 

 ها تعیین شوند.  هاي مردمی توسط خود تشکل ج) نمایندگان تشکل
د) ساختارهاي شورایی از پایین به بـاال شـکل گیرنـد نـه از بـاال بـه پـایین.        

تر متشکل از نمایندگان سـاختارهاي خردتـر باشـند.     ساختارهاي سطح کالن
حوضـه آبریـز فرعـی    هاي  هاي دشت و کمیسیون هاي خرد، کمیسیون تشکل

هاي مردمی تشکیل شده و مجموعـه اعضـاي ایـن     تماما از نمایندگان تشکل
 ها شوراهاي سطح باالتر را تشکیل دهند. کمیسیون

هاي توسعه  ه) جلسات متعدد استماع عمومی در مراحل مختلف بررسی طرح
منابع آب، تعیین برنامه منابع و مصارف سدها، تخصـیص آب، صـدور پروانـه    

 برداري منابع آب و منابع حریم و بستر و ... شکل گیرد.   بهره
جلسـات، مکاتبـات و    گیري شامل کلیـه صـورت   و) اطالعات مرتبط با تصمیم

مطالعات در دسترس عموم قرار گیرند. محتواي کامل تمـامی جلسـات بـراي    
 عموم قابل دسترس باشد.

هـا توسـط    یسـیون ز) لزوم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصوبات شوراها و کم
زیسـت،   گر مانند شورایی متشکل از سـازمان حفاظـت محـیط    شورایی تنظیم
زیسـتی، بـراي     نهاد محـیط  هاي مردم ها و مراتع کشور و تشکل سازمان جنگل

 زیست. مغایر نبودن این مصوبات با پایداري منابع آب و اصول محیط
اختیــار  ح)بــه علــت تعــارض منــافع،الزم اســت وظــایف حــاکمیتی کــامال از

اي خارج شده و به ساختارهاي شورایی سـپرده شـود؛    هاي آب منطقه شرکت
ها کامال در تعارض با انجام وظـایف حـاکمیتی    زیرا مناسبات مالی این شرکت

در راستاي نفع عمومی است. این در حالی است که سـاختار جدیـد وظـایف    
 ها سپرده شده است. حاکمیتی بیشتري نیز به آن

241 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ساختارهاي شورایی از پایین به باال شکل گیرند، نه از باال به پایین و  .1
تر متشکل از نمایندگان سـاختارهاي خردتـر    ساختارهاي سطح کالن

 باشند.
چند سطحی شدن نظام حکمرانی امري مطلوب است ولی ساختارها  .2

اند. الزم است این نظـام چنـد سـطحی از      ن چیده شدهاز باال به پایی
سطح خرد شروع شده و سپس به سطوح میانی و کالن منتهی شود. 
به عنوان مثال کمیسیون دشت یا محـدوده مطالعـاتی از نماینـدگان    

هاي خـرد تشـکیل شـود؛ کمیسـیون حوضـه آبریـز فرعـی از         تشکل
ه آبریـز  نمایندگان کمیسیون دشت شکل گیرد؛ و کمیسـیون حوضـ  

هاي آبریز فرعی. بدین ترتیب ارتباطات  اصلی از نمایندگان کمیسیون
 گیرد. نهادي بین این شوراها نیز به خودي خود شکل می

11-6 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

242 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 :12الی  6مواد 
جدیـدي در زمینـه    رود در هرگونه قـانون  ترین تغییراتی که انتظار می از مهم

گیري در مدیریت منابع  مدیریت منابع آب دیده شود، مشارکتی شدن تصمیم
نـویس بـا وجـود     آب و امکان نظارت مردم بر فرآیندهاست؛ ولی در این پیش

تغییرات عمده ساختاري، تنها در حدي بسیار جزئی و متزلـزل بـه ایـن امـر     
نـویس عمـدتا بـر     پـیش مهم پرداخته شده است. ساختارهاي شورایی در این 

). 12الـی   6نهادهاي دولتـی اسـتوار هسـتند و نـه نهادهـاي مردمـی (مـواد        
هاي دشت و حوضه آبریز فرعـی بـه    همچنین نهادهاي مهمی از جمله تشکل

ــد. ســاختارهاي  بینــی شــده عنــوان نهادهــاي انتصــابی وزارت نیــرو پــیش  ان
ــمیم ــابع آ    تص ــدیریت من ــرکت م ــد ش ــدرتی مانن ــاي پرق ــري نهاده ب و گی

انـد. تجربـه    نخـورده و انحصـاري بـاقی مانـده     اي دست منطقه هاي آب شرکت
ي  شوراي عالی آب و تجربه حذف نمایندگان مردم از کارگروه احیاي حوضـه 

هاي مردمی تحمل نشـده   رود) نشان داده است که حضور تشکل آبریز (زاینده
تـرین   هـم و اصل بر حذف تشکلهاي مردمی در این ساختارها بوده اسـت. از م 

هـاي مـردم نهـاد آن اسـت کـه تمـامی سـاختارهاي         مطالبات شبکه تشـکل 
مــدیریت منــابع آب از ســطح خــرد تــا کــالن بــر پایــه مشــارکت مــردم در  

 گیري، شفافیت و گردش آزاد اطالعات استوار شوند. تصمیم

11-6 

243 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

گیري در وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب  ساختار تصمیمالزم است که 
بـرداران و   هـاي بهـره   اي نیز مشارکتی شود و تشـکل  منطقه هاي آب و شرکت

 ها نقش قابل توجهی داشته باشند. نهاد در آن مردم
در تغییرات ساختاري، ساختار این نهادها تغییري نکرده است. این نهادهـا از  

الـی   6د و تحت نظارت هیچ ساختاري نیسـتند(مواد  قدرت زیادي برخوردارن
12.( 

11-6  

244 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

گیري جلسات استماع عمومی در تمـامی سـطوح بـراي مشـارکت      لزوم شکل
 گیري. مردم در تصمیم

از  گیري جلسات استماع عمومی همراه با دسترسـی آزاد بـه اطالعـات،    شکل
بایسـت در هـر قـانون جدیـدي در زمینـه       ست کـه مـی   ترین تغییراتی ا مهم

مدیریت منابع آب صورت گیرد. در غیر این صورت معضالت عمده حکمرانـی  
اي از آن به علت ناشفاف بودن و غیرمشارکتی بودن  منابع آب که بخش عمده

در ساختار است، همچنان باقی خواهد بود. جلسات متعـدد اسـتماع عمـومی    
هاي توسـعه منـابع آب، تعیـین برنامـه منـابع و       مراحل مختلف بررسی طرح

بـرداري منـابع آب و منـابع     مصارف سدها، تخصیص آب، صدور پروانـه بهـره  
ــق      ــین از طری ــات و همچن ــن جلس ــرد. در ای ــکل گی ــتر، ... ش ــریم و بس ح

هاي اجتمـاعی، تمـام مراحـل     ها و شبکه رسانی گسترده از طریق رسانه اطالع
گیري به طور شفاف با عموم مـردم و کارشناسـان در میـان گذاشـته      یمتصم

 شده و امکان مشارکت آنان در تمامی این مراحل فراهم گردد.

17-6  

245 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

6-18 نیز باید عنوان شود 4و  3در بند ب حوزه آبریز درجه  6ماده   
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

246 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

عدم دخیل نمودن جهاد کشاورزي و سازمان محیط زیست در سـطح پـایین   
 تر از ملی یعنی در سطح استانی و عملیاتی، مشکل بسیار مهمی است.

6-6  

247 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

عــالوه بــر وزارت کشــاورزي ســازمان جنگــل هــا، مراتــع و در کلیــه ســطوح 
 آبخیزداري درج شود.

برداران و  هاي بهره در کارگروه هاي استانی آب باید نمایندگان منتخب تشکل
زیست و منابع طبیعی به انتخاب شبکه ملی با حـق   نیز نماینده شبکه محیط
 راي حضور داشته باشند.

28 

248 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا و سـطح    ها، مراتع و آبخیزداري، و کمیسیون در سطح ملی سازمان جنگل
 استانی ادارات منابع طبیعی قرار گیرد

28 

249 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

عنـاوین ملـی و   سه سطح ملی، حوضه  آبریز و استانی تعریـف شـده اسـت.     
استانی جهت تدوین و مصالح ملی و اجرایی استان قابل قبول است ولی ذکـر  
عنوان مدیریت حوضه آبریز یعنی ایجاد ساختاري بـراي خـارج کـردن نقـش     

هاي کوچک از مدیریت محلی منابع آبی . ساختار مدیریت حوضه آبریز  استان
تار هیـدرولوژیکی  اي سـاخ   در زمانی که با روشـهاي انتقـال آب بـین حوضـه    

ایم، هیچ معنی و مفهومی ندارد .  این تعریف با برنامه  حوضه آبریز را بهم زده
ششم و هفتم در تضاد بوده و در آینده به عنوان یکی از اصـلی تـرین موانـع    

 پذیري متوازن سرزمین است. توسعه

 

250 6 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در تولید اطالعـات پایـه دخیـل اسـت و      14شوراي عالی آب به موجب ماده 
گیـري   در تصـمیم  6نهاد باالدست مرکز اطالعات محسوب می شود، در ماده 

، 16عنوان ارکان اصلی مدیریت آب کشور). بنـابر مـاده    کالن دخیل است (به
در تعیین تخصیص، حجم قابـل انتقـال و حجـم قابـل تحویـل آب       22و  18
در تعیین بازار آب و تعرفه نقـش دارد) و بـه    49و  24ش دارد.  بنابر ماده نق

کند. یعنـی در تولیـد اطالعـات     در داوري هم نقش پیدا می  55موجب ماده 
گذاري و حتی ساختار داوري داراي قدرت  اسـت و   سازي، قیمت پایه، تصمیم

سـادپذیر  هیج نهادي بر عملکرد آن نظارت ندارد.  ایـن سـاختار بـه شـدت ف    
 است

1-7  

251 6 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

هاي اجرایی و شوراهاي تأمین اسـتان،   در تبصره این ماده صرفا کلیه دستگاه
شهرستان و بخـش را موظـف بـه همکـاري و مسـاعدت الزم جهـت اجـراي        

هـاي آبریـز و    هـاي حوضـه   تصمیمات و مصوبات شوراي عالی آب، کمیسیون
که بازوي قـدر قـدرت دسـتگاه     نموده است؛ حال آنهاي استانی آب  کارگروه

قضایی نیروهاي انتظامی و نظامی هستند که بدون همکاري و اقدام آنـان در  
توان امیدي بـه اجـراي تصـمیمات داشـت؛ چـه اینکـه        چارچوب قانون، نمی

شوراي تأمین استان و شهرستان نیز متشکل از نیروهاي سیاسی و نیز نظامی 
 و انتظامی هستند.

10-6  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

252 6 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
ها، مراتع و آبخیزداري کشور به عنوان یـک عضـو    در این ماده سازمان جنگل

 موثر در ارکان ساختار مدیریت آب کشور اضافه شود.
28 

253 6 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

حوضـه  مدیریت «به » هاي حوضه آبریز سازمان«، عبارت 6در تبصره ب ماده 
هـاي   تغییر پیدا کند و موارد بعدي نیز اصالح گردد. مقرر بود شـرکت » آبریز

هـا واگـذار    اي ادغام و یا به شـهرداري  هاي آب منطقه  آب و فاضالب با شرکت
 گردد. لذا در این قانون باید تعیین تکلیف صورت پذبرد

-6و  5-6
12 

 کریم خدایی 6 254
 

 :11و10و  9و  8و  7و  6ماده  -2
از چالش برانگیزترین هـا و نـوآوري هـاي قـانون جدیـد آب مـی باشـد و در        
صورتی که تعاریف جدید این ماده هـا یعنـی شـوراي عـالی آب، کمیسـیون      
حوضه آبریز، سازمان حوضـه آبریـز و کـارگروه اسـتانی آب کـارکرد مناسـب       
نداشته باشند می توانند مشکالت زیادي را براي مدیریت آب ایجاد کند. علی 
الخصوص کمیسیون و سازمان حوضه آبریز که در نوع خود جدید هستند. لذا 
خیلی ضروري است ساختار جدید مدیریت آب بازتعریف گردد. ایراداتـی کـه   

 به این ماده ها وجود دارد عبارتند از:
حضور دادستان کشور و دو نفر از نماینـدگان مجلـس شـوراي اسـالمی      -الف

آنها را براي شرکت در جلسات شـوراي عـالی    بدون حق راي می تواند انگیزه
آب کاهش دهد. این در حالی است کـه کـارکرد هـاي دادسـتانی هـاي کـل       
کشور از نظر ضمانت اجراي قـانون و همچنـین نماینـدگان مجلـس شـوراي      
اسالمی جهت همراه سازي  قوه مقننه و مردم اهمیت باالیی دارد. لذا حضور 

 د.ایشان باید با داشتن حق راي باش
تشکیل سازمان حوضه آبریز در هر حوضه آبریز به معنی اسـتقرار آن در   -ب

یک استان و اعمال حاکمیت بر چند استان می باشد که با توجـه بـه اعمـال    
نظرات مقامات استانی میزبان سازمان در تصـمیمات اخـذ شـده و همچنـین     

میمات مقاومت و بدبینی مقامات و مردم سایر استانهاي حوضه آبریز بـه تصـ  
سازمان حوضه آبریز قطعا اجراي بیطرفانه مـواد قـانونی را تحـت تـاثیر قـرار      
خواهد داد. لذا پیشنهاد مـی گـردد سـازمان حوضـه آبریـز در بدنـه شـرکت        
مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب و آبفا و با مرکزیـت پایتخـت تشـکیل    

 شود تا شاءبه بیطرفی حذف شود.
اشاره اي به عضویت شرکت آب و فاضالب اسـتان  در کارگروه استانی آب  -ج

 نشده است که عضویت این شرکت نیز ضروري می باشد.

28 

 دانشگاه ساري عبداله درزي 7 255

هاي زیست محیطی در این ماده و سایر مواد، به پیشنهاد دبیر  نماینده تشکل
هاي زیست محیطی باشـد نـه ریـیس سـازمان      شوراي عالی هماهنگی تشکل

زیست خودش هست و نماینده آن سازمان حتی  یست. سازمان محیطز محیط
ها باشد باز جاي حرف و حدیث باقی خواهد بود. شـروع بـه    اگر از بین تشکل

مـاه بعـد از تصـویب     6کار شوراي عالی آب از چه زمانی هست؟ نوشته شده 
بـه  که زمان شروع  هایی را تدوین کند در حالی نامه قانون، این شورا باید آیین

کار خودش مشخص نیست. در این شورا و شوراهاي دیگر، بهتر است دو نفـر  
نظر مسایل آب از خبرگان و اعضاي هیات علمی کشور باشند و توسط   صاحب

وزارت علوم معرفی شوند یا حداقل یکـی از ایـن دو نفـر، داراي ایـن شـرایط      
باشـد   باشد. از نمایندگان مجلس بهتر است رییس کمیسیون کشاورزي حتما

1 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
ها به پیشنهاد هیات رییسـه مجلـس در جلسـات     و بک نفر از سایر کمیسیون

 حاضر شود.

256 7 
میترا 

 _ ابراهیمی
ها سپرده  ها در همه سطوح حکمرانی به خود تشکل انتخاب نمایندگان تشکل

شود. در حال حاضر انتخاب این نمایندگان به نهادهاي دولتـی سـپرده شـده    
 است.

1 

257 7 
سجاد 
 _ انتشاري

برداران چرا به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزي انتخـاب   هاي بهره نماینده تشکل
بـرداران خودشـان سـاختار و صـنف ندارنـد؟ ایـن        هاي بهره شود؟ مگر تشکل

 فرآیند همچنان دستوري است و نه مشارکتی.
1 

اي تهران آب منطقه _ 7 258  

اسـتاندار، تشـریک مسـاعی    هـا توسـط    مجددا انتخاب سه نفر نماینده تشکل
شـود انتخـاب ایـن     گروداران را به شکل صوري درخواهد آورد و پیشنهاد می

ها صـورت   ها و معرفی نماینده از سوي آن اعضا پس از تشکیل اتحادیه تشکل
 گیرد.

1 

اي تهران آب منطقه _ 7 259  

ن بـردارا  هاي بهره در لیست اعضاي شوراي عالی آب، انتخاب نماینده از تشکل
نهاد درصورتی که با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزي و رئیس  هاي مردم و تشکل

زیست صورت گیرد؛ با روح مشارکت گروداران در تناقض است  سازمان محیط
شـود   و ساختار دولتی القایی، همچنـان ادامـه خواهـد داشـت. پیشـنهاد مـی      

از سـوي   ها و معرفی نماینـده  انتخاب این اعضا پس از تشکیل اتحادیه تشکل
و انتخاب اعضاي کمیسیون حوضـه آبریـز نیـز     8ها صورت گیرد. در ماده  آن

 شرایط به همین ترتیب است.

1 

 دانشگاه ساري عبداله درزي 7 260
مفهوم هسـت و بهتـر اسـت بـا تاییـد       جمهور یا معاون اول، بی تصویب رییس

افراد اضافه رییس جمهور یا تصویب شوراي عالی آب همراه باشد. در هرحال، 
 شده، فاقد حق راي باشند.

28 

 شهرام نخعی 7 261
اي  آب منطقه
 اصفهان

عنوان ناظر از دادستان کل کشور حذف شود. ایشان عضـو اصـلی ایـن شـورا     
 شوند. محسوب می

28 

262 7 
محمد 

 _ عواطفی همت

گرچه در ترتیبات نهادي موارد خوبی دیده شده اما در ترکیب شوراي عالی و 
اداره حوضه آبخیز و مواردي مثل آن باید تناسب بهتري بین اصـحاب  شوراي 

زیسـت و سـازمان    هاي مردمی و سازمان حفاظـت محـیط   وزارت نیرو، تشکل
 ها و مراتع و آبخیزداري کشور برقرار شود. جنگل

2 

263 7 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

نباید وزارت نیـرو باشـد.   هاي گذشته  دبیر شوراي عالی آب طبق تجارت سال
جمهـوري   اي مستقل زیر نظر نهاد ریاست باید جایگاهی فرابخشی و دبیرخانه

 در این رابطه تشکیل شود. وزارت نیرو باید مانند بقیه صرفا یک عضو باشد.
7-7  

264 7 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

اکثریت اعضاي شـوراي  تبصره ذیل این ماده باید حذف شود و صرفا تصویب 
 عالی آب مالك تشخیص ضرورت در نظر گرفته شود.

7-12  

3-7ها و مراتع آبخیزداري در ترکیـب شـوراي عـالی     حضور رییس سازمان جنگلکارگروه تخصصی مسعود  7 265  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
آب و انرژي شبکه  امیرزاده

زیست محیط  
 آب ضروري است.

266 7 
میترا 

 _ ابراهیمی

با ذکر عنوان » زیستی محیط«نهاد  هاي مردم تشکلو » کشاورزي«هاي  تشکل
از  ).10و  8، 7در ساختارهاي شورایی در تمام سطوح گنجانده شـوند (مـواد   

» محیطـی  زیست«نهاد  هاي مردم و تشکل» کشاورزي«هاي  ذکر عنوان تشکل
هـاي   بـرداران و تشـکل   هـاي بهـره   خودداري شده است و به جاي آن تشـکل 

» کشـاورزي «هاي  می ذکر شده است. الزم است تشکلنهاد به طور عمو مردم
هاي  حداقل دو نماینده، همچنین تشکل  -به عنوان مصرف کننده اصلی آب-

تنهـا نهادهـاي مردمـی کـه نقـش       بـه عنـوان  -» زیسـتی  محـیط «نهاد  مردم
حـداقل   -حاکمیتی در حفاظت از نفع عمومی و کارکردهاي اکوسیستم دارند

  هاي عمـده  توان از سایر تشکل ها داشته باشند. میدو نماینده در این ساختار
بردار عمـده در   بهره  مانند اتاق بازرگانی به عنوان تشکل نهاد بردار یا مردم بهره

هـایی نبایـد    نام برد ولی وجود چنین تشکل به صورت جداگانه زمینه صنعت
 محیطی و کشاورزي شوند. هاي زیست جایگزین تشکل

1 

267 7 
میترا 

 _ ابراهیمی
ها و افراد انتخـابی   ها از تشکل حداقل نیمی از اعضاي این شوراها و کمیسیون

 مردم باشند. در حال حاضر بخش عمده این اعضا دولتی هستند.
2 

268 7 
میترا 

 _ ابراهیمی

شوراي عالی آب یا کمیسیون حوضه آبریز به عنوان نهـادي زیردسـت وزارت   
 داشته باشند. در این راستا:نیرو نباشند و ماهیتی فرابخشی 

رییس و دبیر شوراي عالی آب و کمیسیون حوضه آبریـز ریـیس جمهـور و     -
). الزم است رئـیس  10و  8، 7معاون رییس جمهور باشند نه وزیر نیرو (مواد 

و دبیر شوراي عالی آب و کمیسیون حوضه آبریـز از نهـادي فرادسـت ماننـد     
رو. همچنین دبیر کمیسـیون حوضـه   معاون رییس جمهور باشند و نه وزیر نی

آبریز، رئیس سازمان حوضه آبریز قرار نگیرد؛ زیرا رئیس سازمان حوضه آبریـز  
شود. در غیر این صورت، همواره وزارت نیرو این  توسط وزارت نیرو تعیین می

ــا   شــوراها یــا کمیســیون هــا را در دســت خواهنــد داشــت و ایــن شــوراها ی
 دهند. را از دست می بخشی خود ها ماهیت بین کمیسیون

دستورکار جلسات شوراي عـالی آب، کمیسـیون حوضـه آبریـز و کـارگروه       -
استانی توسط تمام اعضا مشخص شود نـه توسـط وزارت نیـرو. در غیـر ایـن      

هـا را در دسـت خواهـد     صورت همواره وزارت نیرو این شوراها یـا کمیسـیون  
 داشت.

بـا   10و  8، 7واد ذکـر شـده در مـ   » نظـر مسـائل آب   یک یـا دو صـاحب  « -
تخصصی مرتبط با موضوع جلسه و با توافق همه اعضا دعوت شوند نه با نظـر  
وزیر نیرو. در غیر این صورت همواره وزارت نیرو، تعداد راي بیشتري خواهـد  

 داشت.

28 

269 7 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

 -کشـاورزي عضـو شـورا باشـد    شود یک نماینده از وزارت جهـاد   پیشنهاد می
برداري آب و کشاورزي به شـورا اضـافه    هاي بهره عالوه بر این، نماینده تشکل

 شود.
1 

270 7 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب
هاي اجرایـی کـه    ، اعطاي حق رأي به وزرا و رؤساي دستگاه7در انتهاي ماده 

کنند، بهتر است حذف گردد و حـق رأي   صورت مدعو در جلسه شرکت می به
28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 تنها به اعضاي ثابت شورا محول شود.

271 7 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 اعضاي حقیقی و حقوقی زیر به عنوان عضو شوراي عالی آب اضافه شوند:
نماینده رئیس محترم قوه قضاییه به عنـوان عضـو    -نماینده محترم ولی فقیه

رئـیس   -نماینده دادستان محترم کل کشـور بـه عنـوان عضـو اصـلی      -اصلی
سه نفر از اعضاي هیات علمـی   -نماینده اصحاب رسانه -سازمان صدا و سیما

شناسـی، اقتصـاد و ارتباطـات و     هـاي جامعـه   یا اسـاتید دانشـگاهی در رشـته   
اصـالح نحـوه عضـویت     -رسانی به انتخاب شوراي عالی انقالب فرهنگی اطالع

 نمایندگان مجلس از حالت ناظر به حالت اصلی
اد کشاورزي استان اصفهان در این خصـوص بـر ایـن    نظر نماینده محترم جه

است که تعداد نمایندگان جهادکشاورزي و وزارت نیرو در این شورا باید برابر 
 و متعادل باشد.

7-2  

272 7 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

با توجه به حضور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور در این شورا و پرهیز 
اختیـار الزم از هیـات محتـرم وزیـران بـه      از طوالنی شدن مصوبات، تفویض 

 االجرا داشته باشد. شوراي عالی آب انجام پذیرد تا مصوبات شورا حالت الزم
7-4  

اي تهران آب منطقه _ 7 273  
در این ماده از سند پایداري حوضه آبریز نام برده شده است که الزم است در 

 پرداخته شود.به تعریف مفهوم و محتواي مورد انتظار از آن  2ماده 
7-8  

اي تهران آب منطقه _ 7 274  
هـاي   هاي حوضه آبریز در چه سطحی تشکیل خواهند شد؟ حوضه کمیسیون

 آبریز درجه یک یا دو؟ به همین ترتیب درمورد سازمان حوضه آبریز.
 

275 7 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
5-7 حذف شود.» قانون اساسی 138یا کمیسیون مذکور در اصل «عبارت   

276 7 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

تعداد نمایندگان مردم در شوراي عالی آب افزایش یابد و حق راي متناسب و 
 حتی بیشتري به ایشان داده شود.

موضوع نقش مردم با این هدف که بـه حکومـت یـا دولـت اعتمـاد بیشـتري       
همکـاري  هـاي دولت/حکومـت،    هـا و سیاسـت   داشته باشند و با اجراي برنامه

مناسب و مـوثري داشـته باشـند، از اهمیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت.         
تجربیات گذشته کشور و حتی تجربیات موجود در دنیا نیز نشان دهنده ایـن  
امر است که چنانچه نقش و سهمی در اجراي قوانین به مـردم سـپرده شـود،    

مشـارکت   عالوه بر ایجاد اعتماد متقابل بین دولت/حکومـت بـا مـردم، سـهم    
گیـري افـزایش خواهـد یافـت. آراي مردمـی در ترکیـب        مردم به طور چشـم 

راي مقامـات و مسـئوالن. در نتیجـه     16راي است در مقابـل   2موجود، تنها 
گیـري، راي نخواهـد    ها و نیازهاي مردمی به هیچ وجه در هیچ راي درخواست

ش و سـهم  آورد. اگر بناست به نظر و راي مردم اهمیـت داده شـود، بایـد نقـ    
بیشتر و قابل رقابت با سایر اعضاي دولتی/حکومتی به مـردم داده شـود و در   
رابطه بـا نقـش مـردم، اعتمادسـازي، جلـب همکـاري و مشـارکت مـردم در         

هاي فنی و مدیریتی مـورد بررسـی و    هاي دولت، موضوع باید در کمیته برنامه
 تجدید نظر قرار گیرد.

2 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

277 7 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

و وظایفی کـه در ایـن قـانون    «هاي آبریز،  در سطر دوم، پس از عبارت حوضه
 افزوده شود» (یا آیی ننامه و اساسنامه شورا) به این شورا محول می گردد

زمان تشکیل شوراي عالی آب مشخص شود، با توجه به لزوم تهیـه قـوانین و   
 ها در زمان مقرر. نامه آیین

اي توسـط مرکـز اسـتراتژیک ریاسـت      شناسـی ویـژه   ببا توجه به اینکه آسـی 
هاي مجلس شـوراي اسـالمی صـورت پذیرفتـه      جمهوري و نیز مرکز پژوهش

شود وظایف، ساختار و فرایند اجرایی این شـورا بـه    است، موکدا پیشنهاد می
 صورت خرد جمعی و غیردولتی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

زیست با موضوع تهیه شرح وظـایف   فاظت محیطشود که سازمان ح تاکید می
 نماید. و فرآیندهاي اجرایی این شورا توسط وزارت نیرو، موافقت نمی

12و  1-7  

278 7 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 نامه و اساسنامه شورا مشخص شود. وظایف دبیر شورا در قانون یا آیین
با توجه به عملکـرد ایـن شـورا در سـالهاي گذشـته و عـدم موافقـت اغلـب          

هاي دولتی با دبیري وزارت نیرو (با شرایط فعلی) الزم است در این امر  بخش
جمهور به عنـون   مهم تجدیدنظر صورت پذیرد و براي مثال معاون اول رییس

 دبیر شورا معرفی گردد.

1-7  

279 7 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

زیست به عنوان نایب رئیس شوراي عالی آب منصوب  سازمان حفاظت محیط
 گردد.

زیست و تغییر دبیري شورا به به منظـور   پیشنهاد نایب رییسی سازمان محیط
این است که مباحث کیفیت نیز در کنار کمیت اهمیـت خـویش را بازیابـد و    

ارت تصمیمات در سطح فرابخشی گرفته شود و از اعمـال نظـرات بخشـی وز   
 نیرو کاسته شود.

7-6  

280 7 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

اي اصـالح گـردد کـه بـه هـر تعـداد        : تبصره حذف شود یا به گونـه 1تبصره 
سازي  گیري و تصمیم نظر به منظور کمک به تصمیم کارشناس خبره و صاحب

نظـران مسـائل آب بـه     بدون حق رأي دعوت بـه عمـل آیـد. دو نفـر صـاحب     
نیرو، با دو نفر خبره دانشگاهی به پیشنهاد وزیر علـوم و تاییـد   پیشنهاد وزیر 

 زیست و وزیر نیرو جایگزین گردد. رییس سازمان محیط
این شورا جز معدود شوراهایی است که به تشخیص دبیر یا رئیس از فـرد یـا   
افرادي به سلیقه و با حق رأي دعـوت بـه عمـل خواهـد آمـد. ایـن موضـوع        

سازي را بسـیار پررنـگ    هاي سیاسی در امر تصمیم رمتواند تأثیرگذاري اه می
آوري آراء همسـو و یـارگیري    نماید، چرا که گنجاندن این تبصره یعنی جمـع 

ملــی و محلــی و اتخــاذ تصــمیمات بعضــاً غیــر همســو بــا ســازمان حفاظــت 
 زیست در حوزه آب. محیط

28 

281 7 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 ذکر نشده است.شرح وظایف شوراي عالی آب  7در ماده 
اعضاي تقریبا در سطح ملی می باشـند و بـا توجـه بـه اینکـه       8و  7در ماده 

ساختارو مدیریت حوضه آبریز شـده اسـت کمیسـیون حوضـه آبریـز کفایـت       
گردد به دلیل کوتاه کـردن فرآینـد و مـدیریت زمـان      کند . و پیشنهاد می می

 شوراي عالی آب حذف گردد.

7-1  

 دکتر باقري 7 282
دانشگاه تربیت 

 مدرس

مبهم است. در این صورت چـه مصـوباتی   » گذاري هماهنگی سیاست«عبارت 
االجـرا   در صالحیت شوراي عالی آب است که با تصـویب هیـات وزیـران الزم   

 خواهد بود؟
9-7  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

283 7 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

تـا   8،10،12نامه اجرایی مواد  دو خط انتهایی ماده حذف شود؛ یعنی از آیین
 آخر جمله.

10-7  

284 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ترکیب اصلی اعضاي شوراي عـالی آب، کمیسـیون حوضـه آبریـز و کـارگروه      
نهـاد باشـند نـه     هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره استانی، نمایندگان تشکل

 نمایندگان نهادهاي دولتی.
شده بیشتر بر نهادهـاي   بینی ساختارهاي شورایی پیشدر حال حاضر ترکیب 

بیش از نیمی از اعضاي هـر  » حداقل«مختلف دولتی استوار است.  الزم است 
گذاري از جمله شوراي عالی آب، کمیسـیون حوضـه    یک از شوراهاي سیاست

هـاي   بـرداران و تشـکل   هاي بهره آبریز و کارگروه استانی، از نمایندگان تشکل
 ).10الی  7اشند و نه نمایندگان نهادهاي دولتی (ماده نهاد ب مردم

ها در این شوراها در تناسب با خصوصـیات طبیعـی،    ترکیب نمایندگان تشکل
تحت نظر و موضوعات اصلی مورد بحـث    قومیتی و سیاسی منطقه-اجتماعی

 در حوضه آبریز، منطقه یا دشت موردنظر متفاوت خواهند بود.

1 

285 7 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نهـاد   هـاي مـردم   تشـکل «و » هاي کشاورزي تشکل«الزام عضویت نمایندگان 
در هر یک ازساختارهاي شوراي عالی آب، کمیسـیون حوضـه   » زیستی محیط

 آبریز و کارگروه استانی.
هـاي   تشکل«و » برداران هاي بهره تشکل«، تنها عنوان کلی 10الی  7در مواد 

ذکر شده است. در جلسات نیز گفته شد که به احتمال زیاد تنهـا  » نهاد مردم
تشکل مردمی پذیرفته شده در این شـوراها، اتـاق بازرگـانی خواهـد بـود. در      

کننده اصلی آب،  عنوان مصرف ، به»هاي کشاورزي تشکل«حالی که الزم است 
بـه عنـوان تنهـا    » سـتی زی نهاد محیط هاي مردم تشکل«حداقل سه نماینده و 

نهادهاي مردمی که نقش نظارتی در مورد حفاظت از کارکردهاي اکوسیسـتم  
دارند، حداقل سـه نماینـده در هریـک از ایـن شـوراها داشـته باشـند. سـایر         

 نهاد  نیز عضویت خواهند داشت. بردار و مردم هاي بهره تشکل

1 

286 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

طبیعی کشور منابع  

ها سپرده  ها در همه سطوح حکمرانی به خود تشکل انتخاب نمایندگان تشکل
 شود.

در حال حاضر انتخاب این نمایندگان در همـه سـطوح بـه نهادهـاي دولتـی      
 )10الی  7سپرده شده است، (مواد 

1 

287 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا و مراتـع کشـور در شـوراي      زیست، سازمان جنگل محیط عالوه بر سازمان
عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی عضویت و حق راي داشته 

 ).10الی  7باشد، (مواد 
7-3  

288 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تجربـه موجـود،   هاي حوضه آبریـز براسـاس    . شوراي عالی آب یا کمیسیون6
زا بوده و تنها به شرط تغییـرات بنیـادین، قابـل پـذیرش      ساختارهایی آسیب

 هستند.
: شوراي عالی آب با ساختاري مشابه آنچه در این قـانون ذکـر   10الی  7مواد 

گیـري   شناسی انجام شده نشـان از امکـان تصـمیم    شده وجود داشته و آسیب
 ي دارد.نادرست در این ساختار با تبعات منفی کشور

همچنین تجربه نشان داده که این نهـاد بـه عنـوان نهـادي کـامال زیردسـت       

1-7  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هـاي وزارت نیـرو در آن غالـب     وزارت نیرو عمل کرده و دستورکار و تصـمیم 

هستند. به این علت، شایسته نیست که اختیـارات وسـیعی بـه ایـن نهـاد بـا       
ـ     ترکیب و خصوصیات فعلی داده شود. در پیش راي نـویس حاضـر، تصـمیم ب

) و  داوري و حل اخـتالف در سـطح کـالن    18اي (ماده  حوضه انتقال آب بین
) به شوراي عالی آب سپرده شده. همچنین تصویب نظامنامـه بـازار   55(ماده 

) و نظارت بر مرکز ملی داده و اطالعات 49گذاري (ماده  )، تعرفه24آب (ماده 
در عـین حـال    ) به این شورا سـپرده شـده اسـت.   14آب و هواشناسی (ماده 

ترکیب شورا، نحوه عملکرد آن و اینکه هـیج نهـادي بـر عملکـرد آن نظـارت      
کند. این مشکالت در رابطه بـا تجربـه فعالیـت     زا می ندارد، این نهاد را آسیب

 کند. آبریز (زاینده رود) نیز صدق می کارگروه احیاي حوضه
ین زیـر در  شناسی صورت گرفته، الزم است تغییرات بنیـاد  در راستاي آسیب

ساختار شوراي عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کـارگروه اسـتانی صـورت    
گیرد و این نهادها به صورت نهادهایی شفاف و مشـارکتی عمـل کننـد. ایـن     

 ساختارهاي شورایی تنها به شرط تغییرات زیر، قابل پذیرش هستند:
ز از الف) حداقل نیمی از اعضاي شوراي عالی آب  و کمیسـیون حوضـه آبریـ   

 نهاد باشند. بهرداران و مردم نمایندگان تشکلهاي بهره
ب) ریــیس و دبیــر شــوراي عــالی آب و کمیســیون حوضــه آبریــز از نهــادي 

 ).10و  8، 7فرادست باشند، نه وزیر نیرو (مواد 
ج) دستورکار جلسات شوراي عالی آب، کمیسـیون حوضـه آبریـز و کـارگروه     

 توسط وزارت نیرو. استانی توسط تمام اعضا مشخص شود، نه
گیـري شـامل کلیـه صورتجلسـات، مکاتبـات و        د) اطالعات مرتبط با تصمیم

مطالعات در دسترس عموم قرار گیرند. دستور جلسات حداقل از یـک هفتـه   
قبل به اطالع عموم برسد و محتواي کامل تمامی جلسات بـراي عمـوم قابـل    

 دسترس باشد.
ین شوراها کامال مشـخص شـود تـا    هـ) حدود وظایف و اختیارات هر یک از ا

هاي غیرمرتبط وجود نداشته باشد و هـر شـورا در    امکان وارد شدن در حیطه
 حیطه وظایف خود کامال مسئول باشد.
گر ماننـد شـورایی متشـکل از سـازمان      و) لزوم نظارت نهاد یا شورایی تنظیم
اد نه هاي مردم ها و مراتع کشور و تشکل حفاظت محیطزیست، سازمان جنگل

 محیطزیستی بر مصوبات این شورا یا کمیسیون.
ها با نظم برقـرار شـده و امکـان تشـکیل      ز) جلسات این شوراها یا کمیسیون

هـاي   ندادن آن توسط دبیر یا هر مقام باالتري وجـود نداشـته باشـد. در دوره   
 اند. گذشته، برخی مقامات از تشکیل جلسات امتناع ورزیده

بـا   10و  8، 7ذکـر شـده در مـواد    » مسـائل آب نظـر   یک یا دو صـاحب «ح) 
تخصصی مرتبط با موضوع جلسه و با توافق همه اعضا دعوت شوند نه با نظـر  

ها اصالح نگـردد، ایـن    وزیر نیرو. در صورتی که ساختار این شورا و کمیسیون
زا دامـن   هـاي آسـیب   ساختارها تنها به بروکراسی، عـدم شـفافیت و تصـمیم   

 خواهند زد.
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

289 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري الزم است در شوراي عـالی آب حضـور   
 داشته باشد

نظر باید مستقل بوده و نبایـد بـه پیشـنهاد وزیـر نیـرو تعیـین        دو نفر صاحب
واند پیشـنهاد  ت هاي مجلس می هاي استراتژیک یا پژوهش گردند. مرکز بررسی

 دهنده باشد
هاي مردم نهاد، نهادهـاي حقـوقی هسـتند و     برداران و تشکل  هاي بهره تشکل

 توانند نماینده معرفی کنند. مستقال می

7-3  

290 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

چون شوراي عالی آب در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است لـذا عـین   
 الیحه شوراي عالی آب درج شود

11-7  

291 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي سیاسـی را در امـر     تبصره بایـد حـذف شـود چـون تاثیرگـذاري  اهـرم      
شود به هر تعـداد کارشـناس    کند. پیشنهاد می سازي بسیار پررنگ می تصمیم

گیـري و   منظـور کمـک بـه تصـمیم    هاي مختلف به  نظر حوزه خبره و صاحب
زیسـت   سازي بدون حق راي دعـوت شـوند. نظـر بـه اهمیـت محـیط       تصمیم

هاي آبخیز حق وتـو بـراي سـازمان     شکننده کشور و تاثیرپذیري آن از حوضه
 زیست قائل شود. محیط

28 

292 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بـرداران بـه    هاي بهـره  خبرگان، یک نفر نماینده تشکلمسائل آب به پیشنهاد 
هـاي   جمهـور و یـک نفـر نماینـده تشـکل      ها  و با حکم رئیس پیشنهاد تشکل

جمهـور   هـاي مـرتبط و بـا حکـم رئـیس      نهاد مرتبط به پیشنهاد تشـکل  مردم
گردد. ریاست این شورا بـا رئـیس جمهـور یـا معـاون اول رئـیس        می  تشکیل

 جمهور خواهد بود.

1 

293 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ماه بعـد از تصـویب قـانون، ایـن شـورا بایـد        6چه زمانی هست؟ نوشته شده 
که زمان شروع به کار خودش مشـخص   هایی را تدوین کند در حالی نامه آیین

 نیست.  
سـایر  هاي زیست محیطـی در ایـن مـاده و     نماینده تشکل -شوراي عالی آب

هاي زیست محیطی باشد نه رییس  مواد، به پیشنهاد دبیر شوراي ملی تشکل
زیسـت خـودش هسـت و نماینـده آن      زیست. سـازمان محـیط   سازمان محیط

ها باشد باز جاي حرف و حدیث بـاقی خواهـد    سازمان حتی اگر از بین تشکل
بعد ماه  6بود. شروع به کار شوراي عالی آب از چه زمانی هست؟ نوشته شده 

که زمان  هایی را تدوین کند در حالی نامه از تصویب قانون، این شورا باید آیین
 شروع به کار خودش مشخص نیست.

1 

294 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نظـر مسـائل آب از    در این شورا و شوراهاي دیگر، بهتر است دو نفـر صـاحب  
علمی کشـور باشـند و توسـط وزارت علـوم معرفـی      خبرگان و اعضاي هیات 

شوند یا حداقل یکی از ایـن دو نفـر داراي ایـن شـرایط باشـد. از نماینـدگان       
مجلس بهتر است رییس کمیسیون کشاورزي حتما باشد و بک نفـر از سـایر   

 ها به پیشنهاد هیات رییسه مجلس. کمیسیون
مفهـوم هسـت و بهتـر     : تصویب رییس جمهور یا معاون اول، بی7تبصره ماده 

جمهور یا تصویب شوراي عالی آب. در هر حال،  است نوشته شود تایید رییس
 افراد اضافه شده بهتر است فاقد حق راي باشند.

28و  1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

295 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ارشـناس آب  ها، مراتع و آبخیزداري و دو نفر ک باز هم نماینده سازمان جنگل
نهـاد، تشـکل    هاي مـردم  یکی به انتخاب وزیر نیرو و دیگري به انتخاب تشکل

برداران باید به انتخاب ساختار خودشان باشد و نه وزیر جهاد کشاورزي و  بهره
زیست به انتخاب شبکه و کلیه این اعضا باید داراي  هاي محیط نماینده تشکل
 حق راي باشند

1 

296 7 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

آبریــز و  شــوراي عــالی آب، کمیســیون حوضــه - 10و  8و  7خالصــه مــواد 
 کارگروه استانی

بـا ذکـر   » زیسـتی  محـیط «نهاد  هاي مردم و تشکل» کشاورزي«هاي  تشکل •
و  8، 7عنوان در ساختارهاي شورایی در تمام سطوح گنجانـده شـوند (مـواد    

نهــاد  هــاي مــردم و تشــکل» کشــاورزي«هــاي  وان تشــکل). از ذکــر عنــ10
برداران و  هاي بهره خودداري شده است و به جاي آن تشکل» محیطی زیست«

هـاي   نهاد به طور عمومی ذکر شده است. الزم اسـت تشـکل   هاي مردم تشکل
حداقل دو نماینده، همچنین  -کننده اصلی آب به عنوان مصرف-» کشاورزي«

به عنوان تنهـا نهادهـاي مردمـی کـه     -» زیستی محیط«نهاد  هاي مردم تشکل
 -نقش حاکمیتی در حفاظت از نفع عمومی و کارکردهـاي اکوسیسـتم دارنـد   

هاي  توان از سایر تشکل حداقل دو نماینده در این ساختارها داشته باشند. می
بـردار   بهـره   نهاد مانند اتاق بازرگانی به عنـوان تشـکل   بردار یا مردم بهره  عمده

ده در زمینـه صـنعت بـه صـورت جداگانـه نـام بـرد ولـی وجـود چنـین           عم
 محیطی و کشاورزي شوند. هاي زیست هایی نباید جایگزین تشکل تشکل

هـا و افـراد    هـا از تشـکل   حداقل نیمی از اعضاي ایـن شـوراها و کمیسـیون    •
 انتخابی مردم باشند. در حال حاضر بخش عمده این اعضا دولتی هستند.

هـا   ها در همه سطوح حکمرانـی بـه خـود تشـکل     انتخاب نمایندگان تشکل •
سپرده شود. در حال حاضر انتخاب این نمایندگان به نهادهاي دولتی سـپرده  

 شده است.
شوراي عالی آب یا کمیسیون حوضه آبریز به عنوان نهادي زیردست وزارت  •

 ا:نیرو نباشند و ماهیتی فرابخشی داشته باشند. در این راست
الف) رییس و دبیر شوراي عالی آب و کمیسیون حوضه آبریز رییس جمهور و 

). الزم است رئـیس  10و  8، 7معاون رییس جمهور باشند نه وزیر نیرو (مواد 
و دبیر شوراي عالی آب و کمیسیون حوضه آبریـز از نهـادي فرادسـت ماننـد     

ون حوضـه  معاون رییس جمهور باشند و نه وزیر نیرو. همچنین دبیر کمیسـی 
آبریز، رئیس سازمان حوضه آبریز قرار نگیرد؛ زیرا رئیس سازمان حوضه آبریـز  

شود. در غیر این صورت، همواره وزارت نیرو این  توسط وزارت نیرو تعیین می
ــا   شــوراها یــا کمیســیون هــا را در دســت خواهنــد داشــت و ایــن شــوراها ی

 دهند. بخشی خود را از دست می ها ماهیت بین کمیسیون
) دستورکار جلسات شوراي عالی آب، کمیسیون حوضـه آبریـز و کـارگروه    ب

استانی توسط تمام اعضا مشخص شود نـه توسـط وزارت نیـرو. در غیـر ایـن      
هـا را در دسـت خواهـد     صورت همواره وزارت نیرو این شوراها یـا کمیسـیون  

 داشت.
بـا   10و  8، 7ذکـر شـده در مـواد    » نظـر مسـائل آب   یک یا دو صـاحب «ج) 
صصی مرتبط با موضوع جلسه و با توافق همه اعضا دعوت شوند نه با نظـر  تخ

1 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
وزیر نیرو. در غیر این صورت همواره وزارت نیرو، تعداد راي بیشتري خواهـد  

 داشت.
هـاي حوضـه آبریـز فرعـی: در بخـش سـاختار،        نادیده گـرفتن کمیسـیون   •

ا عمال در ذکر شده ام 6هاي حوضه آبریز فرعی فقط یکبار در ماده  کمیسیون
هاي حوضه آبریز  اند. در حالیکه کمیسیون ساختار، حذف و نادیده گرفته شده

هاي حوضـه   هاي استانی و کمیسیون تر از کارگروه توانند بسیار مهم فرعی می
 آبریز اصلی باشند.

297 7 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

مـدیریت بـه   گرچه راهبرد منتخب در تدوین این قانون، راهبرد مشـارکتی و  
هاي متعدد کـه اعضـاي آن    هم پیوسته آب بوده اما مساله تشکیل کمیسیون

ها بوده، ممکن است در عمـل بـا    نیز از نمایندگان مجلس تا نمایندگان سمن
مشکل مواجه شود؛ چرا که به دلیل تعدد اعضـا تشـکیل جلسـات بـه نـدرت      

 خواهد شد.ممکن بوده و همچنین اختیار عمل از حوزه وزارت نیرو خارج 

 

298 7 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

بر که یکـی   اي از سوي منابع آب در بیان اعضا شوراي عالی آب، جاي نماینده
 باشند، خالی است. برداران عمده از آب می از بهره

1 

299 7 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
تـرین   ترین و بزرگ مهمها، مراتع و آبخیزداري کشور به عنوان  سازمان جنگل

 مند در تولید آب، عضو شوراي عالی آب لحاظ گردد. دستگاه و سازمان وظیفه
7-3  

300 7 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
هاي اجرایی بـراي حضـور در    از سایر وزرا یا روساي دستگاه 7در تبصره ماده 

 آید. جلسات شوراي عالی آب بدون حق راي دعوت به عمل می
28 

301 7 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

آورده شده است » هاي اجرایی مواد مختلف نامه تهیه آیین«عبارت  7در ماده 
نامه در قانون محل مناسب خودش را بایـد داشـته    که درست نیست. هر آیین
 باشد. لذا باید حذف شود.

10-7  

302 7 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
تشریح وظـایف و اختیـارات شـوراي عـالی آب     در این ماده همچنین باید به 

 پرداخته شود.
7-1  

303 8 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
 28 حضور نماینده اداره کل منابع طبیعی استان ضروري است.

304 8 
میترا 

 _ ابراهیمی
هـا کـامال یـا عمـدتا از      کمیسیون حوضـه آبریـز فرعـی و کمیسـیون دشـت     

 ها تشکیل شوند. نمایندگان تشکل
2 

305 8 
میترا 

 _ ابراهیمی

هـا، و   الزم است اعضاي کمیسیون حوضه آبریز فرعی، شامل نمایندگان دشت
هـا و نهادهـا باشـند.     ها و نهادها، بـه انتخـاب خـود تشـکل     نمایندگان تشکل

نویس، انتخاب رئیس و اعضاي کمیسیون فرعـی بـه    درحالی که در این پیش
پیشنهاد سازمان حوضه آبریـز (کـه بخشـی از وزارت نیروسـت)  و بـا تاییـد       

 کمیسیون حوضه آبریز صورت گرفته است.

1 

306 8 
میترا 

 _ ابراهیمی
هاي حوضه آبریز فرعـی،   به تشکیل کمیسیون» ملزم«کمیسیون حوضه آبریز 

 ها شود. هاي مطالعاتی یا کمیسیون دشت هاي محدوده  کمیسیون
5-8  

 سعید مرید 8 307
دانشگاه تربیت 

 مدرس
آمده است، ولی قدري حاشیه قانون است. بهتـر  » سند پایداري حوضه آبریز«

 تر شود. است برجسته
6-8  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

308 8 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

 گونه درج گردد:  بهتر است این» ب«در بند 
آبریـز مطـابق مصـوبات    تعیین تکلیف تخصیص و منـابع و مصـارف حوضـه    «

 »شوراي عالی آب
ایجاد تعادل منابع و مصارف آب در حوضه آبریز بـا رعایـت اصـل    » ه«در بند 

 توسعه پایدار.

7-8  

309 8 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

: دبیرخانه کمیسیون حوضه آبریـز در حالـت اصـولی بایـد تحـت      9و  8ماده 
کشور و به صورت مستقل تشکیل شـود تـا   جمهوري یا وزارت  نظارت ریاست

 اي باشد. قادر به نظارت و بازخواست از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه
18 

310 8 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

، با توجه به اینکه وزیر نیرو مسـئولیت ریاسـت کمیسـیون حوضـه     8در ماده 
بـه  نظـران مسـائل آب    آبریز را به عهده دارد، لـذا انتصـاب دو نفـر از صـاحب    

پیشنهاد وزیر نیرو و با حکم رئیس کمیسیون باید اصالح شود. همچنین بنـد  
بنـدي و   بررسی، اولویـت «تواند به این صورت اصالح شود  این ماده، می» ب«

 ...»تصویب 

28 

311 8 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

کردن اجراي قانون آب به ویـژه در خصـوص   براي درك بیشتر نحوه عملیاتی 
نـویس، فرآینـدهاي مـرتبط بـا      شود کمیته تدوین پـیش  ، پیشنهاد می8ماده 

هاي اجرایـی و   هاو دشواري ها پیچیدگی اجراي قانون را ترسیم نماید تا چالش
 عملیاتی برخی بندهاي پیشنهادي قانون به طور مناسب تدوین شود.

9-8  

312 8 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

اشــخاص حقیقــی و حقــوقی پیشــنهاد شــده در شــوراي عــالی آب بــه ایــن 
کمیسیون نیز اضافه شوند. در عین حال با تعریف دقیق از وظایف کمیسـیون  
و شوراي عالی آب از تداخل وظایف جلوگیري گردد. همچنین حل اختالفات 

 هاي استانی یـا  محلی از وظایف کمیسیون حوضه آبریز حذف و به کمیسیون
 اي واگذار گردد. هاي آب منطقه شرکت

1 

 سعید مرید 8 313
دانشگاه تربیت 

 مدرس

: براي سند پایداري حوضه آبریز باید مبانی و اصولی که مورد اجماع 1تبصره 
سـازي شـود. بـه     نفعان باشد، تعریف گردد. و سپس براي هر حوضه پیاده ذي

لـذا قـانون بایـد     شناسـی و پایـه مشـترك نیـاز دارد.     همین ترتیب، بـه روش 
متضمن فراهم آوردن بستر الزم براي آن باشد (مثال استفاده از شوراي عـالی  

هـاي   هاي حوضه آبریز با نظارت سازي زیر نظر کمیسیون آب در مبانی و پیاده
 الزم)

8-8  

314 8 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

: زمان تدوین سند پایداري حوضه آبریـز از دو سـال بـه شـش مـاه      1تبصره 
 کاهش یابد.

8-1  

 آقاي مهدان 8 315
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

باید فرمت مصوب قید شود که توسط وزارت نیـرو تهیـه    8ماده  1در تبصره 
 گردد و در مدت مشخصی ابالغ شود.

9-8  

316 8 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

تعیـین محتویـات و   : جهت وحدت رویه و ارتقـاي بهـره وري بـراي    1تبصره 
چارچوب هاي تهیه سند پایداري حوضه آبریز باید بندي گذاشته شده یا این 
موارد در همین تبصره ارائـه گـردد و پـس از تعیـین ایـن چـارچوب هـا یـا         

 هاي آبریز به تهیه این سند مکلف گردند. هاي حوضه محتویات؛ کمیسیون

10-8  

317 8 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

نامه یا سند خاصی ارجاع داده شده، نوشـته شـود    که به آییندر کلیه موادي 
 نامه مانع اجراي قانون نیست. که عدم تصویب سند یا آیین

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 شهرام نخعی 8 318
اي  آب منطقه
 اصفهان

: زمان تدوین سند پایداري حوضه آبریـز از دو سـال بـه یـک سـال      1تبصره 
 کاهش یابد.

8-1  

319 8 
میترا 

 _ ابراهیمی

 کمیسیون آبریز فرعی نهادي کامال غیرمشارکتی در نظر گرفته شده است: 
، کمیسیون حوضـه آبریـز فرعـی و شـوراي دشـت کـه       8ماده  2در تبصره  -

ــد مهــم مــی ــامال    توانن ــرین نهادهــاي مشــارکت مردمــی باشــد، نهــادي ک ت
 غیرمشارکتی در نظر گرفته شده است:

28و  5-8  

320 8 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان

جمهور و وزیـر   هاي آبریز و عضویت معاون اول رئیس با عنایت به تعدد حوضه
شود ریاست کمیسیون حوضه آبریـز بـا    نیرو در شوراي عالی آب پیشنهاد می

 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا باشد
8-4  

321 8 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

بیشتري دارد، باید به مردم نقـش  در کمیسیون حوضه آبریز که نقش اجرایی 
 و وظیفه بیشتري داده شود.

پیرامون نقش آحاد مـردم دربرنامـه    7به همان دالیلی که در توضیحات ماده 
راي  4یـا   2گذاري توسط دولـت اشـاره شـد. در اینجـا نیـز       ریزي و سیاست

 گیرد و تعادلی وجود ندارد. راي دولتی قرار می 10یا  9مردمی در مقابل 

1 

322 8 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

تواند بـه کلـی حـذف     می» هاي آبریز کمیسیون حوضه«این ماده در خصوص 
 شود

به دلیل اینکه وظایف غالبا در شوراي عالی آب تعریـف شـده و اعضـا نیـز در     
توانند در شوراي عـالی آب   همان سطح هستند. استانداران نیز بنا به مورد می

تواند توسط سـازمان حوضـه آبریـز     یون مذکور میحضور یابند. وظایف کمیس
 هاي تهیه شده توسط آن به شوراي عالی آب ارائه گردد. انجام شود و گزارش

11-8  

323 8 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـاي   وري، محتویـات و چـارچوب   : جهت وحدت رویه و ارتقاي بهره1تبصره 
هـاي   یسـیون تهیه سند پایداري حوضـه آبریـز مشـخص گـردد و سـپس کم     

 هاي آبریز به تهیه این سند مکلف گردند. حوضه
8-8  

324 8 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

در قسمت شرح وظایف کمیسیون حوضـه آبریـز بنـد ز منظـور از      8در ماده 
 سایر امور محوله شوراي عالی آب چیست؟

12-8  

 دکتر باقري 8 325
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ها رئیس باشند.  قرار است در همه کمیسیونجمهور یا وزیر نیرو  معاون رئیس
هـاي   اوال در این سطح روي مسائل حوضه اشراف ندارند. ثانیا به دلیل مشغله

ها نخواهند بود. ثالثا بـه   فراوان قادر به شرکت در جلسات همه این کمیسیون
 توانند در تصمیمات تاثیرگذار باشند. دلیل قدرت سیاسی می

28 

 دکتر باقري 8 326
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 2 وزن اعضا از نظر قدرت سیاسی برابر نیست.

 دکتر باقري 8 327
دانشگاه تربیت 

 مدرس
نهاد باید انتخابی باشـند   هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نمایندگان تشکل

 نه انتصابی تا از مشروعیت الزم برخوردار شوند.
1 

 دکتر باقري 8 328
دانشگاه تربیت 

 مدرس
زیسـت نیسـتند، صـنعت و     گروداران آب فقط محدود به کشاورزي و محـیط 

 شهري و شرب هم هستند که نماینده ندارند.
 

 دکتر باقري 8 329
دانشگاه تربیت 

 مدرس
ها باید سازوکار تأمین مـالی دیـده شـود. اگـر نـه ماننـد        براي این کمیسیون

 د داشت.شوراي هماهنگی حوضه آبریز تصمیمات ضمانت اجرایی نخواهن
8-3  

8-13 از بند ب حذف شود.» تاثیرگذار«کلمه اي  آب منطقه _ 8 330  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 مازندران

 دکتر باقري 8 331
دانشگاه تربیت 

 مدرس
گـذاري   ها وظیفه تولید، تأمین و بـه اشـتراك   هاي این کمیسیون در ماموریت

 ریزي مغفول مانده است. گیري و برنامه هاي الزم براي تصمیم داده
 

332 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا (یـا    بـرداري بـه کمیسـیون دشـت     به واگذاري امور بهـره  موظف. دولت 2
هــاي آبریــز فرعــی باشــد. اعضــاي ایــن  هــاي مطالعــاتی) و حوضــه محــدوده
هاي مردمـی بـه انتخـاب خـود مـردم       ها تماما از نمایندگان تشکل کمیسیون

 باشند.
بــه » موظـف «، کمیسـیون حوضـه آبریــز   12) و مــاده 2(تبصـره   8در مـاده  

نـویس   ها و واگذاري امور به آنها شود؛ در این پـیش  دادن این کمیسیون شکل
هاي مردمی  به انجام این کار شده است. الزم است نمایندگان تشکل» مخیر«

، کامال برخالف اصل 8ها تعیین شوند. درحالی که در ماده  توسط خود تشکل
هـاي آبریـز    هـا و حوضـه   ارکت مردمی، رییس و اعضاي کمیسیون دشـت مش

کـه خـود بخشـی از سـاختار وزارت نیـرو      -فرعی توسط سازمان حوضه آبریز 
 شوند. پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون حوضه آبریز تعیین می -است

هاي حوضـه   ها/ ادارات مرتبط، به کمیسیون الف) شورایی از کارشناسان رشته
هـاي مطالعـاتی) در امـور فنـی      ها (محـدوده  عی و یا کمیسیون دشتآبریز فر

 مشاوره خواهند داد.
هاي خرد کشاورزي براسـاس عـرف رایـج روسـتا شـکل گرفتـه و        ب) تشکل 

 ها مداخله نکنند. نهادهاي دولتی در تشکیل این تشکل

1 

333 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 مشترك با شوراي عالی آب در بند قبلی ذکر شد.موارد 
 کمیسیون آبریز فرعی نهادي کامال غیرمشارکتی در نظر گرفته شده است:

، کمیسیون حوضـه آبریـز فرعـی و شـوراي دشـت کـه       8ماده  2در تبصره  •
ــد مهــم مــی ــامال    توانن ــرین نهادهــاي مشــارکت مردمــی باشــد، نهــادي ک ت

 :غیرمشارکتی در نظر گرفته شده است
هـا کـامال یـا عمـدتا ار      کمیسیون حوضه آبریز فرعـی و کمیسـیون دشـت    •

 ها تشکیل شوند. نمایندگان تشکل
الزم است اعضاي کمیسیون حوضه آبریز فرعی، شامل نمایندگان دشتها، و  •

ها و نهادها، به انتخاب خود تشکلها و نهادها باشند. درحالی  نمایندگان تشکل
ب رئیس و اعضاي کمیسیون فرعی بـه پیشـنهاد   نویس، انتخا که در این پیش

سازمان حوضه آبریز (که بخشی از وزارت نیروسـت)  و بـا تاییـد کمیسـیون     
 حوضه آبریز صورت گرفته است.

هـاي حوضـه آبریـز     به تشـکیل کمیسـیون  » ملزم«کمیسیون حوضه آبریز  •
 ها شود. هاي مطالعاتی یا کمیسیون دشت هاي محدوده  فرعی، کمیسیون

1 

334 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي تأثیرگذار بـر   هاي توسعه بندي و تصویب برنامه نیازسنجی و بررسی اولویت
 منابع آب

9-8  

335 8 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
زیست و  محیط

(شـوراي اسـتانی ) تنـاقض دارد.       10(شوار ي عـالی آب ) بـا مـاده     8ماده 
هاي اجرایی و وزرا بنا به تشخیص رئیس و پیشـنهاد دبیـر در    روساي دستگاه

اولی با حق راي و در دومی بدون حق راي  با هـیچ عقلـی سـازگاري نـدارد.     
28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
اي عالی آب با کند که دعوت از افراد در شور تنها این مورد را ذهن متبادر می منابع طبیعی کشور

هـاي تخصصـی ماننـد محـیط      اثر کردن نقش دسـتگاه  حق راي به منظور بی
زیست در تصمیمات ملی و فشار به استانهاي کوچکتر با یـارگیري در سـطح   

 ملی است.

336 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور
 

تهیـه شـود اگـر دسـتگاه      ساله2گفته شده سند پایداري حوضه  1در تبصره 
 دولتی تهیه نکرد چه باید بکند؟

18 

337 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا   هاي آبریز نماینده اداره کل منابع طبیعی اسـتان  هاي حوضه در کمیسیون
 هاي آبریز حضور داشته باشد در کمیسیون حوضه

هـا در تخصـیص و    آبریز: همـاهنگی سیاسـت  در موضوع سند پایداري حوضه 
هاي حقابه محیط زیسـتی و رفـع موانـع پرداخـت      توزیع، رسیدگی به چالش

محیطی خاص یک  زیست و نیز رسیدگی به معضالت زیست هاي محیط حقابه
هـا و رودخانـه و    هـا و خشـکیدگی تـاالب    حوضه مانند ریزگردها و فرونشست

 ها و... چشمه

28 

338 8 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي حرکت  هاي بروکراتیک فعلی که خود یکی از آسیب افزودن به پیچیدگی
 هاي موجود در مسیر نجات آب است، بدون لحاظ ظرفیت

 

339 8 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   چیست و در صورتی کـه سـازمان   حدود اختیارات سازمان حوضه آبریز
اســتانی از تبعیــت از مصــوبات آن خــودداري کننــد، چــه ســازوکار قــانونی  

 اندیشیده شده است؟
7-7و  18  

340 8 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

هـاي قـانون مـدنظر بـراي      کمیسیون حوضه آبریز: نظر به محتویات اکثر ماده
حوضه آبریز بـه عنـوان    قانون جامع آب کشور و این که تصمیمات کمیسیون

گیري مورد توجه قرار گرفته است. بـا ایـن رویـه عمـال      رکن اصلی در تصمیم
جایگــاه وزارت نیــرو بــه عنــوان متــولی اصــلی صــیانت و حفاظــت و اجــازه  

گیرنـدگان اصـلی در    برداري از منابع آب مغفول مانده است؛ زیرا تصمیم بهره
آبریـز بـه عنـوان دبیـر      کمیسیون مذکور به غیـر از رئـیس سـازمان حوضـه    

شـود ایـن مـاده در قالـب      کمیسیون افراد دیگري هستند.  لذا پیشـنهاد مـی  
نامه اجرایی مورد توجه قـرار گیـرد و از طرفـی کمیسـیون مـذکور نیـز        آیین

در مـورد  »  وزارت نیرو«نظران آب باشند و  خود  عمدتا از مسئولین و صاحب
کمیسـیون  «ها کلمـه   ختلف درآننویس که به انحاي م کلیه قوانین این پیش

 لحاظ شده است، جایگزین شود.» هاي آبریز حوضه

9-6  

341 8 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

  بر خالی است در بیان اعضا کمیسیون حوضه آبریز، جاي نماینده صنایع آب

342 8 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
معاونـت آب و خـاك نیـز در    ها، مراتع و آبخیـزداري کشـور و    سازمان جنگل

 ترکیب کمیسیون حوضه آبخیز قرار گیرند.
28 



  
 
 

988 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

343 8 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

ــاده  ــارت     8در م ــاي عب ــه ج ــز ب ــه آبری ــیون حوض ــاون اول «در کمیس مع
» معـاون امـور آب و آبفـاي وزارت نیـرو    «عبـارت  » جمهور یا وزیر نیرو رئیس

ه و بودجه کشور به اعضا اضافه جایگزین گردد همچنین نماینده سازمان برنام
بررســی «بنــد ب بــه صــورت زیــر اصــالح گــردد:  8گــردد. در ادامــه مــاده 

در ادامه مـاده  » اي منابع آب حوضه آبریز هاي توسعه بندي برنامه طرح اولویت
بند ج قسمت اول با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشـاورزي قابـل    8

وظایف کمیسیون باشد لذا حذف گـردد.   تواند از انجام است. قسمت دوم نمی
بنـدي تخصـیص آب در چـارچوب     اوال در خصوص توزیع و اولویت 8در ماده 

در صـورت  «عبـارت   1تعیین شده بندي آورده شود.و ثانیا در انتهاي تبصـره  
عدم ارائه پیشنهاد از سوي کمیسیون حوضه آبریز، وزارت نیرو پیشـنهاد الزم  

بـه  » مـالی « 3اضـافه گـردد و در تبصـره    » ندرسـا  را تهیه و به تصـویب مـی  
 اصالح شود.» اجرایی«

28 

 دانشگاه ساري عبداله درزي 9 344
شود چنین سازمانی ایجاد نگردد. با این حال، اگر قرار اسـت   موکدا توصیه می

هاي  سازي شود و حداکثر براي حوضه در حد دبیرخانه باشد بهتر است شفاف
 اصلی باشد.

9-1  

خداییکریم  9 345  
امور منابع آب 

 زنجان

استقرار سازمان حوضه آبریز در یکی از استان هاي واقع در محـدوده حوضـه   
تواند تنش زا و مشکل آفرین باشد و این سازمان تحت نفوذ مقامـات   آبریز می

هـا برداشـت    آن استان قرار گرفته و همچنین مـردم و مقامـات سـایر اسـتان    
گـردد از تاسـیس    شند. لذا پیشـنهاد مـی  صحیح و درستی از ایشان نداشته با

هـاي جدیـد و تـنش زا بـودن در      سازمان حوضه آبریز به دلیل تحمیل هزینه
 خارج از بدنه شرکت مدیریت منابع آب ایران خودداري گردد

18 

346 9 

کارگروه 
تخصصی آب و 
انرژي شبکه 

 ملی

_ 
هـاي    سـازمان حدود اختیارات سازمان حوضه آبریز چیست و در صورتی کـه  

استانی از تبعیت مصوبات آن خودداري کنند، چه سازوکار قـانونی اندیشـیده   
 شده است؟

7-7و  18  

347 9 
  

8-5 هاي حوضه آبریز در هر حوضه آبریز متناسب با کمیسیون  

348 9 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
7-7 شرح وظایف و تکالیف سازمان حوضه آبریز به صورت مشروح بیان شود.  

349 9 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامه اجرایی سازمان حوضه آبریز و چارت آن، نه فقـط توسـط    الزم است آیین
هـا نقـش    هاي متولی که در اجراي برنامه وزارت نیرو، بلکه با همکاري دستگاه

زیسـت، تهیـه شـده و بـه      خواهند داشت، از جمله سـازمان حفاظـت محـیط   
 تصویب هیئت وزیران برسد

اي، نماینـدگان اسـتانی وزارت    هـاي آب منطقـه   ها یا سازمان عالوه بر شرکت
جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به سازمان حوضه آبریـز  

 اضافه شوند.

9-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

350 9 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
استانی نسبت به استقرار  زیست در سطوح ستادي و سازمان حفاظت محیط«

هاي مدیریت کیفیـت و آلـودگی آب بـا     دفاتر حوضه آبریز به عنوان دبیرخانه
هاي اجرایی مواد این قـانون اقـدام    نامه هاي مصوب و آیین هدف اجراي برنامه

 ».نماید
زیست به ویـژه در مـدیریت    با توجه به وظایف و نقش سازمان حفاظت محیط

دهـد کـه    رار دفاتر به سازمان ایـن امکـان را مـی   کیفیت و آلودگی آب، استق
اي و اسـتانی، اقـدامات و    هاي ملی و منطقه نسبت به اجراي مصوبات کارگروه

 هاي الزم را صورت دهد. ریزي برنامه

 

351 9 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
مرتبط با سازمان حوضـه آبریـز، کلیـه    هاي  هاي و بخش ها، سازمان وزاتخانه"

هـاي هـر بخـش لحـاظ      بنـدي  اعتبارات مورد نیاز خـود را سـاالنه در بودجـه   
نمایند و سازمان برنامه و بودجه موظف بـه اختصـاص اعتبـارات مربوطـه      می

 "خواهد بود.

23 

352 9 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

کمیسـیون حوضـه   سازمان حوضه آبریز صرفا به عنـوان دبیرخانـه    9در ماده 
آبریز باشد ، منطقی نیست و باید به لحـاظ سـطح در زیـر کمیسـون حوضـه      
آبریز مستقر در وزارت نیرو باشد و شرح وظایف آن به عنـوان نـاظر بـر امـور     

 ها نیز تعریف شود . ها و آب و فاضالب اي ها ، آب منطقه کارگروه

-8و  7-7
5 

 دکتر باقري 9 353
دانشگاه تربیت 

 مدرس
استفاده نشده » دبیرخانه«فقط منظور دبیرخانه است چرا از همان عبارت اگر 

 تري داشته باشد. تواند مفهوم گسترده است؟ سازمان حوضه آبریز می
7-7  

354 9 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سازمان حوضه آبریز تحت نظر کمیسـیون حوضـه آبریـز شـکل بگیـرد و نـه       
ها در سـاختار مـدیریتی ایـن نهـاد نقـش عمـده        رت نیرو همچنین تشکلوزا

 داشته باشند.
نویس سازمان حوضه آبریز به عنـوان نهـادي تحـت نظـر وزارت      در این پیش

 نیرو و با انتصابات وزارت نیرو در نظر گرفته شده است،

9-7  

355 9 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   حدود اختیارات سازمان حوضه آبریز چیست و در صورتی کـه سـازمان  
اســتانی از تبعیــت از مصــوبات آن خــودداري کننــد، چــه ســازوکار قــانونی  

 اندیشیده شده است؟

-7و  7-7
9 

356 9 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ن حوضـه آبریـز تشـکیل    شود سازمانی تحت عنـوان سـازما   موکدا توصیه می
هـاي اصـلی کفایـت     نشود. تشکیل یک دبیرخانـه آن هـم در سـطح حوضـه    

 کند. می
9-1  

357 9 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 28 اي استانی چیست؟ هاي آب منطقه در سازمان حوضه آبریز ، نقش شرکت

358 9 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
هاي حرکت  هاي بروکراتیک فعلی که خود یکی از آسیب افزودن به پیچیدگی

 هاي موجود. در مسیر نجات آب است، بدون لحاظ ظرفیت
28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 دانشگاه ساري عبداله درزي 10 359

باشـد.  » کمیتـه جـامع آب اسـتان   «این کـارگروه بهتـر اسـت تحـت عنـوان      
االمکان از اعضاي هیات علمی مرتبط دانشگاه باشـد.   حتینظر مسایل  صاحب

برداران بـا معرفـی ریـیس سـازمان جهـاد و نماینـده        هاي بهره  نماینده تشکل
هاي زیست محیطـی   هاي مردم نهاد با معرفی شوراي هماهنگی تشکل تشکل

 استان یا کشور (در صورت نبود شعبه استانی) انتخاب شود.

10-1  

360 10 

کارگروه 
صصی آب تخ

و انرژي شبکه 
 ملی

_ 

بـرداري   هاي بهره نظران مسائل آب و نماینده تشکل انتخاب یک نفر از صاحب
نهاد مرتبط، به رئیس کـارگروه اسـتانی آب یعنـی     هاي مردم و نماینده تشکل

استاندار محول شده است. این رویکرد مـانع جـدي تحقـق مشـارکت واقعـی      
هـاي   گیـري  نهاد در فرآیند تصـمیم  دمهاي مر برداري و تشکل هاي بهره تشکل

بـرداري و   هاي بهـره  استانی است. قائل شدن اختیار انتخاب نمایندگان تشکل
نهاد براي استاندار، عمال کـارگروه اسـتانی آب را بـه نهـادي      هاي مردم تشکل

هـا   گیـري  ها در تصمیم ساز مشارکت واقعی تشکل کند و زمینه دولتی بدل می
 نیست.   

1 

361 10 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
 28 حضور نماینده اداره کل منابع طبیعی ضروري است.

362 10 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

نفعان حوزه آب، هیچ الگویی از مـدیریت   آنچه مسلم است بدون مشارکت ذي
تـر سـاختار    که در سـطوح پـایین   اینمنابع آب موفق نخواهد بود. با توجه یه 

مدیریت آب باید از مداخالت دولت در مدیریت منابع کاسته و بـر مشـارکت   
کننده اصلی آّب در  ها و به ویژه کشاورزان که مصرف نفعان و تشکل مردم، ذي

 10کشور هستند، افزوده شود، تا موفقیت الزم و کافی به دست آید، اما مواد 
اي را براي این موضوع در نظـر نگرفتـه و    جایگاه بایستهاین قانون عمال  11و 

 ها نتیجه مناسب به دست نخواهد آمد. بدون مشارکت آن

1 

363 10 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

حکمرانی آب یک عمل اجتماعی است. این به معناي آن نیست که دولـت را  
به طور کلی کنار بگذاریم. بلکه به این معناست که دولت باید تسهیلگر شـود.  
قانون آب باید با این نگاه تدوین شود که به دولت باید تسهیلگر شـود. قـانون   

 تسهیلگر باشد.  آب باید با این نگاه تدوین شود که به دولت بگوید چطور 

10-2  

364 10 
سجاد 
12-10 وظایف و اختیارات کارگروه استانی مشخص نیست؟ _ انتشاري  

365 10 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

هاي استانی، بهتر است رییس سازمان برنامه و بودجه اسـتان نیـز    در کارگروه
 حضور یابد.

نظر ایـن   نهاد و صاحب برداري، تشکل مردم بهرهچرا انتخاب نمایندگان تشکل 
حوزه برعهده استاندار قرار گرفته است؟ این امر با مشارکت واقعـی مـردم در   

 تعارض است. 

28 

366 10 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

در کارگروه استانی آب نیز باید دبیرخانه مستقل باشد تا امکان طرح دسـتور  
طرفانه فراهم شود. بهترین مکان تشکیل دبیرخانه مستقل  بیکارها به صورت 

 ها هستند. استانداري

10-6  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 آقاي مهدان 10 367
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

1-10 شرح وظایف کارگروه استانی مشخص نشده است.  

368 10 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

منظور شـود.  اي  هاي منطقه اصطالح عضو و دبیر کارگروه براي مدیرعامل آب
 در ماده مذکور تنها عنوان دبیر آورده شده است.

ها، در این  اي در تصمیمات آب استان هاي منطقه ضمنا با توجه به جایگاه آب
اي نیز ذکر شود. با  ماده انتخاب یک نفر کارشناس خبره از شرکت آب منطقه

 هـاي  توانـد از خـارج آب   نویس، کارشناس مسائل آب مـی  توجه به متن پیش
 اي انتخاب شود. منطقه

10-13  

369 10 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 افراد زیر به اعضاي کارگروه استانی اضافه شوند:
رئـیس مجمـع نماینـدگان     -نماینده محترم ولی فقیه استان (یـا شهرسـتان)  

 -نماینده شوراهاي شهر و روستایی اسـتان  -استان در مجلس شوراي اسالمی
نماینــدگان  -هــاي اســتان نماینــده رســانه -ریــیس صــدا و ســیماي اســتان

شناسـی، اقتصـاد،    هـاي کشـاورزي، آب، جامعـه    هاي استان در رشـته  دانشگاه
 اي ارتباطات و علوم رسانه

10-7  

370 10 
شهریار 
 _ موسوي

 وظایف کارگروه استانی مشخص نشده است.
 شودها اضافه  نامه به آیین 7در انتهاي ماده » شرح وظایف«مالحظات: عبارت 

10-12  

371 10 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

پیشنهادي باید اهم شرح وظایف کارگروه اسـتانی آب   8طبق مفاد متن ماده 
پیشنهادي ارائه گـردد. (در حـال حاضـر شـرح وظـایف       10نیز در متن ماده 

آب کارگروه استانی مشخص نبوده و با توجه به تغییر ارکان ساختار مدیریت 
توانـد در مـدیریت آب    در این قانون؛ عدم تعیین شرح وظایف، در عمـل مـی  

 ها اختالل ایجاد نماید.) استان

10-12  

372 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

اهم شرح وظایف و اختیارات کارگروه هاي اسـتانی مشـخص شـود. از جملـه     
بـرداري از سـدها و    گیـري در خصـوص احـداث و بهـره     مشخص شود تصمیم

برداري از منابع آب اسـتان در حیطـه اختیـارات آب     تاسیسات وابسته و بهره
اي باقی مانده و یا در اختیار کارگروه اسـتانی و یـا کمیسـیون حوضـه      منطقه

 گیرد. قرار می

10-12  

373 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 حق راي همه اعضا باید یکسان باشد.
هاي اجرایی و  از سایر رؤساي دستگاه(دعوت  7تناقض موجود در تبصره ماده 

(دعـوت از   10وزراء بنا به تشخیص رئیس و پیشـنهاد دبیـر) و تبصـره مـاده     
هاي اجرایی استان) در اولـی بـدون    نظران و رؤساي دستگاه مدیران و صاحب

رسد و تنها این موضوع را  حق و در دومی بدون حق رأي منطقی به نظر نمی
عوت از افراد مزبور در شوراي عـالی آب بـا حـق    کند که د به ذهن متبادر می

ــی  ــه منظــور ب ــا ب ــردن نقــش دســتگاه رأي تنه ــد  اثرک ــاي تخصصــی مانن ه
 زیست در تصمیمات ملی است. محیط

28 

374 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـاي   نامه اجرایی کارگروه اسـتانی نیـز بـا همکـاري دسـتگاه      الزم است آیین
ها نقش خواهند داشت تهیه شود. لذا ذکـر گـردد:    برنامهمتولی که در اجراي 

نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نیرو و با همکاري سازمان حفاظـت   آیین«
محیط زیست {و ...} ظرف مدت ... ماه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران 

 ».خواهد رسید

10-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

375 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
زیست استان  نهاد به انتخاب مدیرکل حفاظت محیط هاي مردم نماینده تشکل

 معرفی شود و نه به انتخاب رئیس کارگروه.   
1 

376 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
در کارگروه استانی آب، مدیر عامل شـرکت توزیـع بـرق از اعضـاي کـارگروه      

 حذف شود؛ زیرا ارتباطی با موضوع آب ندارد.
10-4  

377 10 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

با توجه به اینکه شوراي عالی آب تا پیش از تصویب ایـن قـانون بـه صـورت     
ساختار اجرایـی درنیامـده اسـت، جایگـاه قـانونی مـورد نظـر بـراي تصـویب          

هاي مورد نظر این قانون نبوده و نیازي به تایید یا تصویب شوراي  نویس پیش
نـویس   و با تشکیل شوراي عالی وفق پیش باشد. در غیر این صورت عالی نمی

 جدید، بالمانع است.

10-8  

378 10 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

12-10 نیز تعریف شود.  11و  10شرح وظایف ماده   

 دکتر باقري 10 379
دانشگاه تربیت 

 مدرس
وظایف، ماموریت، حدود صالحیت ایـن کـارگروه چیسـت؟ رابطـه آن بـا آب      

 اي چگونه است؟ منطقه
و  10-12

10-6  

 دکتر باقري 10 380
دانشگاه تربیت 

 مدرس
نهاد و... باید در یک فرآینـد دموکراتیـک انتخـاب     هاي مردم نمایندگان تشکل

 شوند نه اینکه انتصابی باشند.  
1 

 دکتر باقري 10 381
دانشگاه تربیت 

 مدرس
5-10 هاي استان نادیده گرفته شده است. در این کارگروه، نقش دانشگاه  

382 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بـرداران بخـش کشـاورزي توسـط      هاي بهره گردد نماینده تشکل پیشنهاد می
 رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان معرفی گردد

عدم معرفی این نماینده توسط سازمان جهاد کشاورزي مغایر و متضاد با ماده 
 نهادي) همین قانون است. سازي (یعنی ظرفیت  5

1 

383 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در کارگروه استانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداري استان به کارگروه اضـافه  
 شود

نهاد با معرفی خودشـان بـا    هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نماینده تشکل
 حکم رییس کارگروه

28 

384 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   بـرداران و یـک نفـر نماینـده تشـکل      هـاي بهـره   یک نفر نماینده تشکل
نهاد مرتبط، هر سه به انتخاب رئیس کارگروه، یعنی استاندار تغییر کند  مردم

 ها به انتخاب خود تشکل
1 

385 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هر سه به انتخاب رئیس کارگروه، چرا همه  انتصابات دولتی اسـت ایـن چـه    
نوع مشارکت حداکثري است که همه چیز انتصاب دولت و حاکمیت اسـت ؟  

 شان را انتخاب کنند؟ توانند خود نماینده ها نمی چرا تشکل
1 



 
 

 

993 
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

386 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
و  زیست محیط

 منابع طبیعی کشور

باشـد.  » کمیتـه جـامع آب اسـتان   «این کـارگروه بهتـر اسـت تحـت عنـوان     
االمکان از اعضاي هیات علمی مرتبط دانشگاه باشـد.   نظر مسایل حتی صاحب

برداران بـا معرفـی ریـیس سـازمان جهـاد و نماینـده        هاي بهره نماینده تشکل
هاي زیست محیطـی   هاي مردم نهاد با معرفی شوراي هماهنگی تشکل تشکل

استان یا کشور (در صورت نبود شعبه استانی) باشـد. در ضـمن، بهتـر اسـت     
 وظایف کلی این کارگروه تبیین شود.

10-9  

387 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بـرداري   هاي بهره نظران مسائل آب و نماینده تشکل انتخاب یک نفر از صاحب
هاي مردم نهاد مرتبط، به رئیس کارگروه اسـتانی آب یعنـی    نده تشکلو نمای

استاندار محول شده است. این رویکرد مـانع جـدي تحقـق مشـارکت واقعـی      
هـاي   گیـري  نهاد در فرآیند تصـمیم  هاي مردم برداري و تشکل هاي بهره تشکل

 بـرداري و  هاي بهـره  استانی است. قائل شدن اختیار انتخاب نمایندگان تشکل
نهاد براي استاندار، کارگروه استانی آب را بـه نهـادي دولتـی     هاي مردم تشکل

 ها نیست. گیري ها در تصمیم ساز مشارکت واقعی تشکل کند و زمینه بدل می

1 

388 10 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ا معرفی خودشـان بـا   نهاد ب هاي مردم برداران و تشکل هاي بهره نماینده تشکل
 حکم رییس کارگروه

1 

389 10 _ 
اي    آب منطقه
 اردبیل

مورد  8شود این ماده به تبع ماده  درخواست می 8با توجه به توضیحات ماده 
 بازنگري قرار گیرد.

10-10  

390 10 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

 28 در میان اعضا جاي منابع طبیعی خالی است.

391 10 _ 
ها،  جنگلسازمان 

 مراتع و آبخیزداري
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان به ترکیـب کـارگروه اسـتانی آب    

 اضافه گردد
28 

392 10 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

هاي ذیل  گردد کارگروه استانی آب در قالب کارگروه پیشنهاد می 10در ماده 
من اینکـه بـراي آن   ریزي و توسعه استان سازماندهی شوند. ضـ  شوراي برنامه

 اي مشخص نشده است وظیفه

و  10-11
10-12  

393 11 
میترا 

 _ ابراهیمی
با وجود این که در ساختار جدید قرار بر این اسـت کـه مـدیریت بـر مبنـاي      

اي که استانی هستند حفـظ   منطقه هاي آب آبریز باشد، ساختار شرکت  حوضه
 شده است و تغییري نکرده است.

11-1  

394 11 
 میترا

 _ ابراهیمی
اي بـا سـاختارهاي شـورایی     منطقـه  هـاي آب  ارتباط ساختار و وظایف شرکت

گرفته مشخص نیست و به نظر هیچ ارتباط دینامیکی بـین آنهـا وجـود     شکل
 ندارد.

11-2  

395 11 
سجاد 
 3 اي چیست؟ هاي آب منطقه وظایف و اختیارات شرکت _ انتشاري

396 11 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

اي به شیوه گذشته اعتقاد داریـم بایـد صـراحتا بـه      اگر به شرکت آب منطقه
بیان این امر بپردازیم. تکلیف باید مشخص باشد. شرکت بازرگـانی بـا فلسـفه    

شـود ایجـاد سـازمان حوضـه      مدیریت منابع آب همخوانی ندارد. پیشنهاد می
 رد.صورت واحد در دستورکار قرار گی آبریز به

3 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 کریم خدایی 11 397
امور منابع آب 

 زنجان

اي  هاي آب منطقه : ارتباط اداري سازمان حوضه آبریز و شرکت12و  11ماده 
اي تحت نظـر شـرکت    مشخص نیست، به این معنی که آیا شرکت آب منطقه

 کند یا تحت نظر سازمان حوضه آبریز . مدیریت منابع آب فعالیت می
3 

 آقاي مهدان 11 398
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

اي به عنـوان شـرکت بازرگـانی باشـند و      شرکت آب منطقه 11در متن ماده 
 حوزه عمل این شرکتها مشخص گردد.

3 

399 11 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

اي، حـدود   هـاي آب منطقـه   ها و شرکت در خصوص تشکیل سازمان 11ماده 
رسـد   ه است. به نظر مـی خوبی تبیین نکرد ها را به وظایف و نقش این سازمان

تـوان نقـش بـازوي اجرایـی را بـه       هـاي اسـتانی) مـی    (کـارگروه  10در ماده 
 اي محول نمود. هاي آب منطقه شرکت

3 

400 11 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

هـا و   توانـد سـازمان   پیشنهادي ذکـر شـده وزارت نیـرو مـی     11در متن ماده 
هـاي   اي را براي اجراي این قـانون بـه صـورت شـرکت     هاي آب منطقه شرکت

هاي بازرگانی چیست؟ آیـا حـوزه عمـل     بازرگانی ایجاد کند؛ منظور از شرکت
یـن  هاي بازرگانی اسـت؟ (درج ا  اي؛ فقط انجام فعالیت  هاي آب منطقه شرکت

موضوع به این صورت با مفاد سایر بندهاي پیشنهادي در این قـانون انطبـاق   
هاي بازرگانی وظایف  اي به جز فعالیت هاي آب منطقه ندارد؛ زیرا براي شرکت

 بینی شده است).  دیگري نیز در این قانون پیش

3 

401 11 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 3 شود.  از این ماده حذف » هاي بازرگانی شرکت«عبارت 

402 11 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
 3 مبهم است و داراي اشکال حقوقی است.

403 11 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

اصالح گردد: تعریف شرکت بازرگانی و حوزه عمل و وظایف آنها در ارتباط بـا  
اي بـه جـز    هـاي آب منطقـه   اي مشخص شود، زیـرا بـراي شـرکت    آب منطقه

 بینی شده است. بازرگانی وظایف دیگري نیز در این قانون پیشهاي  فعالیت
اي منحـل و مجـددا بـا سـاختار و      هـاي آب منطقـه   مشخص شود که شرکت

 شوند یا ادامه روند فعلی خواهد بود. رویکرد جدید تاسیس می
هـا، ممکـن اسـت     اعطاي اختیار به وزارت نیرو جهت تشکیل یا حذف شرکت

 چک شود.  هاي کو مخالف منافع استان

3 

404 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ــار    ــه علــت تعــارض منــافع، الزم اســت وظــایف حــاکمیتی کــامال از اختی ب
 اي خارج شده و به ساختارهاي شـورایی سـپرده شـود.    منطقه هاي آب شرکت

با تغییرات ساختاري، به جاي آن کـه وظـایف مهـم حـاکمیتی بـه نهادهـاي       
گر و شورایی سپرده شود، برخـی از ایـن وظـایف مهـم حـاکمیتی بـه        تنظیم
اي سپرده شده اسـت درحالیکـه مناسـبات مـالی ایـن       منطقه هاي آب شرکت
ها کامال در تعارض با انجام وظایف حاکمیتی در راستاي نفع عمـومی   شرکت
ها، وظایفی مانند تخصیص آب شـرب از شـبکه بـه     براساس برخی ارائهاست. 

هـاي   مصارف صنعت و خدمات، اصالح ساختار سازمانی، تخصـیص آب طـرح  
بندي، تخصـیص آب زیرزمینـی خیلـی شـور      پروري، تخصیص آب بسته آبزي

هاي آب شرب و انعقاد قرارداد  ژرف، وظایف کمیسیون سازند سخت براي چاه
اي سپرده شده اسـت.   منطقه هاي آب عامل شرکت زاد به مدیراناجاره بستر ما

ها تنها باید به امـور اجرایـی    ها، آن درحالی که بر اساس اساسنامه این شرکت
هـا خـارج شـده و بـه      بپردازند نه حاکمیتی. الزم است این امور .از اختیار آن

3 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 هاي استانی سپرده شود. هاي حوضه آبریز و کارگروه کمیسیون

405 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

با وجود این که در ساختار جدید قرار بر این اسـت کـه مـدیریت بـر مبنـاي      
اي که استانی هستند حفـظ   منطقه هاي آب آبریز باشد، ساختار شرکت  حوضه

 شده است و تغییري نکرده است.
اي بـا سـاختارهاي شـورایی     منطقـه  هـاي آب  ارتباط ساختار و وظایف شرکت

هـا وجـود    گرفته مشخص نیست و به نظر هیچ ارتباط دینامیکی بین آن شکل
 ندارد.

3 

406 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

کند به  اي را مشخص می هاي آب منطقه ذکر این که وزارت نیرو عمل شرکت
هـاي   محلـی و اسـتانی (بـه خصـوص اسـتان      هاي معنی خارج کردن مدیریت

هاي آبی است.  به طور خالصه تعریـف   کوچک) در مدیریت و اظهارنظر پروژه
سـازي در   گیـري و تصـمیم   گـري در تصـمیم   سازي البی گانه زمینه سطوح سه

زیسـت و   هاي متولی نظیر محـیط  شوراي عالی و کاهش تاثیرگذاري  سازمان
گانه با هدف قـانون   . گنجاندن مدیریت سهسازان استانی و محلی است تصمیم

 ) منافات دارد.1(بند 

3 

407 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 3 11از ماده » هاي بازرگانی شرکت«حذف عبارت 

408 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

شرکت را دارد ولی جهاد کشاورزي ایـن حـق را   چرا وزارت نیرو حق تشکیل 
 تواند براي توزیع آب کشاورزي شرکت تشکیل دهد. ندارد در حالی که می

3 

409 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي به عنوان یک شرکت از طرفی درگیر مسائل سود و  هاي آب منطقه شرکت
دیگـري بـه نماینـدگی وزارت نیـرو متـولی یـک امـر        زیان بـوده و از سـمت   

 حاکمیتی است و این دو منافات دارد.
3 

410 11 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي منطقه اي در این جا باز، در نظر گرفته شده است یعنـی   حوزه عمل آب
 تواند غیراستانی تعریف شود؟!! می

3 

411 11 _ 

هاي  تشکل شبکه
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هایی کـه محـل تـأمین     واگذاري کلیه حقوق مشترکات عامه مردم به شرکت
حقوقشان از درآمد خودشـان اسـت و بـه نـوعی بخـش خصوصـی محسـوب        

ها حامی مشترکات و حقوق عامـه   شوند،  غیرقانونی است. اگر این شرکت می
ید حاصل از فعالیت خود را به خزانه کشـور واریـز   مردم هستند باید کلیه عوا

 کنند و حقوقشان از مرجع دولتی تأمین شود.

3 

412 11 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

وظایف وزارت نیرو در قانون توزیع عادالنه آب حـاکمیتی بـوده ولـی در ایـن     
است که اختیـار   برداري و بازرگانی را به اختیارات خود اضافه کرده قانون بهره

قـانون   7یـا   6هاي اقتصادي با اعمـال حاکمیـت تبصـره     اقتصادي یا فعالیت
 حفاظت اضافه شود.

3 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

413 11 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

اي  مـبهم اسـت. منظـور از تشـکیل سـازمان و شـرکت آب منطقـه        11ماده 
گـري   ها از نظر حاکمیتی و یا تصـدي  که وظایف آن مشخص نیست. ضمن آن

 نشده است. مشخص
3 

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 12 414
نهاد جایگاهی در نظر گرفته شده است لکن این جایگاه  هاي مردم براي تشکل

 باشد. زیست می کامال وابسته به سازمان محیط
1 

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 12 415
بـرداران   بهـره شود نقش مدیریت مشارکتی آب با اتکـا بـه تـوان     پیشنهاد می

 تر شود. پررنگ
1-12و  4  

416 12 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

شود هیچ باوري براي مشارکت مردمی وجود ندارد و گفته  مجددا مشاهده می
تواند از مشارکت گروداران اسـتفاده کنـد. در    شده کمیسیون حوضه آبریز می

ان مردمی بایـد بـه عنـوان    صورتی که این امر یک ضرورت اساسی بوده و ارک
هـا حضـور    یک عضو اصلی اثرگذار و داراي حـق راي در جلسـات کمیسـیون   

 داشته باشد.

1 

417 12 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 
ملی در مورد 
ویرایش قانون 

 آب

_ 

بــرداري و حفاظــت از منــابع آب، در  در ایــن مــاده واگــذاري مــدیریت بهــره
برداران آب بـا بـه    هاي قانونی بهره ها به تشکل دشتهاي مطالعاتی یا  محدوده

به عنوان امري اختیاري و نه یک الزام قانونی بـراي  » تواند می«کار بردن واژه 
گـري   کمیسیون حوضه آبریز در نظر گرفته شده اسـت. بـا توجـه بـه تصـدي     
زایـی   دولت در اداره امور به عنوان وجه غالب و بارز مدیریت کشـور و آسـیب  

گري در تحقق مدیریت مشارکتی، الزم اسـت واگـذاري مـدیریت     دياین تص
هـا بـه    هاي مطالعاتی یا دشـت  برداري و حفاظت از منابع آب در محدوده بهره

هــاي  آور و البتــه متناســب بــا توانمنــد شــدن تشــکل صــورت رویکــرد الــزام
 برداري به صورت مرحله به مرحله منظور شود. بهره

28 

418 12 
میترا 

 _ ابراهیمی
» ملـزم اسـت  «به کمیسیون حوضه آبریـز  » تواند  می«کمیسیون حوضه آبریز 

 تبدیل شود.
28 

419 12 
میترا 

 _ ابراهیمی
ذکر شد تمرکز بر کمیسیون آبریز فرعی و کمیسـیون   8همانطور که در ماده 

دشت که نهادهاي مردمی هستند در این قانون بسیار کم است درحـالی کـه   
 هاي آبریز باشند.  مدیریت حوضهها باید مبناي  تشکل

1-12و  4  

420 12 
میترا 

 _ ابراهیمی

بـرداري از تأسیسـات و    توانـد بهـره   در این ماده کمیسیون حوضـه آبریـز مـی   
هاي خصوصـی بسـپارد. الزم    هاي مردمی یا شرکت هاي آبی را به تشکل سازه

شـود   هاي مردمی سـپرده  هاي آبیاري به تشکل  برداري از شبکه است که بهره
 هاي خصوصی. نه شرکت

12-6  

421 12 
میترا 

 _ ابراهیمی

هـاي خـرد و کمیسـیون     ها از نماینـدگان تشـکل   الزم است کمیسیون دشت
ها تشکیل شود. بـه عبـارت    حوضه آبریز فرعی از نمایندگان کمیسیون دشت

هـاي   هـاي خـرد، تشـکل     برداران باشند که نماینـدگان تشـکل   دیگر این بهره
آبریز فرعـی را انتخـاب کننـد. درحـالی کـه در ایـن مـاده          ها و حوضه دشت

هـا   نمایندگانی از باال و از طریق سازمان حوضه آبریـز بـراي ایـن کمیسـیون    
 اند.   انتخاب شده

1 

 سعید مرید 12 422
دانشگاه تربیت 

 مدرس
7-12 مشارکت بخش خصوصی با حق راي است؟ اگر خیر چرا؟  

 28بـراي مشـارکت   » توانـد  مـی «تر است به جاي ذکر کلمه  ، مناسب12در ماده موسسه تحقیقات  _ 12 423
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
اسـتفاده  » بایست می«مردمی در تدوین سند پایداري حوضه آبریز، از عبارت  آب

 شود.

424 12 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

 28 تغییر یابد.» موظف است«به » تواند می«در سطر اول 

425 12 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
2-12 استفاده شود.» سازمان حوضه«از » کمیسیون حوضه آبریز«به جاي   

426 12 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامه  به منظور اثربخشی مدیریت مشارکتی و الزام اجرایی آن، الزم است آیین
هـاي کشـاورزي و    اجرایی سازمان حوضه آبریز بـا حضـور ذینفعـان و تشـکل    

ــردم ــارکت  م ــر مش ــین دفت ــاد و همچن ــت   نه ــازمان حفاظ ــی س ــاي مردم ه
 زیست تهیـه شـود و بـراي تصـویب بـه هیـات وزیـران ارسـال گـردد.          محیط

هاي الزم براي مشارکت بخش خصوصی ارائـه نگردیـده و در ایـن     پیش شرط
 زمینه باید دقت نظر الزم مبذول گردد.

12-3  

 دکتر باقري 12 427
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 28 کند. الزامی را براي مشارکت ایجاد نمی» تواند می«کلمه 

 دکتر باقري 12 428
دانشگاه تربیت 

 مدرس

هــاي  بــرداري و حفاظــت از منــابع آّب در محــدوده واگــذاري مــدیریت بهــره
هاي قانونی سپرده شده؟  هایی به تشکل مطالعاتی با چه اختیارات و مسئولیت

 شود؟ ها چه می تشکلتعهدات وزارت نیرو در برابر این 
12-4  

 دکتر باقري 12 429
دانشگاه تربیت 

 مدرس
توانـد نظـارت هـم     اي داشت. آیـا مـی   سازمان حوضه آبریز ماموریت دبیرخانه

 بکند؟ با چه مکانیزمی؟
12-5  

 دکتر باقري 12 430
دانشگاه تربیت 

 مدرس
با چه مکانیزمی که باعث ایجـاد رانـت و فسـاد نشـود؟ حقـوق مالکیـت چـه        

 شود؟ می
12-4  

431 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

شاخص ارزیابی این بخش عبارت است از نسـبت واحـدهاي اجرایـی محلـی     
هاي اجراي رسمی و عملیاتی بـراي جـذب مشـارکت     ها و سیاست داراي رویه

 جوامع محلی در مدیریت آب و بهداشت است.
موظف شده) و مشارکت جامعه محلـی را نیـز    5ر ماده  سازي (د لذا ، ظرفیت

باید با جدیت بیشتري لحاظ شـود.  بنـابر ایـن در ابتـداي ایـن مـاده، فعـل        
اي  نامه تغییر یابد و براي آن آیین» موظف یا مکلف است«باید به »  تواند می«

توسـط وزارت نیـرو و جهـاد     98نامه تهیه شـده در سـال    تدوین گردد. آیین
پـردازد و مشـارکت    صرفا به تشریح مشارکت بخش خصوصـی مـی   کشاورزي

ها دیده است که دیدگاه سلسـله مراتبـی    مردمی را در قالب قرارداد با تعاونی
 بر آن حاکم است و از مشارکت فاصله دارد.

1 



  
 
 

998 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

432 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

» ملـزم اسـت  «به کمیسیون حوضه آبریـز   »تواند  می«کمیسیون حوضه آبریز 
 تبدیل شود.

ذکر شد تمرکز بر کمیسیون آبریز فرعی و کمیسـیون   8همانطور که در ماده 
دشت که نهادهاي مردمی هستند در این قانون بسیار کم است درحـالی کـه   

 ها باشند. هاي آبریز باید تشکل  مبناي مدیریت حوضه
بـرداري از تأسیسـات و    توانـد بهـره   در این ماده کمیسیون حوضـه آبریـز مـی   

هاي خصوصـی بسـپارد. الزم    هاي مردمی یا شرکت هاي آبی را به تشکل سازه
هاي مردمی سـپرده شـود    هاي آبیاري به تشکل  برداري از شبکه است که بهره

 هاي خصوصی. نه شرکت
هـاي خـرد و کمیسـیون     ها از نماینـدگان تشـکل   الزم است کمیسیون دشت

ها تشکیل شود. بـه عبـارت    عی از نمایندگان کمیسیون دشتحوضه آبریز فر
هـاي   هـاي خـرد، تشـکل     برداران باشند که نماینـدگان تشـکل   دیگر این بهره

آبریز فرعـی را انتخـاب کننـد. درحـالی کـه در ایـن مـاده          ها و حوضه دشت
هـا   نمایندگانی از باال و از طریق سازمان حوضه آبریـز بـراي ایـن کمیسـیون    

 اند. هانتخاب شد

28 

433 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

چرا این مشارکت و واگذاري، به صورت می تواند و اختیـاري مطـرح شـده و    
شـود   چرا به جز موارد استثنایی، مابقی را مکلف نکرده اسـت؟ پیشـنهاد مـی   

 بسیار خاص. سازي و واگذاري باشد؛ مگر در موارد دولت موظف به ظرفیت
هـایی نظیـر گـزارش بانـک      بدون این تکلیف، بخش آب، بـه اسـتناد گـزارش   

گـري و   هاي تصـدي  جهانی از تجارب استقرار مدیریت مشارکتی، به جز حوزه
 به نوعی ایجاد دفتر کارگزاري، مایل به ایجاد مشارکت اساسی نیست.

12-1  

434 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سطح ملـی،   3مابین  ها فی نحوه مشارکت، تعامل، اخذ نظرات و تبادل دیدگاه
رسد بـه   بینی نشده است و به طورکلی به نظر می حوضه آبریز و استانی، پیش

سـویه و از بـاال بـه     هاي بخش آب، به صورت یک گیري مانند گذشته، تصمیم
مشارکت همه ارکان و نهادهـا و   پایین در ساختار آب، دیکته شده و چگونگی

هـا و راهبردهـاي صـنعت آب،     ها و اتخـاذ اسـتراتژي   گیري سطوح در تصمیم
تعریف نشده است و تنها به مقوله مشـارکت بخـش خصوصـی، توجـه شـده      

 است.

12-10  

435 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بایـد بـه نهـادي خـارج از وزارت نیـرو کـه       ها  نظارت بر عملکرد این واگذاري
اي در همین بند قانونی درج شـود.   واگذار کننده است، داده شود و در تبصره

هـاي   بـرداران و تشـکل   بهتر است این نظارت توسط شورایی متشکل از بهـره 
 ها باشد. آن

12-8  

436 12 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بــرداري و حفاظــت از منــابع آب، در  در ایــن مــاده واگــذاري مــدیریت بهــره
برداران آب بـا بـه    هاي قانونی بهره ها به تشکل هاي مطالعاتی یا دشت محدوده

به عنوان امري اختیاري و نه یک الزام قانونی بـراي  » تواند می«کار بردن واژه 
گـري   بـه تصـدي  کمیسیون حوضه آبریز در نظر گرفته شده اسـت. بـا توجـه    

زایـی   دولت در اداره  امور به عنوان وجه غالب و بارز مدیریت کشور و آسـیب 
گري در تحقق مدیریت مشارکتی، الزم اسـت واگـذاري مـدیریت     این تصدي

هـا بـه    هاي مطالعاتی یا دشـت  برداري و حفاظت از منابع آب در محدوده بهره
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هــاي  د شــدن تشــکلآور و البتــه متناســب بــا توانمنــ صــورت رویکــرد الــزام

 برداري به صورت مرحله به مرحله منظور شود. بهره

437 12 _ 
کمیته ملی آبیاري 

 و زهکشی

برداران آب و کشاورزان در  هرچند موضوع جلب مشارکت و تقویت نقش بهره
بـرداري و مـدیریت منـابع آب و تأسیسـات آبـی       استحصال، حفاظت و بهـره 

هاي کلـی نظـام، قـوانین     همواره در اسناد باالدستی مختلف از جمله سیاست
است، امـا  هاي اجرایی دولت مورد تأکید قرار گرفته  نامه ساله و آیین 5برنامه 

رسد هنوز فاصله زیادي با تحقق مشارکت واقعی داریم. عدم توفیق  به نظر می
خانه نیرو و جهـاد کشـاورزي بـراي مشـارکت      هاي دو وزارت ها و تالش برنامه
هـاي آبیـاري و اثـربخش نبـودن      برداري شبکه برداران در حفاظت و بهره بهره

بـرداران  بـراي    ت بهـره ربـط در جلـب مشـارک    هاي اجرایی ذي اقدامات ارگان
گـواه  » بخشی آب زیرزمینی طرح احیا و تعادل«نجات آب زیرزمینی در قالب 

 این امر است. 
دلیل این عدم موفقیت را شاید بتوان در این مبحث نظري پیدا کرد که اصوال 
منابع آب به عنوان یـک منبـع عمـومی مشـترك همـواره در معـرض خطـر        

بیشـتر از  » عـدم مشـارکت  «مـدت،   ر کوتـاه بوده و د» تراژدي منابع عمومی«
بردار منفعت دارد. تاکنون دو رویکـرد بـراي حـل ایـن      براي بهره» مشارکت«

) کنتـرل و نظـارت بـر    1مشکل و مدیریت چنین منابعی اجـرا شـده اسـت:    
) 2برداري این منابع از سوي دولت از طریق مقررات دستوري  حفاظت و بهره

اي که استفاده پایدار  خصوصی شود به گونه منابع عمومی تابع حقوق مالکیت
سـازوکار  «از این منابع براي مالکان منفعت داشـته باشـد و امکـان پیـدایش     

فراهم شود. بنا به تجربه دنیا، هر دو رویکرد در مدیریت/ حفاظت منابع » بازار
نظـران   آب شکست خورده است. در این میان و بنا به توصـیه برخـی صـاحب   

وثرتر بـراي مـدیریت صـحیح ایـن منـابع، توسـعه مـدیریت        حل م توسعه، راه
هاي محلی و با رعایـت اصـول حکمروایـی     مشارکتی از طریق توسعه ظرفیت

بـرداران در   باشد. از ایـن طریـق امکـان حضـور فعـال بهـره       منابع عمومی می
برداري و حفاظـت   ها و مقررات شفاف براي بهره ها، تدوین برنامه گیري تصمیم

گـردد. از ایـن     فراهم می -اندرکاران کلیدي مورد پذیرش دست –از منابع آب 
هاي جمعی براي نظارت موثر و کارآمد بر استفاده پایدار از منابع بـارور   انگیزه

گرایانه در جهـت حفـظ    شده و رفتارهاي فردي سودجویانه به رفتارهاي جمع
 منبع و منافع همگان، تبدیل شود.  

افتـد، بلکـه نیازمنـد     مشارکت در خال اتفاق نمـی واقعیت این است که پدیده 
حقوقی، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی    -ها و بسترهاي قانونی یکسري زمینه

هایی درباره فراهم بودن همه این بسترها در  است. با قبول اینکه عدم قطعیت
گیـري   توان به شکل رسد تنها در صورتی می کشورمان وجود دارد، به نظر می

برداري منابع آب  بردار در حفاظت و بهره ت جوامع محلی بهرهو تحقق مشارک
و خاك امیدوار بود که بتـوان منطـق نهـادي الزم را بـراي مشـارکت واقعـی       

ها ¬مبتنی برحکمرانی محلی تعریف و ایجاد کرد به این معنا که دولت زمینه
اي فـراهم کنـد کـه جامعـه محلـی بـه صـورت         و بسترهاي الزم را بـه گونـه  

 خته اقدام به این مشارکت کند و منافعی از آن را به دست آورد.  خودانگی
با این مقدمه، کارگروه مـدیریت مشـارکتی منـابع آب و خـاك کمیتـه ملـی       
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
سازي چنین رویکردي مبتنی بـر   آبیاري و زهکشی بر این باور است که پیاده

 ها و بسترهاي زیر است: بحث نظري فوق نیازمند پشتوانه
هاي اجرایـی آب و کشـاورزي در    اي دستگاه خوردهاي سلیقهبا توجه به بر -1

هـا در   سطح ملی و استانی با این موضوع و گاها موانع نگرشـی و مقاومـت آن  
گیري و تقویت حکمروایی محلی و توسعه مدیریت مشـارکتی آب،   برابر شکل

الزم است موانع و خالءهاي حقوقی موجود در این زمینه از طریـق اصـالح و   
هاي مربوطه رفع گردد به طوري که اراده ملـی   نامه اد قانونی و آیینتقویت مو

هـاي قـانونی سـازمان     ها و اختیارات به تشکل براي واگذاري توامان مسئولیت
 گیري حکمرانی موثر نهاد محلی فراهم گردد. یافته به منظور شکل

438 12 _ 
کمیته ملی آبیاري 

 و زهکشی

هاي اجرایی آب و کشـاورزي  ¬اي دستگاه¬سلیقهبا توجه به برخوردهاي  -1
هـا  ¬در سطح ملی و استانی با این موضوع و گاها موانع نگرشی و مقاومت آن

گیري و تقویت حکمروایی محلی و توسعه مدیریت مشـارکتی  ¬در برابر شکل
آب، الزم است موانع و خالءهاي حقوقی موجود در این زمینه از طریق اصالح 

هاي مربوطه رفع گردد به طوري که اراده ¬ نامه¬ی و آیینو تقویت مواد قانون
هـاي قـانونی   ¬ها و اختیارات به تشکل¬ملی براي واگذاري توامان مسئولیت

 گیري حکمرانی موثر نهاد محلی فراهم گردد. ¬سازمان یافته به منظور شکل
اکنون تدوین قانون جامع آب در دستور کار وزارت ¬با توجه به به اینکه هم •

توان براي تحقق بند فـوق اسـتفاده   ¬نیرو قرار گرفته است، از این فرصت می
گردد که ضمن تعریف یک سرفصل مجـزا  ¬کرد. در همین راستا پیشنهاد می

، مباحث زیـر  »توسعه حکمرانی نهاد محلی آب«در مجموعه قوانین با عنوان 
 در ذیل این سرفصل قانونی آورده شود:  

هاي مـرتبط موجـود و پراکنـده در     نامه نین و آیینتجمیع و انتقال کلیه قوا •
نامـه مصـرف بهینـه آب کشـاورزي،      هاي قانونی متعدد (ماننـد آیـین   سرفصل

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي و...) و انتقـال   11نامه اجرایی ماده  آیین
 آن به ذیل این سرفصل.

لی مـرتبط، در  بردار و نهادهاي مح تعیین جایگاه و تقویت نقش جامعه بهره •
ساختارهاي محلی مدیریت منابع آب (بـا توجـه بـه اصـالحات سـاختاري در      

 هاي حوضه آبریز)   دست اقدام در وزارت نیرو براي ایجاد سازمان
هاي مدیریت محلـی بـر منـابع از طریـق مشـارکت جامعـه        توسعه ظرفیت •

ایجـاد  بـرداران) و  ¬هاي غیررسمی بهـره  هاي رسمی یا گروه بردار (تشکل بهره
هـا،   گیـري  مند آنان در تصمیم هاي نهادي براي حضور هماهنگ و نظام شبکه
 بخشی منابع آب هاي حفاظت و تعادل ریزي، طراحی و اجراي طرح برنامه

ایجاد زمینه الزم براي شـفافیت در ارائـه و تبـادل اطالعـات منـابع آب، از       •
هـا بـا    بخـوان گیـري و پـایش مستمروضـعیت آ    اندازي شبکه انـدازه  طریق راه

 برداران   مشارکت بهره
هـا و   رسانی برخط داده سازي زیرساخت الزم براي اطالع سازي و پیاده آماده •

 برداران اطالعات وضعیت منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی به بهره
هـا بـا مشـارکت     هاي نظـارت بـر وضـعیت آبخـوان     سازي طرح تهیه و پیاده •

 برداران. بهره
هـاي   ایجاد انسجام سازمانی و تقویت باور در سطح ملی و مدیران دستگاه -3
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
اجرایی متـولی آب و کشـاورزي بـه ایـن رویکـرد و فـراهم شـدن بسـترها و         

هـاي   هاي اجرایی الزم، تأمین منابع مالی مورد نیاز براي اجراي پـروژه  مشوق
رالعمل دسـتو «مدیریت مشارکتی آّب. در این زمینـه، بـا توجـه بـه ایـن کـه       

کـه در آن  » ها و شـرح خـدمات آن   توسعه مدیریت مشارکتی آب  همراه گام
خـورد، طـی دو سـال     هایی از اصول حکمروایی محلی آب به چشم مـی  بارقه

گذشته به صورت مشترك توسط وزارت نیرو و جهاد کشاورزي تهیـه و ابـالغ   
رك تواند مبنایی براي تعریف و شروع عملی یـک اقـدام مشـت    شده است، می

بینی شـده در ایـن دسـتورالعمل، بـه خـوبی       قرار  گرفته و سازوکارهاي پیش
 تواند به این انسجام سازمانی کمک نماید می
هـاي آبیـاري و زهکشـی،     هاي شـبکه  اختصاص درصدي از اعتبارات طرح -4

طرح تعادل بخشی و دیگر منـابع اعتبـاري در سرفصـل آب و خـاك، و قـرار      
به » توسعه حکمرانی نهاد محلی آب«ه با عنوان دادن آن در سرفصلی جداگان

هـاي مـدیریت    مطالعـه و اجـراي پـروژه    •هاي زیـر:   منظور استفاده در زمینه
 مشارکتی آب در چارچوب دستورالعمل ابالغ شده 

 هـــاي اشـــاعه رویکـــرد مـــدیریت مشـــارکتی    تهیـــه و اجـــراي برنامـــه •
 رسانی عمومی هیرسانی و آگا هاي جامع اطالع تهیه و اجراي برنامه •
هاي جامع توانمندسـازي جامعـه محلـی بـراي حضـور       تهیه و اجراي برنامه •

 فعال در مدیریت منابع آب 
هاي محلی در جهت تأمین  هاي جامع توسعه ظرفیت تهیه و اجراي برنامه - •

 شرایط حکمروایی محلی
سازماندهی شبکه نهادهاي محلی به منظـور تـأمین شـرایط بـراي حضـور       -

 برداران در مدیریت منابع آب در ابعاد خرد و کالن مند بهره نظام

439 12 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

مورد بـازنگري قـرار    8، این ماده نیز به تبع ماده  8باتوجه به توضیحات ماده 
 گیرد.

10-10  

440 12 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
مـدیریت  «عبـارت  از » کمیسیون حوضـه آبریـز  «به جاي عبارت  12در ماده 

 استفاده گردد.» حوضه آّبریز
12-9  

441 13 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

شود. در این ماده، هـدف حفـظ   » ارتقا«در سطر اول جایگزین » رعایت«واژه 
منابع آبی مشـترك و رعایـت حقـوق ملـت ایـران اسـت نـه ارتقـاي حسـن          

هـاي مشـترك بـا رعایـت اصـل       به دفاع از حقابههمجواري. لذا دولت موظف 
 همجواري است.

28 

442 13 
میترا 

 _ ابراهیمی

هاي سطحی، زیرزمینـی و غیرمتعـارف در منـابع     از آن جا که برداشت از آب
هـاي اکولوژیـک داخـل     هاي پیشین موجود و حقابه آب مرزي کامال بر حقابه

از ایـن منـابع بـا لحـاظ      گذارد، الزم است که برداشـت  سرزمین ایران اثر می
هـاي توسـعه درون و بـرون     کردن کامل پایداري حوضـه بـا احتسـاب طـرح    

هاي مرزي به این امر  هاي توسعه آب سرزمینی صورت گیرد (تاکنون در طرح
هاي آبریـز شـده    توجه نشده است که سبب ناپایداري شدیدي در این حوضه

 است.)

13-4  

 سعید مرید 13 443
دانشگاه تربیت 

 مدرس
1-13 شوراي عالی امنیت ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.  



  
 
 

1002 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر زارعیان 13 444
موسسه تحقیقات 

 آب

زیسـت   مدیریت آب مرزهاي مشترك باید سازمان محـیط  13در تبصره ماده 
هم باید حضور داشته باشد زیرا مسائل کیفی به این سازمان مربـوط اسـت و   

 داشته باشد.نامه نقش  بهتر است در تدوین آیین
28 

445 13 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

(در خصوص مـدیریت منـابع آب مـرزي و مشـترك)، بـا       13در تبصره ماده 
شـود سـازمان    هاي مدیریت کیفـی ایـن منـابع، پیشـنهاد مـی      توجه به جنبه

المللی در خصـوص   زیست نیز به دلیل دارا بودن ارتباطات بین حفاظت محیط
 نامه مشارکت داشته باشد. ا، در تدوین آیینه ها و رودخانه حفاظت تاالب

28 

446 13 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

کننـده   ترین و آخـرین تصـویب   تبصره: مجلس شوراي اسالمی به عنوان عالی
 قید شود.

13-2  

اي تهران آب منطقه _ 13 447  

 متن ماده به شرح زیر اصالح شود:
حفظ حاکمیت، امنیـت و  دولت موظف است با همکاري سایر قوا و به منظور 

منافع ملی و ارتقاي اصل حسن همجواري، اقـدامات الزم را دربـاره انعقـاد و    
بـرداري از منـابع آب مـرزي و     اجراي معاهـدات مربـوط بـه حفاظـت و بهـره     

مشترك و تأسیسات وابسته به آن، اعم از سطحی، زیرزمینـی و غیرمتعـارف،   
 عمول نماید.المللی دیگر م هاي بین ها و سازمان با دولت

13-5  

448 13 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامـه   کننـدگان آیـین   زیست به جمـع تهیـه   : سازمان حفاظت محیط1تبصره 
 اجرایی اضافه شود.

بـرداري از   المللی در زمینه حفاظت و بهره انعقاد و اجراي هرگونه معاهده بین
حفاظـت  منابع آبی مرزي و مشـترك مسـتلزم مشـارکت و نظـارت سـازمان      

 زیست است.  محیط
ها  هاي مرزي در وضعیت تاالب با توجه به اثرات مهم و حیاتی حقابه رودخانه

هاي سیالبی با حاکمیت غبارخیزي که از منـابع آب مشـترك تغذیـه     و دشت
 نامه اجرایی این ماده ضروري است. شوند، حضور سازمان در تدوین آیین می

28 

 دکتر باقري 13 449
ت دانشگاه تربی
 مدرس

6-13 کند؟ بود و نبود این ماده چه فرقی می  

450 13 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

جایگزین شود. در این ماده هدف حفظ منابع » رعایت«، »ارتقا«به جاي واژه 
آبی مشترك و رعایت حقوق ملت ایران است و نه ارتقاي حسـن همجـواري،   

هاي مشترك در جهت پایداري سرزمین بـا   به دفاع از حقابهلذا دولت موظف 
 رعایت اصل همجواري است

28 

451 13 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نامـه ایـن قـانون     گردد در تبصره این قانون به جهت تدوین آیین پیشنهاد می
 زیست هم اضافه شود. سازمان محیط

28 

452 13 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
» ارتقـا «اضافه شود و به جاي » منافع ملی«بعد از کلمه » مالحظات زیستی«

 جایگزین شود.» رعایت«کلمه 
28 

453 13 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

سـایر  «، »سـایر قـوا  «و به جاي » وزارت نیرو«، »دولت«به جاي  13در ماده 
رسـد   قرار گیرد. به نظـر مـی  » وزارت امور خارجههاي اجرایی به ویژه  دستگاه

 نامه اجرایی ندارد. این بند نیاز به آیین
13-7  



 
 

 

1003 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 خانم نظري 14 454
شرکت آب منطقه 

 اي تهران

ترین مسائل براي اصالح حکمرانی شفافیت اطالعـاتی بـوده ولـی     یکی از مهم
ان تـو  همچنان اراده جدي براي پیگیري آن وجود ندارد و از ایـن جهـت مـی   

راسـتا   هاي مختلف بـا یکـدیگر هـم    گفت که متاسفانه منافع نهادها و سازمان
گیـري بـارش    شود. به عنوان مثال با وجود این که وزارت نیرو آمار اندازه نمی

دهد امـا   هاي خود را در اختیار سازمان هواشناسی قرار می تعدادي از ایستگاه
سـنجی سـازمان هواشناسـی     رانهاي با ها باید به آمار ایستگاه در زمینه بارش

هـاي   گیـري شـده توسـط ایسـتگاه     هاي اندازه اتکا کرد و آمار مربوط به بارش
هواشناسی وزارت نیرو تنها مصرف داخلی این وزارتخانـه را دارد و بـه نـوعی    
مورد تایید سازمان هواشناسـی نیسـت. همچنـین سـازمان هواشناسـی نیـز       

 دهــــد. ا قــــرار نمــــیاطالعــــات را بــــه رایگــــان در اختیــــار نهادهــــ
قـانون فـوق تـالش شـده دسترسـی بـه        14براي حل این مسـاله در مـاده    

 هــاي آب و هواشناســی کشــور مــورد توجــه جــدي قــرار بگیــرد.        داده
باید در نظر داشت تشکیل نهادي مستقل در معرض این تهدید اسـت کـه در   

ه و آینده نزدیک با کمبود بودجه و تخصیص منابع مالی و انسانی و در نتیجـ 
مخالفت سازمان اداري و استخدامی کشور روبـه رو شـود. همچنـین ممکـن     
است این مرکز  وابسته به یکی از نهادهاي مجـري بخـش آب باشـد و دچـار     

هاي احتمالی شود. براي حـل ایـن مسـاله حسـب نتـایج حاصـل از        سوگیري
ــال      ــالی آب در سـ ــوراي عـ ــی شـ ــارگروه کارشناسـ ــات کـ  1398مطالعـ

)swc.moe.gov.irشود یـک نهـاد باالدسـت و مجـازي بـه       ) پیشنهاد می
تعریف و تاسیس شود تا پوشش الزم و وفاق ملی بین » وب سرویس«صورت 

نهادهاي مرتبط را ایجاد کند همچنین نهادها ملزم به همکاري با آن باشـند.  
تجربه مشابه ایجاد شبکه شتاب (شبکه تبادل اطالعات بـین بـانکی) توسـط    

هاي مختلف بسیار  مکاري اطالعاتی و عملیاتی بین بانکبانک مرکزي براي ه
موفق بوده و باید از آن الگـوبرداري کـرد. همچنـین در کشـورهاي مختلـف،      

هاي مجازي براي تولید، پردازش و ارائه اطالعات مربـوط بـه آب و    زیرساخت
توانـد آموزنـده    هـا، مـی   هوا ایجاد شده است که بررسی و تحلیل این پلتفـرم 

 باشد.  
حل نهایی راهکارهـاي پیشـنهادي روي    یشنهاد می شود براي رسیدن به راهپ

یک یا چند پایلوت پیاده شده و سپس بر اساس تجربیـات بـه دسـت آمـده،     
بسته راهکارهاي عملیاتی براي کل کشور تدوین شود. قبل از هر اقدامی باید 

بسته بـه مـورد،   ها،  هاي مورد نیاز ایجاد پایگاه داده مجوزها و پروتکل  قوانین،
سازي شوند. ابتـدا الزم اسـت یـک مـدل مفهـومی از پایگـاه        بررسی یا شفاف

ها تهیه و بعد براي پرداختن به جزئیات اجراي آن، جلسـات کارشناسـی    داده
ها و اطالعات هـر نهـاد از سـوي     تشکیل شود. همچنین ایجاد اعتماد به داده

رار گیرد. الزم است پـس از  ها، موضوعی است که باید مورد توجه ق دیگر نهاد
ها هم براي ایجاد اعتماد و تضمین  هاي پشتیبان آن تهیه بانک اطالعات، داده

گـذاري   ها به اشتراك گذاشته شـود. بـراي پیگیـري بـه اشـتراك      صحت داده
اطالعات الزم است ابتدا نقشه راه مشخص و سپس بسته سیاسـتی مناسـبی   

ن شده براي وب سرویس باید دیده تدوین شود. این مالحظات در قانون تدوی
 شود.

14-5  



  
 
 

1004 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
مرکز ملی داده و اطالعات آب «شود به جاي ایجاد  لذا در نهایت پیشنهاد می

به صورت تشکیالت اداري پرهزینه و نیروبـر (مطـرح شـده در    » و هواشناسی
فوق) در قانون جدید، ایجاد یک نهاد مجازي به صورت وب سرویس  14ماده 

مدنظر قرار گیرد و آنچـه نهادهـاي   » و هواشناسیشبکه تبادل اطالعات آب «
کند یک پروتکل اطالعاتی قـانونی   فعلی را ملزم به همکاري با  نهاد جدید می

باشد نه تحکم اداري صرف یک نهاد به دیگري. البته براي پشتیبانی ایـن وب  
سرویس یک دفتر چابک مستقر در شوراي عـالی آب یـا واگـذاري شـده بـه      

 بوده و کفایت خواهد کرد.بخش خصوصی الزم 

455 14 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
 28 مدنظر قرار گیرد. 1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

456 14 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

نامـه اجرایـی دخیـل     در تدوین آیـین زیست هم باید  : سازمان محیط2تبصره
 باشد.

28 

457 14 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

هدف از تشکیل مرکز ملی اطالعات و داده آب و هواشناسـی عـالوه بـر داده    
هاي کمی آب و هواشناسی مـی بایـد داده هـاي پـایش کیفـی آب و هـوا و       

،  14ذیل ماده  2تبصره شود در  محیط زیست را هم شامل شود. پیشنهاد می
دهنده این مرکز افـزوده   زیست هم به نهادهاي تشکیل سازمان حفاظت محیط

 شود.

و  14-2
28 

458 14 
میترا 

 _ ابراهیمی

در این ماده دسترسی آزاد به اطالعات بـه داده و اطالعـات آب و هواشناسـی    
محدود شده است درحالی که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

تمامی اسناد و مکاتبات اداري شامل دستور  ، الزمست1387/ 11/ 06مصوب 
اداري، نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبـات   جلسات، پیش

گزارشات توجیهی و مطالعاتی، مسـتندات قـانونی تصـمیمات، اسـناد مـالی،      
ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک و مصوبات و  ها، اخطاریه قراردادها، ابالغیه

دهنده خدمات عمـومی   تصمیمات موسسات دولتی و موسسات خصوصی ارائه
 در اختیار عموم مردم قرار داده شود.

/ 06قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات مصـوب      از آن جا که طبق -
، هیچ یک از اطالعات راجع به وجـود و بـروز   1تبصره  17، ماده  1387/ 11

خطــرات زیســت محیطــی و تهدیــد ســالمت عمــومی مشــمول اســتثنائات  
هاي توسعه منابع آب، تخصیص  شوند ، لذا در طرح دسترسی به اطالعات نمی

برداري و که همگی  هاي بهره ارف سدها، صدور پروانهکالن، برنامه منابع و مص
زیسـتی همـراه هسـتند، الزم اسـت کلیـه       با حساسـیت اجتمـاعی و محـیط   

جلسات، مکاتبات و  گیري (صورت مطالعات، مجوزها و اسناد منتهی به تصمیم
ها و ادارات) و منابع و مصـارف مـالی، مشـمول     مستندات شوراها و کمیسیون

بایست در اختیار عموم مردم قرار داده شود. ایـن   د و میشو دسترسی آزاد می
 ترین تغییراتی است که باید در این قانون مشاهده گردد. امر یکی از مهم

5 

459 14 
میترا 

 _ ابراهیمی
زیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیاز بـراي   همچنین سازمان محیط

هــاي زیربنــایی و غیرزیربنــایی  هــاي منــابع آب اعـم از پــروژه  ارزیـابی پــروژه 
دسترسی داشته باشد و وزارت نیرو وظیفه دارد این اطالعات را تماما و بودن 

14-1  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 زیست قرار دهد. قید در اختیار سازمان محیط

460 14 
میترا 

 _ ابراهیمی
نامه اجرایی به وزارت نیـرو، وزارت جهـاد و سـازمان هواشناسـی      تدوین آیین

سپرده شده است در حـالی کـه بایـد بـه شـوراي عـالی آب کـه متشـکل از         
 تري است، واگذار شود. نفعان گسترده ذي

14-6  

461 14 
میترا 

 _ ابراهیمی
طالعات به صـورت کـامال آزاد و   در مورد آمار و اطالعات پایه منابع آب، این ا

در اختیـار   رایگان در وبسایت مرکـز ملـی داده و اطالعـات آب و هواشناسـی     
 همگان قرار گیرد.

14-7  

462 14 
میترا 

 _ ابراهیمی
مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی براي تهیه آمـار و اطالعـات پایـه    

ي) مخـتص بـه خـود     ا سـرمایه هـاي   منابع آب، بودجه عمرانی (تملک دارایی
 اي نباشد. منطقه هاي آب داشته و تحت تاثیر منابع جاري شرکت

14-8  

463 14 
سجاد 
 _ انتشاري

این ماده صرفا در مورد ایجاد مرکز ملی داده و اطالعات آب صـحبت کـرده و   
در مورد انتشار اطالعات هیچ چیزي را تصویب نکرده است. درحالی که بایـد  

انتشار اطالعات در این ماده مشخص شود. ضـمن اینکـه انتشـار    حد و حدود 
 داده نیاز به سامانه و سازوکار دارد و نیازمند نهاد جدید نیست.

5 

464 14 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

این ماده، با توجه به شرایط کنونی جامعه، بسیار الزم بوده و بـه درسـتی در   
 است.نظر گرفته شده 

14-11  

 آقاي مهدان 14 465
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

شـود.   هاي موجود در کشور در این ماده مشاهده مـی  عدم استفاده از ظرفیت
تـوان از ایـن    در سازمان هواشناسی ظرفیت ایجاد مرکز داده وجود دارد و می

 ظرفیت استفاده نمود بدون اینکه مرکز جدیدي ایجاد شود.
14-2  

 دکتر زارعیان 14 466
موسسه تحقیقات 

 آب
توانـد باشـد. بایـد ذیـل یـک       تشکیل مرکز داده ذیل شوراي عـالی آب نمـی  

 سازمان مستقل  باشد.
28 

467 14 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

زمان الزم براي اجراي این ماده و همچنین دلیل منظور از تجدیـد سـازمان،   
 شخص نیست.امکان و چگونگی آن م

14-4  

468 14 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

، تشکیل مرکز ملی اطالعات آب و هواشناسی، ذیل شوراي عـالی  14در ماده 
باشد. این مرکز باید زیرمجموعه  آب از لحاظ ساختار اداري به نظر ممکن نمی

نهادي نظیر سازمان برنامه و بودجـه، وزارت نیـرو و یـا هـر ارگـان سـازمانی       
بر اسـاس ضـوابط   «شود به عبارت  نیز پیشنهاد می 1در تبصره دیگري باشد. 

 اشاره شود.» قانون دسترسی آزاد به اطالعات

28 

469 14 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

به تأسیس مرکـز ملـی داده و اطالعـات آب و هواشناسـی ذیـل       14در ماده 
شوراي عالی آب اشاره شده است و این در حالی است که اکنـون بسـیاري از   

ونقل هـوایی و ... تـأمین و در اختیـار     واسطه نیاز حمل اطالعات هواشناسی به
گیرد و چون این بخـش مهمـی نیـز بـوده اسـت سـازمان        ها قرار می سازمان

هواشناسی ذیل وزارت راه و شهرسازي قرار گرفتـه نـه وزارت نیـرو. بنـابراین     
 بخش اطالعات هواشناسی در این مرکز زائد است.

28 

470 14 _ 
مرکز همکاري 

تحول و پیشرفت 
در حکمرانی، مناسـب اسـت   » شفافیت«بنا به اهمیت و ضرورت رعایت اصل 

تر گردد  تر و روشن سازوکار انتشار آمار و موضوع دسترسی به اطالعات، دقیق
5 



  
 
 

1006 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
جمهوري ریاست  و از ضمانت اجرایی مصرح و محکمی برخوردار باشد. 

داده و اطالعـات آب و هـوا    مرکـز ملـی  «شود عـالوه بـر ایجـاد     پیشنهاد می
نیز به » سامانه ملی انتشار بر خط آمار و اطالعات آب کشور«، ایجاد »شناسی

 فهرست وظایف دولت در ماده مربوط اضافه گردد.

471 14 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

در پس از ایجاد مرکـز ملـی داده و اطالعـات آب و هـوا شناسـی الزم اسـت       
خصوص تغییر وضعبت مراکز موجود و مراجع موجود ثبت داده و تولید آمـار  
آب و هواشناسی در وزارت نیرو و سازمان هواشناسـی کشـور تعیـین تکلیـف     

 شود.

14-2  

472 14 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

پیشنهادي ذکر شده که دولت موظـف اسـت ذیـل شـوراي      14در متن ماده 
آب؛ مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی را ایجاد کند و آنچه که عالی 

هاي موجود در کشور  در این ماده مد نظر است عدم استفاده بهینه از ظرفیت
(نظیر سازمان هواشناسی و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آن و مرکز آمار ایران 

ع موجود استفاده بهینه ها و مناب رسد باید از ظرفیت و ....) است که به نظر می
 به عمل آید.

14-2  

اي یزد آب منطقه _ 14 473  
شـود نماینـدگان اداره منـابع طبیعـی و اداره صـمت بـه هیـات         پیشنهاد می

 کارشناسی اضافه شوند.
14-3  

474 14 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

به طـور   14شود با توجه به موارد بسیار کلی و غیرضروري، ماده  پیشنهاد می
 حذف شود. کامل

14-9  

اي تهران آب منطقه _ 14 475  

از نظــر ســاختاري، امکــان اســتقرار یــک مرکــز ملــی بــا ســازوکار اداري در  
زیرمجموعه یک شورا (شوراي عالی آب) نمونه مشابه نداشته و بعید بـه نظـر   

رسد. به خصوص که سازمان برنامه و بودجه کشور در این شـورا عضـویت    می
 شود این مرکز در زیرمجموعه وزارت نیرو تشکیل شود. میندارد. پیشنهاد 

28 

اي تهران آب منطقه _ 14 476  
سـنگ قابـل ارائـه اسـت.      هاي هـم  : پیشنهاد مشترك توسط سازمان2تبصره 

وزارت نیرو و جهاد کشاورزي با سـازمان هواشناسـی از نظـر اداري و قـانونی     
 شهرسازي جایگزین شود. شود با وزارت راه و تراز نیستند. پیشنهاد می هم

28 

477 14 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
و هواشناسی ذیل دبیرخانه شـوراي عـالی آب     مرکز ملی داده و اطالعات آب

 تعریف شود.
28 

478 14 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

زیســت و  هــا، الزم اســت ســازمان محــیط گــذاري داده در خصــوص اشــتراك
کشاورزي و بهداشت، الـزام و سـازوکاري بـراي ایجـاد     هاي نیرو، جهاد  وزارت

 بانک داده مشترك داشته باشند.
مسئولیت بانک داده مشترك با سطح باالتري از دولت، از جملـه معـاون اول   

هـا   هاي دیگر ارگان ها به داده ریاست جمهوري باشد، به نحوي که همه ارگان
و کیفـی بـه وجـود     دسترسی داشته باشند و امکان رصد تامین اهداف کمـی 

 آید.

14-5  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

479 14 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 به این صورت جایگزین گردد:
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمـار ایـران) مکلـف اسـت بـه منظـور       «

هـا و   گـذاري داده  تسهیل دسترسی آزاد، ایجـاد نظـام کارآمـد و بـه اشـتراك     
انتشار دقیق، پایدار و بـه روز  اطالعات آب و هواشناسی و در راستاي تأمین و 

هاي مختلف کشور سـامانه جـامعی را جهـت     آمار و اطالعات مورد نیاز بخش
ــور و       ــواي کش ــابع آب و ه ــی من ــی و کیف ــات کم ــع اطالع ــت و تجمی ثب

 هاي آن طراحی نماید. کننده آلوده
بنـدي شـده در اختیـار     ها و اطالعات باید بـه صـورت طبقـه    داده - 1تبصره 

ربـط قـرار گیـرد. وزارت نیـرو در خصـوص اطالعـات        هـاي ذي  تمامی ارگـان 
 نماید. بندي شده با فراهم نمودن بستر امن مورد تایید اقدام می طبقه

جهت تکمیل اطالعات سامانه جامع پس از تجمیع صورت گرفتـه   - 2تبصره 
تواند از طریـق واگـذاري کـار پـایش منـابع آب و       سازمان برنامه و بودجه می

مربوطه از اعتبارات حاصل از فروش آب موارد نقص اطالعاتی  پرداخت هزینه
 نفعان قرار دهد. برداري در اختیار ذي را تکمیل و جهت بهره

نامـه اجرایـی ایـن مـاده بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و          آیـین  - 3تبصره 
زیسـت،   ریزي کشور و با همکاري وزارت نیرو، سازمان حفاظـت محـیط   برنامه

ي و سازمان هواشناسی کشور ظرف حـداکثر شـش مـاه    وزارت جهاد کشاورز
پس از تصویب این قانون تهیه شده و پـس از تصـویب هیئـت وزیـران ابـالغ      

 »گردد.

 

480 14 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

پیشنهاد می شود مرکز ملی، داده و اطالعات آب، با مشارکت همـه دسـتگاه   
هاي ذي ربط، تحت نظر مرکز اسناد ملی که سازمانی فرابخشـی اسـت قـرار    
گیرد تا اطالعات در انحصار دستگاه بخشی نباشد و راحت تر در اختیار سـایر  

جـه بـوده و   دستگاه ها قرار گیرد. مرکز اسناد زیر نظـر سـازمان برنامـه و بود   
اطالعات آب به تصمیمات آن سازمان در مورد تصویب پروژه هاي مـرتبط بـا   

 آب کمک می نماید. 
جهت جلوگیري از ایجاد نهادهاي متعدد با سـاختار و شـرح وظـایف مشـابه،     
ترتیبی اتخاذ شـود کـه از ظرفیـت هـاي موجـود در کشـور (نظیـر سـازمان         

و مرکز آمار ایران و ...) اسـتفاده   هواشناسی و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آن
 بهینه گردد.

توصیه می گردد وزارت نیرو کلیه مطالعات شاخص در حوضه هـاي آبریـز را   
جمع آوري و در این مرکز بارگـذاري نمایـد تـا در صـورت امکـان، از انجـام       
مطالعات مشابه و غیرضروري جلوگیري گردد. همچنین سـایر دسـتگاه هـاي    

ام مطالعات در حوزه آب ملزم به استعالم از این مرکز اجرایی کشور جهت انج
 شوند.

14-5  

481 14 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
بندي شده با درخواست باالترین مقـام   رداري از اطالعات طبقه : بهره1تبصره 

 گیرد. دستگاه، به طور محرمانه در اختیار قرار می
14-1  

482 14 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامـه اضـافه    کننـدگان آیـین   زیست به تهیـه  : سازمان حفاظت محیط2تبصره 
 شود.

زیست و مباحث کیفیت  نظارتی سازمان محیط -با توجه به وظایف حاکمیتی
ــه       ــی و ب ــراي دسترس ــز ب ــازمان نی ــن س ــام ای ــده آن، ن ــابع آالین آب و من

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 گذاري داده ها درج شود. اشتراك

483 14 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به لحاظ نگارشی مبهم است و منظور را به طور شفاف بـه مخاطـب    14ماده 
 کند. منتقل نمی

28 

 دکتر باقري 14 484
دانشگاه تربیت 

 مدرس

گیـري تولیـد    ریـزي  و تصـمیم   ها در درجه اول براي منظورهـاي برنامـه   داده
گیرند. نه اینکه اولویت اول تولید داده،  شوند بعد در دسترس آزاد قرار می می

گیري فقط محـدود   هاي الزم براي تصمیم دسترسی آزاد باشد. از این رو داده
هاي اقتصادي و اجتماعی هم الزمند که باید با  به آب و هوا نیستند بلکه داده

 هاي مرتبط هماهنگی به عمل آیند.  پایگاه

14-2  

 دکتر باقري 14 485
دانشگاه تربیت 

 مدرس
آوري اسـت. نیـاز بـه همـاهنگی بـین       جمـع ها در مراکر مختلف در حال  داده

 هاي داده وجود دارد نه مرکز درست کردن. پایگاه
14-5  

 دکتر باقري 14 486
دانشگاه تربیت 

 مدرس
شوراي عالی آّب ماهیـت سـتادي بـراي همـاهنگی دارد. مرکـز داده ماهیـت       

 اجرایی دارد. این دو موضوع با هم همخوانی ندارند.
28 

487 14 _ 
 اي آب منطقه
 مازندران

مرکز ملـی داده و اطالعـات آب و   «به » دسترسی به اطالعات«عنوان ماده از 
 تغییر کند.» هواشناسی کشور

14-10  

488 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

گیـري   دسترسی آزاد به اطالعات مورد نیاز براي مشـارکت مـردم در تصـمیم   
 راي اطالعات آب و هواشناسی.فراهم شود، نه فقط ب

سازي و مشارکت مـردم   هاي شفاف ترین راه دسترسی آزاد به اطالعات از مهم
نـویس، ایـن    رود در حـالی کـه در ایـن پـیش     گیري به شـمار مـی   در تصمیم

هاي نامشـخص محـدود    دسترسی به اطالعات آب و هواشناسی و براي بخش
ـ    ، 1387/06/11ه اطالعـات  شده است. طبق قانون انتشـار و دسترسـی آزاد ب

نـویس   الزم است تمامی اسناد و مکاتبات اداري شامل دستور جلسات، پـیش 
مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداري، گزارشات تـوجیهی و  

هـا،   مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات، اسـناد مـالی، قراردادهـا، ابالغیـه    
فکیک، تفکیـک، مصـوبات و تصـمیمات     ها، منابع و مصارف مالی به ت اخطاریه

موسسات دولتی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در اختیار 
 عموم مردم قرار داده شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،  17ماده  2جا که طبق تبصره  از آن
محیطـی و تهدیـد    هیچ کدام از اطالعات راجع به وجود و بروز خطرات زیست

باشـند، لـذا در    مت عمومی مشمول استثنائات دسترسی به اطالعات نمیسال
هاي توسعه منابع آب، تخصیص کالن، برنامـه منـابع و مصـارف سـدها،      طرح

هـاي اجتمـاعی و    برداري و... کـه همگـی بـا حساسـیت     هاي بهره صدور پروانه
محیطی همراه هستند، ضروري است کلیه مطالعـات، مجوزهـا، اسـناد     زیست

راها، جلســات، مکاتبــات، مســتندات شــو گیــري (صــورت منتهــی بــه تصــمیم
ها و ادارات) و منابع و مصارف مـالی، کـه مشـمول دسترسـی آزاد      کمیسیون

تـرین   باشند، در اختیار عموم مردم قرار داده شوند. این امـر یکـی از مهـم    می
 تغییراتــــی اســــت کــــه بایــــد در ایــــن قــــانون مشــــاهده گــــردد.    

ی زیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیـاز بـراي ارزیـاب    سازمان محیط
هاي زیربنایی و غیرزیربنایی دسترسی داشته  هاي منابع آب اعم از پروژه پروژه
 باشد.  

 5 و 2-14
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
آمار و اطالعات پایه منابع آب، بـه صـورت کـامال آزاد و رایگـان در وبسـایت      
مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی، در اختیار همگان قـرار گیـرد تـا    

 ها فراهم شود. دم بر تصمیمگیري و نظارت مر امکان مشارکت مردم تصمیم
مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی براي تهیه آمـار و اطالعـات پایـه    

اي) مخـتص بـه خـود     هـاي سـرمایه   منابع آب، بودجه عمرانی (تملک دارایی
 اي نباشد. هاي آب منطقه داشته و تحت تاثیر منابع جاري شرکت

489 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سازي و مشارکت مـردم   هاي شفاف ترین راه دسترسی آزاد به اطالعات از مهم
رود و در نتیجه از مهمترین تغییراتی اسـت کـه    گیري به شمار می در تصمیم

، این دسترسی 14الزم است در این قانون مشاهده شود؛ درحالی که در ماده 
آب و هواشناسی محدود شده است. در همان دسته اطالعات  تنها به اطالعات

نیز مشخص نشده که این اطالعات به چه صورتی و در دسترس چـه کسـانی   
هـاي مختلـف کشـور صـحبت شـده اسـت.        گیرد و تنها از نیاز بخش قرار می

هاي اساسی در این بخـش، صـرفا بـه     همچنین به جاي تأکید بر روي کاستی
اد (مرکـز ملـی داده و اطالعـات آب و هواشناسـی)،     تأکید بر تاسیس یک نهـ 

 اکتفا شده است.
، الزم 11/06/1387طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصـوب   •

نـویس   است تمامی اسـناد و مکاتبـات اداري شـامل دسـتور جلسـات، پـیش      
مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداري، گزارشات تـوجیهی و  

ا، هـ  مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات، اسـناد مـالی، قراردادهـا، ابالغیـه    
ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک، مصوبات و تصمیمات مؤسسـات   اخطاریه

دهنـده خـدمات عمـومی در اختیـار عمـوم       دولتی و مؤسسات خصوصی ارائه
 مردم قرار داده شود.

قانون انتشـار و دسترسـی آزاد    17ماده  1همچنین از آنجا که طبق تبصره  •
راجـع بـه وجـود و بـروز      )، هیچ یـک از اطالعـات  1387به اطالعات (مصوب 

زیستی و تهدید سالمت عمومی مشمول استثنائات دسترسـی   خطرات محیط
هاي توسعه منـابع آب، تخصـیص کـالن،     باشند، لذا در طرح به اطالعات نمی

برداري و... کـه همگـی بـا     هاي بهره برنامه منابع و مصارف سدها، صدور پروانه
ستند، ضـروري اسـت کلیـه    زیستی همراه ه هاي اجتماعی و محیط حساسیت

گیـري (صورتجلسـات، مکاتبـات و     مطالعات، مجوزها، اسناد منتهی به تصمیم
ها و ادارات) و منابع و مصارف مالی، که مشمول  مستندات شوراها، کمیسیون

اي به صورت شفاف در اختیار عموم مـردم   باشند، در سامانه دسترسی آزاد می
هـاي حقـوقی بـراي تضـمین      انتقرار داده شوند. همچنـین الزم اسـت ضـم   

دسترسی به اطالعات و مشارکت در نظر گرفته شده و براي متخلفـین اداري  
 مجازات متناسب تعیین گردد.

زیست باید بتواند به تمامی اطالعات مورد نیاز براي ارزیـابی   سازمان محیط •
ته هاي زیربنایی و غیرزیربنایی دسترسی داش هاي منابع آب اعم از پروژه پروژه

باشد. وزارت نیرو وظیفه دارد این اطالعات را تمامـا و بـدون قیـد در اختیـار     
 زیست قرار دهد. سازمان محیط

آمار و اطالعات پایه منابع آب، به صورت کـامال آزاد و رایگـان در وبسـایت     •
در اختیار همگان قـرار گیـرد تـا     مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی، 

5 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هـا فـراهم    گیري و نظارت مـردم بـر تصـمیم    در تصمیم امکان مشارکت مردم

 شود.
مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی براي تهیه آمار و اطالعات پایـه   •

ي) مخـتص بـه خـود     ا هـاي سـرمایه   منابع آب، بودجه عمرانی (تملک دارایی
 اي نباشد منطقه هاي آب داشته و تحت تاثیر منابع جاري شرکت

490 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي بخش آب، در حال حاضر بسـیار ناکارآمـد اسـت و در ایـن جـا       نظام داده
بدون نگاهی چند بعدي، صرفا ساختاري جدید در این رابطه، پیشـنهاد شـده   

همـین   19توانسـت در مـواردي نظیـر مـاده      است در حالی که حـداقل مـی  
ه الزام به شفافیت را ایجاد کند یا به طور نمونه، موظف کند نویس، زمین پیش

شان را شفاف در یک سامانه اعـالم    که کمیسیون تخصیص و ...، باید تصیمات
 کنند.

14-10  

491 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نهادها نـدارد  در صورتی که تشکیل این مرکز ضروري است و تعارض با سایر 
نامـه   هـا و راتـع در تهیـه آیـین     زیست و سازمان جنگـل  حضورسازمان محیط
 اجرایی ضروري است.

گیري و تخمین اطالعات  به نظر متخصصان این حوزه و بنابر حساسیت اندازه
هواشناسی باید مستقال در سازمان هواشناسی انجـام شـود. اطالعـات تولیـد     

و شوراي عالی آب مـورد اسـتفاده و اسـتناد    تواند توسط سایر نهادها  شده می
 قرار گیرد.

محیطـی و   همچنین از آنجا که اطالعات راجع به وجود و بروز خطرات زیست
تهدید سالمت عمومی، به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطالعـات   

هـاي آبـی کـه حساسـیت اجتمـاعی و محـیط         منع انتشار ندارد لذا در طـرح 
 شود. یه مطالعات و مجوزها مشمول این قانون میزیستی دارند، کل

28 

492 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 این ماده سازمان محیط زیست هم اضافه شود 2گردد در تبصره  پیشنهاد می
نامـه اجرایـی ایـن مـاده بـه پیشـنهاد مشـترك وزارت نیـرو،          آیین -2تبصره 

زیست ، وزارت جهاد کشاورزي و سـازمان هواشناسـی کشـور    سازمان محیط 
ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه شـده و پـس از تأییـد    

 رسد. شوراي عالی آب به تصویب هیئت وزیران می

14-1  

493 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

،هدف از تشکیل مرکـز ملـی اطالعـات و داده آب و هواشناسـی      14 ەدر ماد
هاي پایش کیفی آب و  هاي کمی آب و هواشناسی می باید داده عالوه بر داده

ذیـل   2 ەٴشـود در تبصـر   هوا و محیط زیست را هم شامل شود. پیشنهاد مـی 
دهنـده ایـن    زیست هم به نهادهاي تشـکیل  ،سازمان حفاظت محیط 14ماده 

 فزوده شود.مرکز ا

28 

494 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مرکز ملی داده و اطالعات آب و هواشناسی را ذیل شـوراي عـالی آب ایجـاد    
نماید ضرورت داد که موضوعات مختلف اقتصاد آب از جمله عرضه و تقاضاي 

اري احصـا و آورده  هاي آمـ  آب به تفکیک نوع مصرف و مکان به دقت با روش
 شود .

و  14-2
14-5  

495 14 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 18 اگر دسترسی به اطالعات محقق نشد چه باید کرد؟
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 منابع طبیعی کشور

496 14 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

به نظر متخصصان ایـن  این قسمت تداخل با وظایف سازمان هواشناسی دارد. 
گیـري و تخمـین اطالعـات هواشناسـی بایـد       حوزه و بنابر حساسـیت انـدازه  

توانـد   مستقال در سازمان هواشناسی انجام شـود. اطالعـات تولیـد شـده مـی     
توسط سایر نهادها و شوراي عـالی آب مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار گیـرد.        

هـاي آب   تقل (دپارتمـان اطالعات آبی تولید شده باید توسط کارشناسان مسـ 
 ها ) نظارت شود. در دانشگاه

14-2  

497 14 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

با توجـه بـه اینکـه    » وهواشناسی مرکز ملی داده و اطالعات آب« 14در ماده 
تواند ذیل آن قرار گیـرد یـا بایـد     شوراي عالی آب ساختار اجرایی ندارد، نمی

و مرکز و پایگاه بودن آن مورد بررسـی  هاي اجرایی باشد  ذیل یکی از دستگاه
 قرار گیرد

28 

 _ کریم خدایی 14 498

از آنجایی که شوراي عالی آب ساختار دبیرخانه اي داشته و سازمان، ارگان و 
اداره داراي چارت تشکیالتی مشخص نمی باشد، لذا قرار گیـري مرکـز ملـی    

د. بهتر است این داده و اطالعات آب و هواشناسی در ذیل آن نامفهوم می باش
مرکز ذیل ساختار وزارت نیرو و معاونت آب و آبفا تشـکیل گـردد و در آیـین    

 نامه اجرایی این ماده دستگاه هاي متولی موظف به همکاري با آن شوند.

28 

499 15 
محمدکاظم 

 _ کامیاب

ها و آبگیرها براي آب شرب ذکر شود. بدیهی  اولویت برداشت از سد و دریاچه
فصول گرم، کشاورزانی که تخصیص از سدها دارند متقاضی دریافـت  است در 

آب بوده در حالی با توجه به کمبود آب موجود اولویت بایـد بـا شـرب مـردم     
 باشد.

15-1  

500 15 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

اي بـه   بندي باید براساس آمایش سرزمین باشد در حالیکه هیچ اشـاره  اولویت
زیسـت آورده شـده    به صورت سنتی شـرب و بهداشـت و محـیط    آن نشده و

 است. در این مساله باید امنیت غذایی دیده شود.

و  15-7
15-6  

501 15 

مصطفی 
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

هـا و   نویس جدید حقابه ترین اساس منابع آب کشور در پیش همچنان مغفول
که به خوبی در این  وجود آنهاي کشور است. با  محیطی تاالب نیازهاي زیست

وزن با مصارف شرب در  رده و هم ها هم نویس اولویت تأمین حقابه تاالب پیش
هاي کشور در  نظر گرفته شده اما ردپاي قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب

 شود نویس مشاهده نمی این پیش

15-2  

502 15 
میترا 

 _ ابراهیمی

مدیریت تاالب هاي کشـور، وزارت نیـرو بـه    بر اساس قانون حفاظت، احیاء و 
ها که توسط ستاد ملی همـاهنگی   منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تاالب

شود، میزان سهم تاالب از ظرفیـت آبـی    هاي کشور اعالم می و مدیریت تاالب
حوضه آبریز را با کمیـت و کیفیـت مناسـب و متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی        

ن و در اولویـت یکسـان بـا آب شـرب تخصـیص      مختلف، با توزیع زمانی معی
 شود. ربط و نظارت سازمان تأمین می هاي ذي دهد که با همکاري دستگاه می

15-2  

503 15 
میترا 

 _ ابراهیمی
هـاي   ها و تـاالب  زیستی در رودخانه وزارت نیرو موظف به تأمین حقابه محیط

 شرب است.ها در اولویت یکسان با آب  ها و زیرحوضه اقماري تمام حوضه
15-2  

504 15 
میترا 

12-15 صنایع کوچک شامل تخصیص شرب نگردند. _ ابراهیمی  

3-15در اولویت قرار گیرد. قبـل از  » مدیریت تقاضا«شرب تنها بعد از اجراي شرط  _میترا  15 505  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 مدیریت تقاضا، اولویت دادن به شرب لزومی ندارد. ابراهیمی

506 15 
میترا 

 _ ابراهیمی
زیست و شرب از نکات بسیار مثبـت ایـن    دادن  اول به مصارف محیطاولویت 

 قانون است و جاي تقدیر دارد
15-13  

507 15 
میترا 

 _ ابراهیمی

هـاي ورودي آب بـه    هـا را در محـل   هـا بـه تـاالب    پایش رسیدن حقابه تاالب
هـا   ها با سازمان محیط زیسـت اسـت. پـایش حـداقل حقابـه رودخانـه       تاالب

هـا و نهرهـا) نیـز بـا      (حداقل دبی مورد نیاز براي کارکرد اکولوژیک رودخانـه 
هـاي مجـاز و غیرمجـاز از محـل      زیست است.  پایش برداشـت  سازمان محیط

 آزادسازي حقابه تا تاالب به عهده وزارت نیرو است. 
، گـزارش آب قابـل تحویـل آمـده ولـی تـأمین نیـاز        22مالحطات: در مـاده  

 زیست در جایی نیامده است. محیط

15-8  

508 15 
سجاد 
 _ انتشاري

سند پایداري چیست؟ و قرار است چه محتـوایی داشـته باشـد؟ چنـد وقـت      
 است؟روزرسانی  بار نیازمند به یک

-8و  8-1
10 

 اسناورزي 15 509
دفتر سرمایه 

گذاري و مقررات 
 بازار آب

گیرد در هر زمان قابل تغییـر اسـت و بـه شـرایط      بندي که صورت می اولویت
ها  زیست شود و نباید این کشور بستگی دارد و نباید محدود به شرب و محیط

 قرار دهیم.توانیم در اختیار بازار آب  در قانون منعکس شود بلکه می
15-4  

 آقاي مهدان 15 510
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

در این ماده عنوان شده است که اولویت بندي سایر مصارف براساس آمـایش  
سرزمین و سند راهبري باشد و سوال این است که با توجـه بـه اینکـه سـند     

گردند تا آن زمان شرایط  سال تهیه می 5تخصیص آب و سند راهبري بعد از 
به چه نحوي است؟ ضمن اینکه در مورد آمایش سرزمین هنوز توافـق کامـل   
وجود ندارد بنابراین بهتر است بعد از شرب و محـیط زیسـت صـنعت و بعـد     

 کشاورزي ذکر شود تا کم کم به سوي صنعتی شدن پیش برویم.

28 

511 15 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

زیست در عمـل ممکـن    محیط، اعطاي اولویت یکسان به شرب و 15در ماده 
هاي شدید، شاید تـأمین آب شـرب اولویـت     نیست. در مواقع بروز خشکسالی
 محیطی داشته باشد. بیشتري نسبت به حقابه زیست

15-5  

512 15 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

الزم است عالوه بر اولویت تأمین آب براي هر بخـش مصـرف، ریسـک مجـاز     
 مشخص شود. تأمین

15-9  

513 15 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

هـاي   پیشنهادي قید شـده اولویـت سـایر مصـارف اسـتفاده      15در متن ماده 
زیست؛ شرب و بهداشت) با  عمومی از منابع آب (پس از اولویت یکسان محیط

رعایت الزامات آمایش سرزمین و براساس سند پایداري حوضه آبریـز توسـط   
دم شود؛ این در حالی است که با توجه به ع کمیسیون حوضه آبریز تعیین می

تعیین این الزامـات در همـه منـاطق سـرزمین در شـرایط فعلـی و اخـتالف        
هـاي مختلـف؛ تـا آن     نظرهاي موجود در مورد سند آمایش سـرزمین اسـتان  

هـاي پـی در    زمان تکلیف چیست؟ با عنایت به وضعیت اقلیمی و خشکسـالی 
نقـش بـاالي آب تـامین شـده       پی در کشور در سنوات گذشته از یک سـو و  

ت در ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال از ســوي دیگــر پیشــنهاد بخــش صــنع
هـاي   گردد به جاي این عبارات قید شود اولویـت سـایر مصـارف اسـتفاده     می

هـاي کشـاورزي و کشـت و     باشد: صـنعت؛ مجتمـع   عمومی به این ترتیب می
 صنعت و در نهایت تخصیص آب به کشاورزي پراکنده و غیرمتمرکز.  

28 



 
 

 

1013 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

اي تهران منطقهآب  _ 15 514  

زیست به ویژه در سـرزمین   در نظرگرفتن اولویت یکسان براي شرب و محیط
روست، از  خشک ایران که مرتبا با خشکسالی و عوارض آن روبه خشک و نیمه

نظر ماهوي غلط بوده و اجراي چنین قانونی عمال قابـل ممکـن نیسـت. لـذا     
را لـوث    کلـی آن  طـور  زیست شـده و بـه   سبب به حاشیه راندن مقوله محیط

هـاي   نماید. مسلما تهدید حیات جوامـع انسـانی بـر تهدیـد حیـات گونـه       می
زیست به عنوان اولویت  شود محیط محیطی ارجحیت دارد. پیشنهاد می زیست

 دوم مدنظر قرار گیرد.

15-5  

515 15 
مجتبی 
 _ شوریان

چنین اولویتی بسیار الزم و ضروري اسـت و الزم بـود کـه تخصـیص آب بـه      
زیست اولویت باالتري نسبت به نیازهاي کشـاورزي و صـنعتی داشـته     محیط

هایی که تخصـیص آب   آید که در پروژه باشد. اما در اینجا این سوال پیش می
ها مطـرح باشـد، نحـوه محاسـبه و بـرآورده نیـاز آبـی         زیست در آن به محیط

مواجـه   هاي بسیار زیادي سازي آن با چالش زیست و نحوه اجرا و پیاده محیط
است که البته نقش اسناد باالدستی، وارد شدن در این جزئیات نیسـت. ایـن   

هـاي پیوسـت مـورد نیـازي      ها یـا دسـتورالعمل   موارد در دسته همان گزارش
هـاي   هستند که ضروري است براي تکمیل قانون آب منتشر شـوند و چـالش  

قابـه  سازي و اجـراي مـواد قـانون را برطـرف کننـد. اینکـه محاسـبه ح        پیاده
زیست و نحوه تأمین و اجراي آن به چه روشی باید انجام شود، چالشی  محیط

هاي منـابع آب بـا آن مواجـه هسـتند و الزم اسـت در       است که همواره طرح
 قانون آب به روشنی تبیین شود.

15-6  

516 15 
جمعی از 

 اساتید
 دانشگاه پیام نور

زیسـت، نیازهـاي اساسـی     ، نیازهـاي شـرب، بهداشـت و محـیط     15در ماده 
اند درحالی که تخصیص آب براي کشـاورزي از ردیـف نیازهـاي     شناخته شده

هـاي کشـاورز بـه     اساسی حذف شده است!!!! سوال این است: اگر نیاز خانواده
شـود، آیـا امنیـت     آب براي ارتزاق از طریق کشاورزي، اساسی شـناخته نمـی  

ه بـا زحمـت و خـون دل خـوردن همـین کشـاورزان تـأمین        غذایی کشور ک
شود؟ شگفتا که در شرایط تحریم و کمبود  شود، نیاز اساسی محسوب نمی می

ارز نیز، میلیاردها دالر ارز با یک پنجم نرخ واقعـی بـین واردکننـدگان بـراي     
 شود. واردات مواد غذایی، تحت عنوان کاالهاي اساسی، توزیع می

15-6  

517 15 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

موثر بودن نظرات و اسناد باالدستی سازمان در تعیین و تامین حقابه زیسـت  
 محیطی:

اسناد باالدستی از جمله اولویت تخصیص حقابه زیست محیطـی الزم االجـرا   
ها نیز توسط سازمان (یا با همکاري فعال و تایید سازمان)  باشد و مقدار حقابه

 تعیین گردد.
داقلی براي تامین نیاز زیست محیطی در شرایط خشکسالی تعیـین  آستانه ح

 و اجرایی گردد.  
هاي ویژه براي جلوگیري یا بـه حـداقل رسـاندن خسـارات زیسـت       تخصیص

محیطی (از جمله گرد و غبار ناشی از خشک شدن تاالب ها) در نظـر گرفتـه   
 زیستی و نحوه محاسبه آن شود. مالحطات: تعیین تکلیف حقابه محیط

15-8  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

518 15 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

گـردد:   اولویت بندي سایر مصارف عمومی آب بـه ایـن ترتیـب پیشـنهاد مـی     
صنعت؛ مجتمع هاي کشاورزي و کشت و صنعت و در نهایت تخصیص آب به 

 کشاورزي پراکنده و غیرمتمرکز.
با توجه به عدم تعیین الزامات آمایش سـرزمین در همـه منـاطق در شـرایط     

هـاي   نظرهاي موجود در مورد سـند آمـایش سـرزمین اسـتان     فعلی و اختالف
هاي پی در پـی در کشـور    مختلف و با عنایت به وضعیت اقلیمی و خشکسالی

در سنوات گذشته از یک سو و نقش باالي آب تامین شده بخـش صـنعت در   
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال از سوي دیگر، تا زمان تعیین تکلیـف سـندهاي   

 ایش این ترتیب مورد نظر قرار گیرد.آم

28 

519 15 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 28 بندي مصارف آب تغییر یابد بهتر است . به اولویت 15عنوان ماده 

 دکتر باقري 15 520
دانشگاه تربیت 

 مدرس

بندي از مواردي است که باید دکترین ملی آب آن را تعیین کنـد   این اولویت
هاي حوضـه ممکـن اسـت بـا مصـالح       ها به کمیسیون اولویتواگذاري تعیین 

جمهـور یـا    کشور در تناقض قرار گیرد. مصالح کشور را نیز فقط معاون رئیس
دهد بلکه باید براي آن یک  وزیر نیرو که رئیس کمیسیون است تشخیص نمی

 سند داشت.

15-10  

521 15 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

 ماده حذف شود.از » زیست اولویت یکسان محیط«
و  15-3

15-5  

522 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

زیسـتی ناشـی از    بخش مهمی از وضعیت بغرنج منابع آبی و چالشهاي محیط
زیسـتی و بـه رسـمیت نشـناختن      هـاي محـیط   عدم رهاسازي متناسب حقابه

انون بیش از هر چیز بایـد  هاي طبیعی آب بوده است، لذا بازنگري در ق چرخه
 این نقیصه را پوشش دهد.

  زیست الزم است سازمان حفاظت محـیط  الف) براي اجرا شدن اولویت محیط
ها  زیست، سازمان جنگل زیست یا  شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیط

زیسـتی بـر مصـوبات شـوراهاي      نهاد محـیط  هاي مردم و مراتع کشور و تشکل
ح کالن تا خرد نظـارت داشـته باشـند. (ادامـه ایـن      تخصیص در تمامی سطو

 موضوع در محور تخصیص و نحوه اجراي وظایف حاکمیتی خواهد آمد)
هـاي توسـعه منـابع     اي براي بسیاري از طرح مایه ب) تاکنون آب شرب دست

آب و انتقال آب بوده است. الزم است آب شرب تنهـا بعـد از اجـراي شـروط      
قرار گیرد. همچنـین اولویـت دادن بـه مصـارف     در اولویت » مدیریت تقاضا«

بهداشتی در کنار شرب حذف گردد. تمهیداتی دیده شـود کـه بـه بهانـه آب     
شرب انتقال آب یا تخصیص به صنعت و کشاورزي صورت نگیـرد. همچنـین   

 شوند. الزم است ذکر گردد صنایع کوچک شامل تخصیص شرب نمی
آبی، با کمیت، کیفیت و توزیع زیستی به عنوان رژیم جریان  ج) حقابه محیط

هـا و   زمانی مناسب جهت حفـظ شـرایط موجـود یـا احیـا اکولـوژیکی پهنـه       
هـاي اقمـاري،    هاي آبی مختلف (رودخانـه هـا، تـاالب هـا، تـاالب      اکوسیستم

ها، خورها و ...) جهت حفظ ساختار، فراینـد و عملکـرد ایـن     ها، مصب دریاچه
در حوضه آبریـز، توسـط سـازمان    ها  ها و خدمات اکوسیستمی آن اکوسیستم

زیست و وزارت نیرو به صورت مشترك، تعیـین گـردد. وزارت    حفاظت محیط 
هـاي   هـا و اکوسیسـتم   زیستی تمامی بدنـه  نیرو موظف به تأمین حقابه محیط

و  15-8
28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیستی، مطـابق   آبی در اولویت یکسان با آب شرب گردد. تعریف حقابه محیط

 اریف آورده شود.تعریف ذکر شده در این بند، در بخش تع
هاي کشور، وزارت نیرو بـه   د) بر اساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب

ها که توسط ستاد ملی هماهنگی و  زیستی تاالب  منظور تأمین نیاز آبی محیط
شود، میزان سـهم تـاالب از ظرفیـت آبـی      هاي کشور اعالم می مدیریت تاالب

متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی      حوضه آبریز را با کمیـت و کیفیـت مناسـب و   
مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویـت یکسـان بـا آب شـرب تخصـیص      

ربـط و نظـارت سـازمان حفاظـت      هـاي ذي  دهد که بـا همکـاري دسـتگاه    می
 شود. زیست تأمین می محیط

زیسـتی توسـط سـازمان      هـ) الزم است نظـارت بـر رهاسـازي حقابـه محـیط     
هـاي   ایش تخصـیص حقابـه در محـل   زیست صورت گیـرد. پـ   حفاظت محیط

هـاي آبـی،    هـا و سـایر اکوسیسـتم    هاي آبی از جمله تاالب ورودي آب به بدنه
زیسـتی در طـول رودخانـه     همچنین برقراري رژیم جریان آبـی پایـه محـیط   

توسط وزارت نیرو و با نظارت سازمان حفاظت محـیط زیسـت انجـام گیـرد.     
در مسیر رودخانـه، بـین محـل    هاي مجاز و غیرمجاز  پایش و کنترل برداشت
 هاي آبی به عهده وزارت نیرو است. آزادسازي حقابه تا بدنه

523 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

یک نکته مبهم در این ماده وجود دارد در اکثر شهر ها و کالنشهر هاي آلوده 
ود در حالی که هیچ منبع مشخصـی  توسعه و احداث فضاي سبز توصیه میش

براي تأمین آب فضاي سبز دیده نشده اسـت اگـر فضـاي سـبز را بخشـی از      
محیط زیست بدانیم قطعا سهم بخش هاي دیگر محیط زیست تحـت شـعاع   
قرار میگیرد پیشنهاد دارم فضاي سبز شهري بـه صـورت جداگانـه نـام بـرده      

 بشود.

15-10  

524 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اولویت داشتن به چه معناست؟ آیا این امر به جـز ظـاهر زیبـا و شـعاري، در     
عمل، مبنایی قابل رصد دارد؟ همچنین تأکید مجدد بر اولویت شـرب بـدون   

هاي جدید،  تأکید بر لحاظ ظرفیت منابع آبی، دست حاکمیت را براي حفاري
گـذارد.   ویژه در گذر از زمان پیک مصرف هر سال باز می ها و ... به شکنی کف

 راهکارهاي به مراتب پایدارتر وجود دارد.

15-5  

525 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

زیست و شرب از نکات بسیار مثبت ایـن   دادن اولویت اول به مصارف محیط •
 قانون است و جاي تقدیر دارد.

 نایع کوچک شامل تخصیص شرب نگردند.ص •
در اولویت قرار گیرد. قبـل  » مدیریت تقاضا«شرب تنها بعد از اجراي شرط  •

 از مدیریت تقاضا، اولویت دادن به شرب لزومی ندارد.
هـاي ورودي آب بـه    هـا را در محـل   ها به تـاالب  پایش رسیدن حقابه تاالب •

هـا   داقل حقابـه رودخانـه  ها با سازمان محیط زیسـت اسـت. پـایش حـ     تاالب
هـا و نهرهـا) نیـز بـا      (حداقل دبی مورد نیاز براي کارکرد اکولوژیک رودخانـه 

هـاي مجـاز و غیرمجـاز از محـل      زیست است.  پایش برداشـت  سازمان محیط
 آزادسازي حقابه تا تاالب به عهده وزارت نیرو است.

بر اساس قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب هاي کشور، وزارت نیرو بـه   •
ها که توسط ستاد ملی هماهنگی و  زیستی تاالب منظور تأمین نیاز آبی محیط

شود، میزان سهم تـاالب از ظرفیـت آبـی     مدیریت تاالب هاي کشور اعالم می

۱٥-۸  



  
 
 

1016 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
لیمـی  حوضه آبریز را با کمیـت و کیفیـت مناسـب و متناسـب بـا شـرایط اق      

مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویـت یکسـان بـا آب شـرب تخصـیص      
 شود. ربط و نظارت سازمان تأمین می هاي ذي دهد که با همکاري دستگاه می

هاي  ها و تاالب زیستی در رودخانه وزارت نیرو موظف به تأمین حقابه محیط •
 ب شرب است.ها در اولویت یکسان با آ ها و زیرحوضه اقماري تمام حوضه

526 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي مصرف منـابع آبـی بـه سـند آمـایش       شود در تعیین اولویت پیشنهاد می
سرزمین به عنوان یک سند فرادست موجود و معتبر  استناد شود کـه محـل   

قابل اسـتناد در بنـد   قانونی دارد. سند پایداري حوضه آبریز نامشخص است و 
 قانونی  نیست.

15-7  

527 15 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا در سـال    بندي شرب و محیط زیست یکسان است ولـی تخصـیص   اولویت
قـانون تـاالب اولویـت     4شود  عالوه بر آن در مـاده   خشک چگونه تقسیم می

 شود؟ این تناقض چه میزیست  اول با آب شرب است به محیط
15-5  

528 15 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

هم وزن قراردادن اولویت بندي استفاده عمومی از آب براي شـرب و محـیط   
هـا ایجـاد    زیست ریسک بزرگی است و مشکالتی را براي وزارت نیرو و استان

خواهد کرد ، به ویژه در مناطق و سال هاي خشـک ؛شـایان ذکـر اسـت کـه      
هاي جهاد کشاورزي و مسئولین محلی براي توجیه استفاده از  عموالً سازمانم

محیطـی بـراي آبیـاري کشـاورزي ، بهتـرین اسـتفاده از حقابـه         حقابه زیست
کننـد کـه عـالوه بـر      محیطی را آبیاري کشاورزي، عنوان و توجیه مـی  زیست

ـ      آبیاري گیاهان ، کاهش برداشت از چاه ه هـا و برگشـت آب زراعـی، کمـک ب
 نماید ؛ ها می حفظ آبخوان

15-5  

529 15 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
11-15 اضافه شود.» زیست محیط«به » منابع طبیعی«در این ماده عبارت   

530 16 
عبدالحسین 

 _ مظفري

به زمان تهیه سند تخصـیص حوضـه آبریـز ظـرف      16ذیل ماده  1در تبصره 
فرصت زمانی برابر یـک دوره برنامـه پـنج    سال اشاره شده است. این  5مدت 

گیـران در حـوزه    گذاران و تصـمیم  جایی سیاست ساله است که معموال با جابه
مواجه شده و عمال  نهایی نمودن سـند بـا مشـکل مواجـه خواهـد شـد. لـذا        

 شود زمان به سه سال کاهش پیدا کند. پیشنهاد می

6 

531 16 
عبدالحسین 

 _ مظفري
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست  هرگونه تخصیص آب در

 بدون اخذ نظر سازمان مذکور ممنوع گردد.
16-1  

 دانشگاه ساري عبداهللا درزي 16 532

هاي آبریز بایـد بـا مشـارکت وزارت     : تهیه سند تخصیص آب حوضه1تبصره 
جهاد کشاورزي و سازمان محیط زیست باشـد. ایـن امـر، عـالوه بـر کـاهش       

کنـد. در زمـان صـدور     ها را تسهیل مـی  تصویب در کمیسیونریسک، فرآیند 
پروانه بهتر است براي مصارف شرب، کشاورزي و صنعت بر اساس نوع مصرف 

 بندي صورت گیرد. و موجودیت انواع منابع آب اولویت

16-2  

533 16 
مریم 

 _ سجادیان
هاي  تخصیصساله بر   5هاي  ریزي در دوره : بازنگري آب قابل برنامه2تبصره 

صادر شده قبلی و ابالغ شـده تاثیرگـذار خواهـد بـود؟ مالحظـات: آب قابـل       
 کند ریزي تغییر کند سند تخصیص نیز تغییر می برنامه

6 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

534 16 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

برداري از کلیـه منـابع آب منحصـرا بـا وزارت      چرا باید تخصیص و اجازه بهره
هـاي اخیـر نشـان داده کـه ایـن امـر جـز تقویـت          سـال نیرو باشد؟ تجـارب  

هـاي آب   هـا و وضـع اسـفبار سـفره     خواهی از سایر بخـش  انحصارطلبی و باج
که در قانون توزیع عادالنـه آمـده اسـت     زیرزمینی حاصلی نداشته است و این

 که در قانون جدید نیز همین اختیارات به وزارت نیرو داده شده است.

و  16-2
16-3  

535 16 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

زیست در دریافت و نظارت بر  در این ماده الزم است به وظیفه سازمان محیط
زیسـت اشـاره شـود. مالحظات:پـایش محـیط       حسن پرداخت حقابـه محـیط  

 زیستی
28 

536 16 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

بند الف: این که آب حاصل از تأسیسات سدسـازي یـا زهکشـی بـه      3 تبصره
عنوان محل جدید تخصیص در نظر گرفتـه شـود، جـاي پرسـش دارد. مگـر      

گونه اقدامات منجر به تولید آبی جدید و حساب نشده در مدیریت به هـم   این
 شوند؟ ریزي می پیوسته منابع آبی یا آب قابل برنامه

16-4  

537 16 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

اي  حوضـه  بند ب: باید انتقال آّب دریاي خزر به عنـوان انتقـال بـین    3تبصره 
گیرانه و محدودکننده  درنظر گرفته شود. این کار همراه باید با مقررات سخت

 18زدایی آب دریا در صورت نیاز در مـاده   همراه باشد. مالحظات: بحث نمک
 یده شودد

16-6  

538 16 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

منـابع آب مـازاد بـر مصـارف     «و به ویـژه در تبصـره ذیـل مـاده      16در ماده 
هـاي داده   ها و تخصـیص  مورد توجه قرار گرفته است، ولی بارگذاري» موجود

شده مازاد بر ظرفیت زیست بومی تعیین تکلیف نشده است. واقعیت آن است 
ین ماده مبتنی بر نگرش وجود پایداري زیست بومی در کشور انشا شـده  که ا

بـومی در کشـور ناپایـدار و شـکننده      که وضعیت کنونی زیست است، حال آن
تواند به رسالت تعیین شـده خـود    است و قانون آب در دست تهیه زمانی می
ارتقـاي پایـداري محیطزیسـتی،    «در بخش هـدف از تـدوین قـانون یعنـی :     

نایـل شـود کـه    » ی، و اقتصادي و تأمین توامان امنیت آبـی و غـذایی  اجتماع
هـاي داده شـده مـازاد بـر ظرفیـت       هـا و تخصـیص   تعیین تکلیـف بارگـذاري  

هاي آبریز را مورد توجه قرار دهد. بدون چنین رویکردي تصـویب ایـن    حوضه
 قانون به منزله تداوم شرایط ناپایدار کنونی در کشور خواهد بود.

16-7  

539 16 
میترا 

 _ ابراهیمی

هاي حوضه آبریـز سـپرده شـود و از انحصـار      . تخصیص کالن به کمیسیون1
 وزرات نیرو خارج شود.

ها و بـین مصـارف و    تخصیص در سطح کالن (در سطح حوضه، بین استان •
بایست به  ها) به عنوان یکی از امور مهم که حاکمیتی می حوضه همچنین بین

نمایندگان ذینفعان صورت گیرد، ولی ایـن امـر   بخشی و با حضور  صورت بین
در انحصــار وزارت نیــرو بــاقی مانــده اســت. الزم اســت تخصــیص کــالن بــه 

 هاي حوضه آبریز سپرده شود.   کمیسیون
هـاي   ها بـه کمیسـیون   ها و در استان همچنین تخصیص در سطح زیرحوضه •

 حوضه آبریز فرعی سپرده شود.  
o انـد، مشـخص    حوضه کامال به هم وابسته با اینکه سند تخصیص و پایداري

نیست که چرا تدوین سند تخصیص به وزارت نیـرو و تـدوین سـند پایـداري     
حوضه آبریز به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شده است. تدوین هر دو سـند  

16-8  



  
 
 

1018 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 به کمیسیون حوضه آبریز اصلی و فرعی سپرده شود. 

o  زیسـت کـه    و محـیط بندي سایر مصارف (غیر از شرب  ، اولویت15در ماده
همیشه در اولویت اول هستند) به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شـده اسـت   

 ها سپرده شود. بایست به این شوراها و کمیسیون در نتیجه تخصیص نیز می

540 16 
میترا 

  ابراهیمی
ــمیم     ــه تص ــی ب ــناد منته ــات و اس ــه مطالع ــیص    کلی ــراي تخص ــري ب گی

 در اختیار عموم قرار گیرد. جلسات، مکاتبات و مستندات) (صورت
16-9  
 

541 16 
میترا 

 _ ابراهیمی

تشکیل شدن جلسات اسـتماع عمـومی بـراي تمـام مراحـل تخصـیص در        •
 تمامی سطوح  از خرد تا کالن ضروري است.

نفعــان خــاص و  تخصــیص در فرآینــدي کــامال شــفاف، طــی گفتگــوي ذي •
همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها بـه محاسـبات فنـی هیـدرولوژیک،     

 جمعیتی و سطح فقر متکی نباشد. 
ریـزي عمـده دیگـر عـالوه بـر ارزیـابی        نیاز است تخصیص مانند هر برنامـه  •

مـده تصـویب، مصـوبه    اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل ع
ــه ــیط  جداگان ــازمان مح ــازمان     اي از س ــکل از س ــورایی متش ــا ش ــت ی زیس

هـاي مـردم نهـاد     هـا و مراتـع کشـور و تشـکل     زیست، سازمان جنگـل  محیط
 محیطی داشته باشند.   زیست

بایست از سطح خرد و میانی آغاز شـده و سـپس بـه سـطوح      تخصیص می •
 کالن منتهی گردد.  

اساس شرایط اقلیمی و اجتمـاعی متغیـر بـوده ودر     بایست بر تخصیص می •
 تر صورت گیرد. هاي زمانی کوتاه بازه

۲۸ 

542 16 
میترا 

 _ ابراهیمی

)، اجازه تخصیص جدید بـه وزارت نیـرو   16همین ماده (ماده  3. در تبصره 2
داده شده است. این تبصره حذف شود. در این تبصره، وزارت نیرو مجـددا بـر   

قـانون   24جاي مدیریت تقاضا متمرکز شده اسـت و مـاده   مدیریت عرضه به 
توزیع عادالنه که قرار بود حذف شود، در این تبصره تکرار شده است.  امکـان  

 تخصیص جدید براساس منابع ناموجود و ناپایدار زیر فراهم آمده است:
iریزي مازاد بر مصـارف   . امکان تخصیص جدید براساس منابع آب قابل برنامه

برداري آنها لغو یـا باطـل شـده اسـت فـراهم       هایی که پروانه بهره آبموجود و
ها آب  ها و زیرحوضه آمده است. درحالی که در اکثریت قریب به اتفاق حوضه

ریزي مازاد بر مصارف موجود وجود نـدارد، همچنـین لغـو پروانـه      قابل برنامه
کـان  برداري بسـیار محـدود بـوده اسـت و یـا در صـورت لغـو پروانـه ام         بهره

بردار وجود نخواهد داشـت. در نتیجـه احتمـاال هـر      جلوگیري از برداشت بهره
هاي  گونه تخصیص جدید به بهاي کاستن از حقابه زیست محیطی و یا حقابه

 کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود.
ii       هـاي   . همچنین در ایـن تبصـره، منبـع دیگـر بـراي تخصـیص جدیـد، آب

شـود   اثـر عوامـل طبیعـی در منطقـه حاصـل مـی       هایی که بر نامتعارف و آب
هـاي ژرف هسـتند کـه     اند. منابع نامتعـارف منـابعی ماننـد آب    برشمرده شده

ها بارها توسط کارشناسان مردود شمرده شده و تخصـیص از   استحصال از آن
آنها باید منع شود نه تشویق. این ماده تنها امکان بیشـتري بـراي بارگـذاري    

 کند. جاد میجدید بر منابع آب ای

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 سعید مرید 16 543
دانشگاه تربیت 

 مدرس

را براي پایش نیـاز دارد. در  » حسابداري ملی آب«این ماده زیرساختی مانند 
ریزي باید چرخه هیدرولوژي تعقیب گـردد و صـرف تخصـیص آب     این برنامه

 کافی نیست. در این راستا باید اطالعات پویا دریافت شده و پردازش شوند.
16-25  

544 16 
سجاد 
 28 سند تخصیص آب چیست؟ قرار است چه چیز را تعیین کند؟ _ انتشاري

545 16 
سجاد 
 _ انتشاري

یکـی از اتفاقـاتی کـه در کشـور رخ داده و در دنیـا هـم       »: ب«بند  2تبصره 
ها بـه   هایی از آن رخ داده، افزایش مصارف آب از طریق تخصیص پساب نمونه

توانـد   است. لذا پساب و فاضالب در صورتی مـی خصوص پساب فاضالب بوده 
ریزي محسوب گردد که قـبال از آب مـازاد برداشـت شـده      جز آب قابل برنامه

کشـاورزي بـراي     هاي کشـور، از حقابـه   باشد. به عبارتی در بسیاري از استان
مصرف شرب برداشت شده (به دلیل اولویت شرب)، سپس پساب فاضالب آن 

ه شده است. مالحظات: مشکل ناشـی از تخصـیص   براي مصارف جدید فروخت
جدید براي پساب تفکیک بین دوتا موضوع تخصیص آب جدید یـا تخصـیص   

 جدید آب

28 

 آقاي مهدان 16 546
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

ریزي توسـط وزارت   که عنوان شده است آب قابل برنامه 16ماده  2در تبصره 
سـاختار جدیـد وزارت نیـرو بایـد در نحـوه      نیرو تهیه شود که باید باتوجه به 

 ریزي کمیسیون حوضه آبریز نقش داشته باشد. تعیین آب قابل برنامه
16-3  

 دکتر زارعیان 16 547
موسسه تحقیقات 

 آب

اي اجازه داده شود که از محل  هاي آب منطقه به شرکت 16ماده  3در تبصره 
براي تخصیص مـوارد  هاي زیرزمینی  بخشی آب جوئی طرح احیا و تعادل صرفه

 کم مصرف پروانه صادر نماید.
16-10  

548 16 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

بـه طـور شـفاف بیـان شـود.      » حـدود اطمینـان قابـل قبـول    «باید منظور از 
همچنین شایسته است تصمیم در خصوص تخصیص آب برعهـده کمیسـیون   

 حوضه آبریز باشد.
6-11  

549 16 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

سال پس از تصویب قانون حاضر  5: وعده تهیه سند تخصیص آب را 1تبصره 
سـال گذشـته، ظـاهرا گـروه      20-15دهـد. ایـن در حـالی اسـت کـه در       می

وقفه مشغول تعیین و تصویب تخصیص منابع آب بوده است. این  تخصیص بی
 تناقض به چه معناست؟

6 

550 16 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

سـال از   5: سند تخصیص آب حوضه هاي آبریز حداکثر ظرف مدت 1تبصره 
هـاي   تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیـه و پـس از تاییـد کمیسـیون    

 5رسد. این مـدت زمـان (یعنـی     حوضه آبریز به تصویب شوراي عالی آب می
هاي آبریز خیلی زیاد اسـت و بایـد    یص آب حوضهسال) براي تهیه سند تخص

کاهش یابد. ضمنا به جهت وحدت رویه، فرمت تهیه سند تخصیص آب بایـد  
 در این تبصره ذکر شود.

6 

551 16 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

ریزي هر حوضه آبریز توسـط وزارت نیـرو تعیـین و     : آب قابل برنامه2تبصره 
و تصویب آن در کمیسیون حوضـه آبریـز ابـالغ گـردد. در حـال      پس از طرح 

ریــزي بــراي  حاضــر در مــتن پیشــنهادي در تعیــین میــزان آب قابــل برنامــه
 کمیسیون حوضه آبریز؛ جایگاه و نقشی تعیین نشده است.

16-4  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

552 16 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

ــه 3تبصــره  ــاي آب منطق ــه شــرکت ه ــا از محــل  اي  : ب اجــازه داده شــود ت
بخشی نیز بـراي مصـارف    جویی هاي ناشی از اجراي طرح احیا و تعادل صرفه

مترمکعـب در شـبانه روز نیـز بتواننـد      25بر بـا مصـرف    ضروري و صنایع کم
هاي حاصل شده را به عنوان تخصیص جدید آب پروانـه   جویی بخشی از صرفه

 برداري صادر نمایند. بهره

6-10  

اي یزد آب منطقه _ 16 553  28 ساله تا حدودي طوالنی است. 5براي تهیه سند تخصیص مدت  

554 16 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

تقسیم و توزیـع آب شـهري و اداره   -قانون توزیع عادالنه) 21ماده  2(تبصره 
آوري و دفع فاضالب در داخل محدوده  شـهرها و روسـتاها    تأسیسات و جمع
به نام شرکت آب و فاضالب است کـه در مـاده    هاي مستقلی به عهده شرکت

 مذکور مسکوت مانده است.

28 

555 16 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

زیست  زیستی به عهده سازمان حفاظت محیط در این ماده، تقسیم آب محیط
 گذاشته شود.

28 

556 16 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 28 یابد.سال کاهش  1: مدت تنظیم سند تخصیص آب به حداکثر 1تبصره 

557 16 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

بـا رعایـت اصـول    «حـذف شـود و قیـد    » فاضالب«: کلمه 3تبصره» ب«بند 
به آخر جمله اضافه شـود. بـدیهی اسـت صـدور مجـوز      » زیستی پایدار محیط

اي یـا   هاي آب منطقـه  پذیر نبوده و صرفاً شرکت برداري از فاضالب امکان بهره
قراردادهاي بیع متقابـل و امثـالهم نسـبت بـه جـذب      توانند در قالب  آبفا می
 آوري و تصفیه فاضالب اقدام نمایند. گذار براي جمع سرمایه

16-12  

558 16 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

بر اساس مصـوبات تخصـیص وزارت    8تحویل آب سالیانه موضوع بند ج ماده 
 باشد این قانون می 16نیرو موضوع ماده 

16-13  

559 16 _ 
اي  منطقهآب 

 اصفهان
عبارت با رعایت پایداري زیست محیطی به آخر جمله  16در سطر سوم ماده 

 اضافه شود.
16-4  

اي تهران آب منطقه _ 16 560  

بـرداري و پروانـه بهـره بـرداري      آیا در این الیحه واژه تخصیص و اجازه بهـره 
ی شود ) معادل فرض شده اند یا مفاهیم متفاوتی دارند؟ پیشنهاد م3(تبصره 
به ویژه درمورد تخصیص و همچنین مفهوم و محتواي مورد انتظار  2در ماده 
از آن نـام بـرده شـده)     16(که در تبصره ذیل مـاده  » سند تخصیص«از واژه 

هـا بـراي مصـارف     پرداخته شود. همچنین آیا در سند تخصیص سهم اسـتان 
 مشخص خواهد شد؟ یا فقط به تعیین سهم مصـارف در هـر حوضـه بسـنده    

 رسد سال بسیار کم به نظر می 5شود که در این صورت زمان  می

28 

اي تهران آب منطقه _ 16 561  
منابع آب ژرف نیز به عنوان یکی از منابع آبـی محتمـل، اضـافه     2در تبصره 

شــود. و یــا درصــورت لــزوم در یــک مــاده جداگانــه بــه نحــوه استحصــال و 
 برداري از آن پرداخته شود. بهره

16-15  

اي تهران آب منطقه _ 16 562  
توانـد   بـرداري مـی   به این موضوع که مقدار و مـدت پروانـه بهـره    3در تبصره 

 براساس شرایط اقلیمی حوضه تغییر کند، مشخصا اشاره شود.
16-16  



 
 

 

1021 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

اي تهران آب منطقه _ 16 563  

 اضافه گردد:» صدور پروانه«گردد مورد زیر در قسمت  ضمنا پیشنهاد می
لغـو  «معاون وزیر در امور آب و آبفا با موضوع  -ابالغیه وزارت نیروبا توجه به 

/ از مجوزهاي بدون استفاده و ابطـال شـده   13354مورخ / 94امکان استفاده 
وسیله دارنـده   هایی که به ، آب 94/02/08 700به شماره » یا مازاد بر مصرف
برداري آنها  انه بهرهبرداري قرار نگرفته و یا به علل قانونی پرو پروانه مورد بهره

 ها اعم از آزاد و لغو شده، الزم است کلیه این منابع در کلیه دشت
هـا مجـاز بـه     بخشی آبخوان منظـور گردیـده و شـرکت    ممنوعه به نفع تعادل
 ها یا صدور پروانه جدید از این محل نیستند. استفاده مجدد از آن

16-7  

564 16 
شهریار 
 _ موسوي

منـاطق آزاد  «، »هاي صنعتی شهرك«گردد بعد از  می پاراگراف اول، پیشنهاد
» هـا  هاي صنعتی و کشـت و صـنعت   تجاري صنعتی، نواحی صنعتی، مجتمع

 اضافه شود.
 

565 16 
شهریار 
26-16 هاي درمانی گرم و سرد نیز آورده شود. آب _ موسوي  

566 16 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

کشــاورزي اصــفهان ، نظــر نماینــده ســازمان جهــاد   16در خصــوص مــاده 
درخصوص واگذاري تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزي به جهاد مشروط بـه  

بینی دقیق راهکارهاي اجرایی با هدف پرهیز از روندهاي بـه بـن بسـت     پیش
 باشد. رسیده قبلی، مثبت می

16-27  

567 16 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
است  4و  3هاي  کانالوزارت جهاد کشاورزي، مسئول تقسیم و توزیع آب در 

 سال تهیه شود. 2ضمنا سند تخصیص آب حوضه آبریز ظرف مدت 
28 

568 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

در این ماده باید براي هر گونـه برداشـت و تخصـیص از برخـی دشـت هـاي       
داراي فرونشست و رودخانه هاي خشکیده و بدون آب تا اطالع ثـانوي یـا تـا    

اي آبخوانهـا و رودخانـه، جـز تخصـیص بـراي شـرب       اتمام برنامه هـاي احیـ  
ممنوعیــت قائــل شــود و یــا محــدودیت هــاي ویــژه اي تعیــین گــردد. ایــن 
محدودیت و ممنوعیت ها در اسناد پایداري درج شده و به عنوان پیش شرط 
 تهیه اسناد در مراحل بعدي تهیه  و تصویب آئین نامه مد نظـر قـرار گیرنـد.   

ا و محدودیت ها باید داراي رد پا یـا اثـر در مـاده    گونه ممنوعیت ه ایجاد این
قانون باشد. براي مثال موضوع ممنوعیت و محدودیت تخصیص ها به صورت 

 3یک تبصره قید شود. براي نمونه چنانچه آب مازاد وفـق بنـد الـف تبصـره     
 وجود نداشته باشد، چگونه باید عمل شود.

و  16-4
16-3  

569 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

با ... بخـش  «...بدین صورت اصالح گردد: » با بخش صنعتی ذیربط می باشد«
صنعتی ذیربط و تقسیم و توزیع آب بخش محیط زیست با سازمان حفاظـت  

 »محیط زیست می باشد.
28 

570 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـاي زیسـت محیطـی، نقـش      : با توجه به ضرورت صیانت از حقابـه 1تبصره 
زیست در تهیه سند تخصیص باید فراتر از عضویت در  سازمان حفاظت محیط

کمیسیون حوضه آبریز و در اولویت باشـد و مشـارکت فعـال در تهیـه سـند      
 داشته باشد.

الزم است در قانون آب به صـورت مشـخص فرآینـد نحـوه تخصـیص حقابـه       
 زیست تبیین گردد. محیط

 25هاي کشور و مـاده   یریت تاالبقانون حفاظت، احیاء و مد 2بر اساس ماده 

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
قانون هواي پاك، سازمان حفاظت محیط زیست مکلـف اسـت تـا نیـاز آبـی      

ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف اسـت ضـمن تـدوین و     زیست محیطی تاالب
 اجراي برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.

هـاي   و سـهم حقابـه  الزم است وزارتخانه هاي نیرو و جهاد کشـاورزي نقـش   
 زیست محیطی را از تخصیص لحاظ نمایند.

571 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

سـال یـک    3یا  2: سند تخصیص آب حوضه هاي آبریزي به صورت 1تبصره 
 بار تهیه شود.

 فرمت و محتواي سند تخصیص مشخص گردد.
به نظر با توجه به حساسیت موضوع و خشکسالی هاي پیاپی سالیان گذشته، 

 سال براي تهیه سند تخصیص زمان زیادي باشد. 5می رسد تعیین زمان 

28 

572 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ریزي هر حوضه آبریز توسط کمیسیون حوضه آبریـز   : آب قابل برنامه2تبصره 
تعیین و تصویب شده و سپس ابالغ گردد. مالحظات: امکـان تاییـد آب قابـل    

 کمیسیون حوضه آبریزریزي توسط  برنامه
16-3  

573 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ها بر عهده سازمان محیط زیست اسـت   تعیین نیاز آبی زیست محیطی تاالب
ریزي هر بخـش در هـر اسـتان توسـط وزارت      و تعیین و ابالغ آب قابل برنامه

 نیرو برخالف قوانین مذکور است.
28 

574 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

حذف شود. تخصیص جدید فاضـالب  » فاضالب«:در بخش ب، کلمه 3تبصره 
 گردد. بدون تصفیه موجب انتشار بیشتر آلودگی می

اي در  در خصوص حدود اختیارات و وظایف شوراي استانی آب و آب منطقـه 
 سازي الزم صورت پذیرد. قانون، شفاف

هاي ناشی  جویی صرفهاي اجازه داده شود تا از محل  هاي آب منطقه به شرکت
بخشی نیز براي مصـارف ضـروري و صـنایع کـم      از اجراي طرح احیا و تعادل

برداري صـادر نماینـد.    روز پروانه بهره متر مکعب در شبانه 25بر با مصرف  آب
 شود و پساب باید تخصیص یابد. مالحظات:  فاضالب تخصیص داده نمی

و  16-10
16-12  

575 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
ها و  هاي مختلف در قالب حقابه ها به منظور استفاده برداري از آب تاالب بهره«

هاي موجـود در کـارگروهی متشـکل از اداره کـل حفاظـت محـیط        تخصیص
ــه  ــتان، آب منطق ــت اس ــده    زیس ــتانداري و نماین ــاورزي، اس ــاد کش اي، جه

دست تاالب به صورت ساالنه مطـرح و بـا توجـه بـه شـرایط      برداران زیر  بهره
بارندگی سال آبی، براي مصارف مذکور با در نظرگرفتن اولویت یکسان شـرب  

 » و محیط زیست اتخاذ  تصمیم خواهد شد
قانون حفاظت و  16ها و همچنین نظر به ماده  با توجه به اهمیت حفظ تاالب

ا بـه سـازمان حفاظـت محـیط     هـا ر  بهسازي محیط زیست که مدیریت تاالب
 زیست واگذار کرده است.

16-17  

576 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
هرگونه تخصیص و اجازه برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی واقـع در  "

مناطق چهارگانه تحـت مـدیریت سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و حـوزة        
هاي بین المللی صرفاً پس از کسب موافقت سازمان حفاظـت   تاالبتأثیرگذار 

 "پذیر است. محیط زیست امکان
ها و درون منـاطق چهارگانـه    با توجه به لزوم حفاظت منابع آبی حوضه تاالب

16-8  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
تحت مدیریت سازمان، در عین محول شدن تخصـیص و اجـازه برداشـت آب    

 به وزارت نیرو.

577 16 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
زیست صورت  محیطی با همکاري و تایید سازمان محیط تعیین حقابه زیست«

 »گرفته و وزارت نیرو ملزم به رعایت حقابه در برنامه تخصیص خواهد بود.
15-8  

578 16 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

کشاورزي کـه برعهـده وزارت   توزیع آب «بهتر می باشد ، قسمت  16در ماده 
اي جداگانه آورده شـود و بـه جملـه     در تبصره» جهاد کشاورزي می باشد .... 

بران با نظارت وزارت جهاد کشـاورزي   توزیع آب کشاورزي توسط تشکل آب«
ــد  .همچنــین تقســیم و توزیــع آب شــرب توســط  » انجــام شــود تغییــر یاب

 هاي آب و فاضالب نیز اضافه گردد. شرکت

16-8  

579 16 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

حداکثر زمـان تهیـه سـند تخصـیص آب بـه ماننـد سـند         16ماده  1تبصره 
سال تعیین گردد.به این دلیل که امکان اجراي دقیق  2پایداري حوضه آبریز 

 قانون فراهم گردد.
28 

 دکتر باقري 16 580
دانشگاه تربیت 

 مدرس
عـالی آب، تاییـد سـندهاي    : با تعریف نقش هماهنگی براي شـوراي  1تبصره 

 تخصیص در صالحیت این شورا نیست.
16-19  

 دکتر باقري 16 581
دانشگاه تربیت 

 مدرس

: در خط اول، وزارت نیرو موظف شده است. پس در اینجا کمیسیون 2تبصره 
 حوضه آبریز چه نقشی دارد؟

مکانیزم نظارت و رسیدگی به تخلف چگونه است؟ تکلیف سندهاي قبلی چـه  
 شود؟ می

و  16-8
-16و  18

3 

 دکتر باقري 16 582
دانشگاه تربیت 

 مدرس

 برداران استان با کیست؟ برداري براي بهره تکلیف صدور پروانه بهره
هـاي تقـویتی و    گیـري حلقـه   در این گونه موارد باید نسبت به موضوع شـکل 

 وابسته شدن به مسیر مراقبت کرد.
16-20  

 دکتر باقري 16 583
تربیت دانشگاه 

 مدرس

ها و پساب بخشی از چرخه آب هستند و آب مـازاد   : فاضالب3بند ب تبصره 
ها باید در چارچوب بـیالن کـل حوضـه     برداري از آن آیند. بهره به حساب نمی

 باشد. این ماده به این موضوع صراحت ندارد.

16- 21  
 و
16-7  

584 16 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

تقسـیم و توزیـع آب بخـش    « شـود؛ یعنـی از   دو خط انتهایی مـاده حـذف   
 »کشاورزي تا انتها

16-22  

585 16 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

هاي صـنعتی، الزم اسـت کـه وزارت     در بحث تقسیم و توزیع آب حوزه بخش
نیرو نظارت الزم را در این بخش به عهده بگیرد؛ بـه ایـن علـت کـه مشـکل      

هاي صنعتی در  حاضر تأمین آب شرب و مورد استفاده شهركجدي در حال 
کشور وجود دارد. لذا الزم است موضوع نظارت وزارت نیرو در این ماده لحاظ 

 شود.

28 

586 16 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

هـاي   : به نظر الزم است بندي هم اختصاص به تعیـین تکلیـف چـاه   3تبصره 
ها خارج از عرف و تعرفه حفـاري را   هایی که برداشت از آن و نیز چاه غیرمجاز

لحاظ و این موضوع در این تبصره پیگیري شود کـه بـه نظـر مغفـول مانـده      
 است.

16-3  

587 16 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
زیست و  محیط

در عرصـه  نویس قانون جدید آب با شرایط خاص و به شدت بحرانی مـا   پیش
هاي زیرزمینی همخوانی ندارد. خواندن مـتن   آب و به طور ویژه در بخش آب

سال بعد از تصـویب قـانون توزیـع     40نویس قانون جدید آب که تقریبا  پیش

16-2 ،
16-3 ،
16-4 ،
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
کند کـه مـا در شـرایط     می شود، این برداشت را ایجاد  عادالنه آب، تنظیم می منابع طبیعی کشور

ي پردامنـه بخـش   هـا  توان ردپاي چالش نسبتا خوبی هستیم و به سختی می
نویس بر عرضه و تـأمین منـابع آب،    نویس یافت. این پیش آب را در این پیش

از طریق تخصیص جدید و بازتخصیص تمرکز کرده است و در آن به مدیریت 
تقاضا و چگونگی حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف توجه نشـده اسـت.   

جود (ماننـد  هـاي نامتعـارف و منـابع آب نـامو     تخصیص جدید بر اسـاس آب 
ریزي مازاد بر مصارف) صورت گرفتـه   هاي ابطال شده و آب قابل برنامه پروانه

همچنین در مواد مختلف بازتخصیص مصرف کشاورزي به صـنعت و شـرب و   
برداران تسهیل شده اسـت کـه در عمـل و در نبـود امکـان کنتـرل        بین بهره

ین در ایـن  برداشت، به معناي بارگذاري بیشـتر بـر منـابع آب اسـت. همچنـ     
نویس به موضوع مدیریت تقاضا و چگـونگی حرکـت بـه سـمت تعـادل       پیش

 اي نشده است. منابع و مصارف اشاره

16-7  

588 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

الزم است تخصیص در سطوح مختلف کـالن، میـانی و خـرد (بـین مصـارف      
هـاي مطالعـاتی، بـین     هاي اصلی و فرعی و محـدوده  سطح حوضهمختلف در 

برداران مختلف، همچنین برنامه منـابع   ها، روستاها و بهره ها، شهرستان استان
و مصارف سدها) به عنوان یکی از امور مهم حاکمیتی، از انحصار وزارت نیـرو   

ن و بـردارا  هـاي بهـره   خارج شده و در شوراهایی متشکل از نمایندگان تشـکل 
نهــاد صــورت گیــرد.  تنهــا در صــورت اصــالح بنیــادین   هــاي مــردم تشــکل

هـاي حوضـه آبریـز     ساختارهاي شورایی مانند شوراي عالی آب و کمیسـیون 
 توان تخصیص را به این ساختارها سپرد اصلی و فرعی و دشت، می

زیسـتی، بـه عنـوان     . نیاز است تخصیص عالوه بر ارزیابی اجتماعی و محیط1
اي از سازمان محیط زیسـت یـا    احل عمده تصویب، مصوبه جداگانهیکی از مر

هـا و مراتـع    زیست، سازمان جنگل شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیط
زیستی داشته باشند تا با پایـداري منـابع    نهاد محیط هاي مردم کشور و تشکل

 زیستی مغایر نباشد. آب و اولویت حقابه محیط
نفعـان خـاص و    شـفاف، طـی گفتگـوي ذي    . تخصیص در فراینـدي کـامالً  2

همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها بـه محاسـبات فنـی هیـدرولوژیک،     
جمعیتی و سطح فقر متکی نگردد. تشکیل جلسـات اسـتماع عمـومی بـراي     

 تمامی مراحل تخصیص درتمامی سطوح  از خرد تا کالن ضروري است.
سطوح کالن منتهـی  . تخصیص از سطح خرد و میانی آغاز شده و سپس به 3

 گردد.
هـاي   . تخصیص بر اساس شرایط اقلیمی و اجتماعی، متغیر بـوده و در بـازه  4

 تر تعیین گردد. زمانی کوتاه
نویس مشخص نیست که چرا تدوین سند تخصیص به وزارت  . در این پیش5

نیرو و تدوین سند پایداري حوضه آبریز به کمیسـیون حوضـه آبریـز سـپرده     
یص از دست کمیسیون حوضه آبریز خارج است، چگونـه  شده است. اگر تخص
تدوین سند پایداري حوضه (بند الـف)   8تواند مطابق ماده  این کمیسیون می

گیري در مورد آب قابل  اي (بند ب) و تصمیم هاي توسعه بندي برنامه و اولویت
بنـدي   ، اولویـت 15تحویل ساالنه (بند ج) را انجام دهـد؟ همچنـین در مـاده    

زیست که همیشه در اولویت اول هستند)  ارف (غیر از شرب و محیطسایر مص

16-8  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
بایست  به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شده است در نتیجه تخصیص نیز می

 ها سپرده شود. به این شوراها و کمیسیون

589 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا بـه عنـوان یـک      اول ایـن مـاده شـهرداري    گردد در پاراگراف پیشنهاد می
 بردار اضافه گردند. بهره

برداري از کلیه منابع آب به طرق مختلف براي مصارف  تخصیص و اجازه بهره
زیست، کشاورزي، صنعت و سایر موارد، با لحاظ حدود اطمینان  شرب، محیط

اي هـ  قبول براي مصارف مختلف و با توجه به شرایط پایدارسازي حوضـه  قابل
، منحصراً با وزارت نیرو است. تقسیم و توزیع آب بخـش  4آبریز موضوع ماده 

هـاي صـنعتی    کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي و تقسیم و توزیع آب بخش
ربط و تقسیم  هاي صنعتی، با بخش صنعتی ذي ها و شهرك در داخل محدوده

 باشد ها می و توزیع فضاي سبز شهري به عهده شهرداري
هـا داراي تفاسـیر مختلفـی خواهـد بـود       ند الف : کلمه مانند ایـن ب 3تبصره 

 گردد حذف شود. پیشنهاد می
بند دال : کلمه زلزله حذف شود به این دلیل که امکـان دارد زلزلـه    3تبصره 

باعث تغییر مسیر قنات یا آبراهه شود که قابل مرمت باشد یـا مگـر زلزلـه در    
 کشور ما چقدر در این مورد تاثیر دارد

شـود، پـس از    اي ظـاهر مـی   هایی که بر اثر عوامل طبیعی در منطقه آب –د 
 ریزي برنامه تکلیف در قالب آب قابل تعیین

16-24  

590 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي حوضه آبریـز سـپرده شـود و از انحصـار      تخصیص کالن به کمیسیون -1
 شود.وزرات نیرو خارج 

ها و بـین مصـارف و    تخصیص در سطح کالن (در سطح حوضه، بین استان •
بایست به  ها) به عنوان یکی از امور مهم که حاکمیتی می حوضه همچنین بین

بخشی و با حضور نمایندگان ذینفعان صورت گیرد، ولی ایـن امـر    صورت بین
بـه   در انحصار وزارت نیـرو بـاقی مانـده اسـت.  الزم اسـت تخصـیص کـالن       

 هاي حوضه آبریز سپرده شود کمیسیون
هـاي   ها بـه کمیسـیون   ها و در استان همچنین تخصیص در سطح زیرحوضه •

 حوضه آبریز فرعی سپرده شود.
انـد،   الف) با اینکه سند تخصـیص و پایـداري حوضـه کـامال بـه هـم وابسـته       

مشخص نیست که چرا تدوین سند تخصیص به وزارت نیـرو و تـدوین سـند    
حوضه آبریز به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شده است. تدوین هـر  پایداري 

 دو سند به کمیسیون حوضه آبریز اصلی و فرعی سپرده شود.
زیسـت کـه    بندي سایر مصارف (غیر از شرب و محیط ، اولویت15ب) در ماده 

همیشه در اولویت اول هستند) به کمیسیون حوضه آبریز سپرده شـده اسـت   
 ها سپرده شود. بایست به این شوراها و کمیسیون میدر نتیجه تخصیص نیز 

ــه تصــمیم   • ــی ب ــناد منته ــات و اس ــه مطالع ــراي تخصــیص  ¬کلی ــري ب گی
 (صورتجلسات، مکاتبات و مستندات) در اختیار عموم قرار گیرد.

تشکیل شدن جلسات استماع عمومی بـراي تمـامی مراحـل تخصـیص در      •
 تمامی سطوح  از خرد تا کالن ضروري است.

خصــیص در فراینــدي کــامال شــفاف، طــی گفتگــوي ذینفعــان خــاص و  ت •
همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها بـه محاسـبات فنـی هیـدرولوژیک،     

16-8  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 جمعیتی و سطح فقر متکی نباشد.

ریـزي عمـده دیگـر عـالوه بـر ارزیـابی        نیاز است تخصیص مانند هر برنامـه  •
تصـویب، مصـوبه   اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل عمـده  

اي از ســازمان محیطزیســت یــا شــورایی متشــکل از ســازمان       جداگانــه
هـاي مـردم نهـاد     هـا و مراتـع کشـور و تشـکل     زیست، سازمان جنگـل  محیط
 محیطی داشته باشند. زیست

بایست از سطح خرد و میانی آغاز شـده و سـپس بـه سـطوح      تخصیص می •
 کالن منتهی گردد.

ایط اقلیمی و اجتمـاعی متغیـر ابـوده ودر    بایست بر اساس شر تخصیص می •
 هاي زمانی کوتاهتر صورت گیرد. بازه

)، اجازه تخصیص جدید به وزارت نیـرو  16همین ماده (ماده  3در تبصره  -2
داده شده است. این تبصره حذف شود. در این تبصره، وزارت نیرو مجـددا بـر   

قـانون   24مدیریت عرضه به جاي مدیریت تقاضا متمرکز شده اسـت و مـاده   
ت.  امکـان  توزیع عادالنه که قرار بود حذف شود، در این تبصره تکرار شده اس

 تخصیص جدید براساس منابع  
 ناموجود و ناپایدار زیر فراهم آمده است: -4
ریـزي   الف) امکان تخصیص جدید براساس منابع آب قابل برنامه -5

برداري آنها لغو  هایی که پروانه بهره مازاد بر مصارف موجود وآب
یا باطل شده است فراهم آمده اسـت. درحـالی کـه در اکثریـت     

ریـزي   هـا آب قابـل برنامـه    ها و زیرحوضـه  حوضهقریب به اتفاق 
مازاد بر مصـارف موجـود وجـود نـدارد، همچنـین لغـو پروانـه        

برداري بسیار محدود بوده است و یا در صـورت لغـو پروانـه     بهره
 بردار وجود نخواهد داشت. امکان جلوگیري از برداشت بهره

591 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

ابع طبیعی کشورمن  

در نتیجه احتماال هر گونه تخصیص جدید به بهاي کاسـتن از حقابـه زیسـت    
 هاي کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود. محیطی و یا حقابه

هـاي   ب) همچنین در این تبصـره، منبـع دیگـر بـراي تخصـیص جدیـد، آب      
 شـود  هایی که بر اثـر عوامـل طبیعـی در منطقـه حاصـل مـی       نامتعارف و آب
هـاي ژرف هسـتند کـه     اند. منابع نامتعـارف منـابعی ماننـد آب    برشمرده شده

استحصال از آنها بارها توسط کارشناسان مردود شمرده شـده و تخصـیص از   
بایست منع شود نه تشـویق. ایـن مـاده تنهـا امکـان بیشـتري بـراي         آنها می

 کند. بارگذاري جدید بر منابع آب ایجاد می

16-7  
16-4  
16-15  
16-21  

592 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نوشته شود با استناد به اسناد فرادست، در تبصـره نـاظر بـر انطبـاق، کمیتـه      
 حوضه آبریز تعیین شود.

16-28  

593 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

زارت نیرو تعیین کند چرا جهاد کشـاورزي  ریزي را فقط و چرا آب قابل برنامه
برداري فقـط   زیست در این اقدام مهم سهیم نباشند؟ چرا پروانه بهره و محیط

توسط وزارت نیرو صادر شود ولی باید با دو امضـا باشـد یکـی نیـرو و دومـی      
 جهاد؟

16-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

594 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

آبـی را در   هـاي تعـادل بخشـی و سـازگاري بـا کـم       است طـرح  دولت موظف
دشتهایی که با کسري مخزن روبرو هستند، اجرا نماید. بدیهی اسـت اجـراي   

بـرداري از   آبی در دشتهاي غیرممنوعه به لحاظ بهره طرحهاي سازگاري با کم
آبهاي زیرزمینی به مانند دشتهاي ممنوعه ادامه یابد. بخش دولتی متولی آب 

بخشی و سـازگاري   ملزم به مطالعه، اجرا و نظارت بر کلیه مراحل تعادل کشور
آبی در دشتهاي مورد نیاز است. بدیهی است که به دلیـل شـرایط حـاد     با کم

آبی موجود در کشور، ارگان تعیین کننده ردیفهاي بودجه موظف است بدون 
نظر قرار  مدهیچ کم و کاستی اعتبارات مالی الزم براي این طرحها را هر ساله 

بدهد. کامال بدیهی است ازمحل اعتبارات طرحهاي اشاره شده، دولت به هیج 
 عنوان حق استفاده در طرحهاي دیگر را نخواهد داشت.

 مالحظات استحصال آب ژرف: 3تبصره 
هاي مطالعاتی و فنی مشخص نمایند که مخزن آب ژرف  اگر چناچه بررسی •

هایی توانایی احیاء و تجدید دارنـد و بـا حفـظ جمیـع      توسط گسل و یا گسل
تـوان تنهـا بـراي آب     گردند، می شرایط که با آزمایش پمپاژ ویژه مشخص می

دار نکـردن   شرب، فقط توسط بخش دولتی و با درنظر گـرفتن اصـل خدشـه   
 یاء آنها، نسبت به استحصال از این منبع اقدام کرد.اح
اگر بررسی هاي مطالعاتی و فنی نشان بدهد که ذخائر آبهـاي ژرف از نـوع    •

باشند، تنها در شـرایط بسـیار خـاص و در صـورت نبـودن       غیر قابل احیاء می
توان فقط بصورتی موقت تا جایگزین  منابعی تأمین کننده براي آب شرب، می

ابع دیگر تأمین آب شرب از این منبع استفاده نمود. بـدیهی اسـت   نمودن من
دولت مکلف است هرچه سریعتر براي جایگزین نمـودن تـأمین آب شـرب از    
منابع  دیگر به غیر از این منبع اقدام نماید .درصورت اتمام ذخیره این منبع، 

 دولت حق استفاده از منبع ژرف از نوع غیرتجدیدپذیر دیگر را ندارد.
درصورتی که بخش دولتی متولی تأمین آب شـرب، مـوارد فـوق را رعایـت      •

 ننماید بالفاصله باید عملیات استحصال از اینگونه منابع متوقف گردد

 

595 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بایسته است که به وظیفه سـازمان محـیط زیسـت در دریافـت و      16در ماده 
 نظارت بر حسن پرداخت حقابه محیط زیست تصریح شود.

اینکه آب حاصل از تأسیسات حاصل از سد سازي و یا زهکشـی بـه    -بند الف
عنوان محل جدید تخصیص در نظر گرفته شود،جاي پرسش دارد. مگـر ایـن   
گونه اقدامات منجر به تولید آبـی جدیـد و حسـاب نشـده در مـدیریت بهـم       

آب قابل برنامه ریزي می شوند؟ این بند عمال تبـدیل  پیوسته منابع آبی و یا 
به مشوقی براي سد سازي و اقدامات وزارت نیرو در جهت آب برنامـه ریـزي   

 شده به منابع جدید با قابلیت تخصیص شود.
انتقال آب  از دریا به فالت مرکزي به عنوان انتقال آب بـین حوضـه اي بایـد    

 ه و محدود کننده همراه باشد.در نظر گرفته شود با مقررات سختگیران

16-5  

596 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي آبریز بایـد بـا مشـارکت وزارت     : تهیه سند تخصیص آب حوضه1تبصره 
جهاد کشاورزي و سازمان محیط زیست باشـد. ایـن امـر، عـالوه بـر کـاهش       

 کند. تسهیل می ها را ریسک، فرآیند تصویب در کمیسیون
در صدور پروانه، بهتر است بر اساس نوع مصرف و موجودیت انواع منـابع آب،  

 بندي انجام شود. اولویت

16-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

597 16 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

چرا علیرغم شعار مشارکت در موارد متعددي، موضوع کلیـدي تخصـیص در   
تعریف شده؟ چرا حداقل عضو ناظر از بخش هـاي دیگـر،   انحصار وزارت نیرو 
 تعریف نشده است؟

زمینه تخصیص هاي جدید با رویکرد ناصحیح جمع بستن جبري اقداماتی از 
جـویی، در ایـن    هاي غیرمجاز و اعالم آن به عنوان آب صـرفه  قبیل بستن چاه

 رد.ها وجود دا ماده باز گذاشته شده است. امري که همین االن در استان

16-8  
16-3  
 

598 16 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

ریـزي سـطحی یـا زیرزمینـی مـازاد       : معیار تعیین آب قابـل برنامـه  3تبصره 
 مشخص نشده است.

16-3  

599 16 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

گویی شده است و مفهوم درسـتی از   در بخش تقسیم و توزیع آب، دچار کلی
بیان ننموده که منظور از آب، چـه نـوع   تقسیم و توزیع آب به دست نداده  و 

 آب و در چه قالبی است.
28 

600 16 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

ماده اولیه و اصلی استحصال مواد معدنی از شورابه هاي دریاچـه هـا و پهنـه    
هاي نمکی ، شورابه یا همان آب بسیار شـور ( آب غیرمتعـارف) اسـت حـال     

تخصیص آب مورد توجـه قـرار نگرفتـه و عمـالً     آنکه این مسئله در نظامنامه 
وزارت صمت با شورابه به عنوان ماده معدنی برخورد می نماید . پیشنهاد می 
گردد تکلیف وزارت نیرو و شرکت هاي آب منطقه اي در این رابطـه و حتـی   

و غیـره بـا صـراحت در تبصـره     » نمـک «در رابطه با بستر دریاچه هایی مثل 
 روشن شود. 16ماده 3

16-6  

601 16 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

) ، بسیار طوالنی است و بـه  16) ماده (1ساله پیشنهادي در تبصره ( 5مدت 
ضرر مدیریت منابع آب کشور است ، لذا پیشنهاد می گردد ، ایـن مـدت بـه    

) ماه کاهش یابد و مسئولیت تهیه سند هم صرفاً بـه عهـده وزارت نیـرو    18(
 نباشد.

6 

602 16 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

زیسـت و منـابع    برداري منابع آب براي مصارف محـیط  تخصیص و اجازه بهره
طبیعی توسط وزارت نیرو معنی نـدارد بلکـه وزارت نیـرو مکلـف بـه رعایـت       

 باشد. زیست و منابع طبیعی می ها و حقوق محیط حقابه
28 

603 16 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

منحصـرا بـا وزارت   «در سازوکار تخصیص آب بـه جـاي عبـارت     16در ماده 
» بـا پیشـنهاد دبیرخانـه و تصـویب کمیسـیون حوضـه آبریـز       «، عبارت »نیرو

این  3اصالح و در تبصره » سال 2«به » سال 5« 1جایگزین شود. در تبصره 
کمیسـیون  «از عبـارت  » اي هـاي آب منطقـه   شـرکت «ماده به جاي عبـارت  

 استفاده شود.» هاي آبریز حوضه

6 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 _ کریم خدایی 16 604

از موارد مهـم ذکـر شـده در ایـن قـانون و قـانون توزیـع عادالنـه آب بحـث          
گري وزارت جهاد کشاورزي بر مدیریت، تقسیم و توزیـع آب در مزرعـه    تولی
باشد که به طور صد درصد این ماده قانونی تاکنون عملیاتی نشده است. ¬می

مذکور این است که وزارت جهاد کشـاورزي بـر همـه    معنی واقعی بند قانونی 
امورات داخل مزرعه آبی اعم از حقابه هـا، قطعـات زراعـی، نقـل و انتقـاالت،      
تخلفات انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه، الگـوي کشـت، اضـافه کشـت،     

هـاي کشـاورزي و صـنعتی و    ¬تغییر مجاز و غیر مجاز کاربري آب بین بخش
ن مربوطه از این حیث را عهـده دار گـردد. بـا عملیـاتی     پاسخگویی به مراجعا

شدن این بند به طور واقعی قطعا وزارت جهاد کشـاورزي مـدیریت بهتـري و    
مسءوالنه تـري بـه مصـارف آب در بخـش کشـاورزي(اعم از زراعـی، بـاغی،        
گلخانه، مرغـداري، گـاوداري، دامـداري و...) داشـته و لـذا دسـتورالعمل هـا،        

ن نامه هاي واحد در خصوص همه جوانـب مـدیریت آب در   بخشنامه ها و آیی
مزرعه اتفاق خواهد افتاد. که با این حساب شرکت هاي آب منطقه اي صـرفا  
به تخصیص آب کشاورزي و نظارت و کنترل هاي دقیق تـر برداشـت آب در   
سر چاه ها، محفوره ها و منابع آبی خواهند پرداخت. لذا پیشنهاد مـی گـردد   

 ت زیر اصالح شود:این بند به صور
تقسیم و توزیع و مدیریت همه امـور بخـش کشـاورزي اعـم از حقابـه هـا،       «

قطعات زراعی، نقل و انتقاالت، تخلفات انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیـه،  
الگوي کشت و مصرف بهینه ، اضافه کشت، تغییر مجاز و غیر مجـاز کـاربري   

ـ   ه مراجعـان مربوطـه بـر    بین بخش هاي کشاورزي و صنعتی و پاسـخگویی ب
 »عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد

وظـایف وزارت جهـاد کشـاورزي،     28و  21و  20و همچنین در مـاده هـاي   
وزارت نیرو و همچنین سازمان محیط زیست بـه تفکیـک جهـت نظـارت بـر      
مصارف آب مشخص گردد تا موازي کاري ها و گپ هاي موجود براي همیشه 

 حذف شود.

28 

داله درزيعب 17 605  دانشگاه ساري 

به شـکل عـام و   » ها مهار کردن سیالب«بند الف: استفاده از عبارت  17ماده 
توانـد منشـا    ها در مخازن سطحی و زیرزمینی مـی  ذخیره کردن آب رودخانه

اختالفات زیادي شود. سیالب حق طبیعی طبیعت هست و درست نیست بـه  
خانـه در مخـازن هـم کـامال     فکر مهار کامل آن باشیم. ذخیره کردن آب رود

 گمراه کننده هست. بهتر است در این بخش دقت بیشتري شود.

17-5  

606 17 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
6-17 در این ماده به آبخیزداري توجه نشده است. _  

607 17 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

هـاي آبـی    اکوسیسـتم زیسـت در مسـئولیت    نقش سـازمان حفاظـت محـیط   
 تر دیده شود. پررنگ

17-1  

608 17 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

هـا بـا سـایر     ها و تـزاحم  نویس، مشکالت حقوقی و برخی تناقض در این پیش
 خورد. قوانین به چشم می

17-7  



  
 
 

1030 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

609 17 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

هـا نیـز در خصـوص     جنگـل   هـا، سـازمان    توجه به وظایف دستگاهبند الف: با 
 آبخیزداري و کنترل سیالب مسئولیت دارد.

17-6  

610 17 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

شود وظیفـه شـبکه آبیـاري یـک و دو بـه وزارت جهـاد        بند ب: پیشنهاد می
 کشاورزي تفویض شود.

17-20  

611 17 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

ریزي جهـت مـدیریت مصـرف بـه عنـوان سیاسـت کـالن بایـد          بند ز: برنامه
 جایگزین مدیریت تولید و توزیع شود.  

17-2  

612 17 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

، وظیفـه  که به وظایف وزارت نیرو در تـأمین آب اختصـاص دارد   17در ماده 
ها مـورد توجـه    ها و تاالب ها و احیا و حفاظت از رودخانه بخشی آبخوان تعادل

هـا در   قرار نگرفته است. واقعیت آن است که در شـرایطی کـه اکثـر آبخـوان    
شرایط بیالن منفی و به لحاظ کمی و کیفی در وضعیت بحرانی قـرار دارنـد،   

ذیـل در بنـد د   » و معدنی هاي زیرزمینی استخراج و استفاده از آب«توجه به 
 اعتنایی به شرایط بحرانی فراگیر کنونی در کشور است. به منزله بی 17ماده 

17-3  

613 17 
میترا 

 _ ابراهیمی

هاي توسـعه منـابع آب در    وظیفه اصلی وزارت نیرو، تأمین آب از طریق طرح
 نظر گرفته شده است. 

قانون توزیع عادالنـه اسـت،    29که همان ماده  17قرار بر این بوده که ماده  
حذف شود ولی چنین نشده.  این ماده بر عرضه هر چه بیشتر آب (از طریـق  

هـاي   ساخت مخازن سطحی و زیرزمینـی، سـاخت خطـوط انتقـال و  شـبکه     
هـاي شـور و    زدایـی از آب  هاي زیرزمینی و نمـک  ، استخراج آب2و  1آبیاري 

. درحالی که در شرایط فعلی سرزمینی) تأکید کرده است شور دریا و درون لب
بـرداري   هـاي آبیـاري و همچنـین بهـره     منابع آب ادامه ساخت سدها و شبکه

ها باید متوقف شود. این ماده وظایف وزارت نیرو را مشـخص   بیشتر از آبخوان
اي  هاي کشور، هیچ وظیفه منابع آب در اغلب حوضه  کرده ولی با وجود بحران

و همچنین مدیریت تقاضا بـراي وزارت نیـرو    مبنی بر پایدار کردن منابع آب
چارچوب سـند پایـداري حوضـه    «دیده نشده است. این ماده عرضه آب را به 

مشروط کرده درحالی که اگر وزارت نیرو » آبریز و سند تخصیص حوضه آبریز
شد و نـه   به اجراي چنین چارچوبی متعهد بود، بر مدیریت تقاضا متمرکز می

 آب. عرضه هرچه بیشتر منابع

17-8  

614 17 
میترا 

 _ ابراهیمی
شناسی این امر که چـرا تـاکنون جهـاد کشـاورزي      ، آسیب17در تبصره ماده 

را بـه عهـده نگرفتـه اسـت،      4و 3هـاي   وظیفه انتقال و توزیـع آب در شـبکه  
 صورت نگرفته و همچنان این وظیفه به جهاد کشاورزي سپرده شده است.

17-9  

615 17 
میترا 

 _ ابراهیمی
آبیاري به جهاد کشاورزي سـپرده شـده    4و  3هاي  همچنین نگهداري شبکه

که امري جدید است و مشخص نیست که جهاد کشاورزي امکان انجـام ایـن   
 امر مهم را داشته باشد.

17-9  

616 17 
سجاد 
 _ انتشاري

در عنوان نوشته شده وظایف وزارت نیرو در تأمین آب ولی وظایف ثبت شده 
 مربوط نیست. فقط به تأمین آب

17-3  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

617 17 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

بهتراست توضیح داده شود با رعایـت اصـل توسـعه پایـدار حوضـه      » : د«بند 
 آبریز
 این جمله شفاف نیست.» : و«بند 
اي بـا چـه هـدفی     زمانی تاسیس شرکت و سـازمان آب منطقـه   هم»: ح«بند 

 صورت گرفته است؟
 برداري در این تبصره مشخص نشده است! تکلیف بهره»: ط«بند تبصره 

هاي موجود در رابطه بـا آب در جامعـه، چنـدان جـدي      رسد تنش به نظر می
ترباشد تا بتواند طیـف وسـیعی از    تر و جامع تلقی نشده و این ماده باید کامل

کنترل اي براي  مسایل را پوشش دهد. به طور مثال بهتر است در قانون، ماده
ویژه منـابع   هاي مشاور و پیمانکار در بخش (به هاي شرکت و نظارت بر فعالیت

بنــدي اجتمــاعی  آب و کشــاورزي) تــدوین گردیــده و ســاختاري بــراي رتبــه
ها ایجاد گردد. این مساله یکی از نیازهاي اساسـی بخـش آب بـوده و     شرکت

 توان آن را نادیده انگاشت. نمی

17-10  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 17 618

هاي زیرزمینی و معدنی بایـد محـدود شـود.     بند د: استخراج و استفاده از آب
هاي زیرزمینی تجدیدپذیر محـدود   نباید به این شکل، باشد. بهتر است به آب

شود. ترتیب اهداف در این بخش درست نیست. مثال بند ج باید در راس امور 
ده، عـدم مالحظـه آبخیـزداري    هاي ایـن مـا   ترین چالش باشد. یکی از اساسی

که تولید آب اصوال وظیفه آبخیزداري است نه وزارت نیـرو. بـر    است در حالی
این اساس، در این ماده ضروري است نقـش آبخیـزداري دیـده شـود. عـالوه      
براین، غالب بندهاي این ماده داللت بر تولید آب نـدارد بلکـه بـه برداشـت و     

 .کند استفاده از آب موجود اشاره می

17-11  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 17 619
بند ح: چگونه قرار است با تاسیس این موارد آب تولید شود. متاسفانه در این 

 قانون هم تداخل وظایف سازمانی بسیار زیاد است.
7-12  

 آقاي مهدان 17 620
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

13-17 نیز اضافه گرددپیشنهاد می شود سازمان حوضه آبریز  17ماده  5در بند   

621 17 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

الزم است سایر وظایف قانونی وزارت نیرو (مـثالً عطـف    17در خصوص ماده 
شـود در بنـد    به قانون مدیریت بحران) درج شود. بر این اساس پیشنهاد مـی 

الف این قانون از عبارت کنترل سـیالب اسـتفاده شـود همچنـین آیتمـی بـا       
الزم براي پیشگیري از خشکسـالی بـه وظـایف اضـافه گـردد.      عنوان اقدامات 

این ماده به تنهـایی در چـارچوب وظـایف    » و«رسد بند  همچنین به نظر می
بـه تفصـیل    34وزارت نیرو نیست. الزم به ذکر اسـت ایـن موضـوع در مـاده     

بیـان نشـده اسـت.     17تبیین شده لیکن در عناوین وظایف مندرج در مـاده  
، »هــا بــرداري از پســاب تصــفیه فاضــالب و بهــره«اي هــ مناســب اســت آیــتم

آوري، تهیه، تولیـد   جمع«، »هاي نامتعارف و عمیق و ژرف برداري از آب بهره«
پایه موردنیاز براي شناخت و رفتار سنجی کمـی و کیفـی    و تحلیل اطالعات 

هاي مرزي  نظارت بر امور مربوط به تثبیت و ساماندهی رودخانه«، »منابع آب
نیز » هاي مرزي و مشترك استحصال حداکثر از آب«و » آبی کشور و سواحل

 هاي وظایف وزارت نیرو اضافه شود. به آیتم

17-3  

622 17 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
14-17 تغییر یابد یا حذف شود» همه مناطق«به » مناطق الزم«بند و:   



  
 
 

1032 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
وري آب و آبفا بهره  

623 17 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

13-17 بند ح: سازمان مدیریت حوضه آبریز نیز اضافه شود.  

624 17 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 به شرح زیر اصالح شود:» د«بند 
بخشـی منـابع آب زیرزمینـی بـا هـدف اسـتخراج و        حفاظت، احیا و تعـادل «

 به ابتداي جمله اضافه شود.» برداري پایدار بهره
17-2  

625 17 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 به شرح زیر اصالح گردد:» و«بند 
 »جلوگیري از شور یا آلوده شدن منابع آبی در کلیه مناطق«

17-14  

626 17 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

15-17 حذف شود.» ح«از بند » هاي سازمان«همچنین کلمه   

اي تهران آب منطقه _ 17 627  

 اول به این صورت اصالح شود:باتوجه به اصول اساسی حقوق بشر، جمله 
وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور و بـویژه تـأمین   
آب شرب سالم و بهداشتی براي کلیه افراد جامعه در چارچوب سند پایـداري  
حوضه آبریز و سند تخصیص حوضه آبریز، از طرق زیر اقدام مقتضی به عمـل  

 آورد.

17-16  

628 17 _ 
اظت سازمان حف

زیست محیط  

هـاي   تخصیص و تامین حقابه زیست بوم«در وظایف وزارت نیرو اضافه گردد: 
هـا بـه صـورت مسـتمر و ضـمیمه سـند        آبی. برنامه عملیـاتی تـامین حقابـه   

 »تخصیص ارائه می گردد.
قانون هواي پاك و همچنین اعمال مـدیریت بهـم    25در راستاي تحقق ماده 

 ستگاه هاي متولیپیوسته و ایجاد هماهنگی میان د

28 

629 17 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 در بندح، سازمان مدیریت حوضه آبریز نیز اضافه شود.  
»  د« این ماده حذف شود. در صورت عدم حذف باید اجـازه اسـتخراج و بنـد    

هـاي داراي فرونشسـت و    هاي زیرزمینی به جـز قنـات در دشـت    استفاده آب
هـاي داراي بـیالن منفـی تـا پـیش از اجـراي        دشتبحرانی، ممنوعه و سایر 

 ها محدود شود. هاي احیاء و بازسازي آبخوان برنامه
 بندهایی با عنوان  زیر اضافه شود: 

 ها در اسناد پایداري. هاي کشور و درج آن احیاء و بازسازي آبخوان -ي 
هاي غیرمجاز و محدودیت  ها و بستن و پرکردن چاه احیاء و مرمت قنات -ك 

 برداري. هاي داراي پروانه بهره برداري چاه بیشتر در بهره
جویی در مصـرف آب. ارائـه    اي صرفه اي و غیرسازه هاي سازه ایجاد برنامه -ل 

تسهیالت توسط دولـت، مشـارکت مـردم در اصـالح الگـوي مصـرف بخـش        
 کشاورزي با هدف ارتقاي راندمان آبیاري  

ه توسط وزارت جهاد کشـاورزي  عملیات کنترل و مدیریت رواناب و سیالب ک
 پذیرد نیز در این ماده گنجانده شود. صورت می

17-13  
17-2  

630 17 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

تـأمین آب از آب  «بهتر است به این صـورت نوشـته شـود    » ه«بند  17ماده 
هاي شور ، لب شور درون سرزمینی و دریا در مناطق الزم (بدون نمک زدایی 

 )»و نمک زدایی 
17-14  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

631 17 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

هاي شیرین را از وظایف وزارت نیرو قرار  جلوگیري از شور شدن آب 17ماده 
گونـه اختیـار قـانونی بـراي ایـن موضـوع در اختیـار         دهد ولی عمال هـیچ  می

 اي قرار نمی دهد هاي آب منطقه شرکت
17-16  

632 17 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

آب شرب توسط شـرکت هـاي آب و فاضـالب نیـز      توزیع 17در تبصره ماده 
 آورده شود

17-16  

 دکتر باقري 17 633
دانشگاه تربیت 

 مدرس
17-17 کمیسیون حوضه و کارگروه استانی چه نقشی دارند؟  

634 17 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

18-17 از ابتداي ماده برداشته شود.» وزارت نیرو موظف است«جمله   

635 17 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي توسعه  وظیفه اصلی وزارت نیرو، عرضه آب از طریق طرح 17. در ماده 1
منابع آب در نظر گرفته شده و وظایفی مبنی بـر پایـدار کـردن منـابع آب و     

 مدیریت تقاضا، براي وزارت نیرو دیده نشده است.
آب (از طریـق سـاخت مخـازن سـطحی و     این ماده بر عرضه هر چـه بیشـتر   

، اســتخراج 2و  1هــاي آبیـاري   زیرزمینـی، سـاخت خطــوط انتقـال و شـبکه    
ــک  آب ــی و نم ــاي زیرزمین ــی از آب ه ــب  زدای ــور و ل ــاي ش ــا و   ه ــور دری ش

سرزمینی) تأکید کرده است. این درحالیست که در شرایط فعلی منـابع   درون
ترمکعـب کسـري مخـزن    میلیارد م 140آب سطحی و زیرزمینی (نزدیک به 

بـرداري   هاي آبیاري و همچنین بهره تجمعی)، تأکید بر ساخت سدها و شبکه
اعتنایی به شرایط بحرانـی فراگیـر کنـونی در     ها، به منزله بی بیشتر از آبخوان

کشور است. همچنین این ماده که به وظایف وزارت نیرو اختصاص دارد، هیچ 
آب و همچنـین مـدیریت تقاضـا بـراي     اي مبنی بر پایدار کردن منابع  وظیفه

وزارت نیرو در نظـر نگرفتـه اسـت. ضـمناً در ایـن مـاده احیـا و حفاظـت از         
 ها مورد توجه قرار نگرفته است ها و تاالب رودخانه

17-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

636 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي  هاي غیرمتعارف کامال مشابه آب نویس، با آب در مواد مختلف این پیش •
هاي غیرمتعارف، بـدون   ریزي بر اساس آب متعارف برخورد شده است و برنامه

، مـاده  3هاي متعارف، در تخصیص کـالن (تبصـره    هیچ شرطی و در کنار آب
گرفتـه   صـورت ) 20بـرداري (مـاده    هاي بهره و همچنین در صدور پروانه) 16

هاي غیرمتعارف بسـیار محـدود بـوده و بـا      برداري از آب است. الزم است بهره
 شرایط بسیار خاصی صورت گیرد.

زدایـی   هاي غیرمتعارف از طریق نمـک  ، استحصال آب17همچنین در ماده  •
سرزمینی، یکی از وظایف اصـلی وزارت   شور دریا و درون هاي شور و لب از آب

در بحث مالکیت آب نیز  3هاي غیرمتعارف به ماده  است آب نیرو شمرده شده
 افزوده شده است.

ي هـا  نـویس بـر استحصـال آب    همه موارد فوق نشانی از تأکیـد ایـن پـیش    •
هاي غیرمتعارف منابع پایداري از نظر  نامتعارف بدون هیچ ضوابطی است. آب

گردند به عنـوان مثـال،    زیستی براي مصرف محسـوب نمی اقتصادي و محیط
بر است و  ها بسیار پرهزینه و انرژي زدایی، اسـتحصـال ایـن آب در مورد نمک

ایـن آب تعلـق    کننده، یارانه دولتـی زیـادي بـراي خریـد     نیاز است به مصرف
ها تنها تحت قواعد خاص و فقط براي شرب صـورت   گیرد. استحصال این آب

اي صـورت   شـده  گیرد. تصفیه و تخصیص پساب نیز باید تحت شرایط کنتـرل 
 گیرد.  

 استحصال آب ژرف:
هاي مطالعاتی و فنی مشخص نمایند که مخزن آب ژرف  اگر چناچه بررسی •

احیاء و تجدید دارنـد و بـا حفـظ جمیـع     هایی توانایی  توسط گسل و یا گسل
تـوان تنهـا بـراي آب     گردند، می شرایط که با آزمایش پمپاژ ویژه مشخص می

دار نکـردن   شرب، فقط توسط بخش دولتی و با درنظر گـرفتن اصـل خدشـه   
 احیاء آنها، نسبت به استحصال از این منبع اقدام کرد.

خائر آبهـاي ژرف از نـوع   اگر بررسی هاي مطالعاتی و فنی نشان بدهد که ذ •
باشند، تنها در شـرایط بسـیار خـاص و در صـورت نبـودن       غیر قابل احیاء می

توان فقط بصورتی موقت تا جایگزین  منابعی تأمین کننده براي آب شرب، می
نمودن منابع دیگر تأمین آب شرب از این منبع استفاده نمود. بـدیهی اسـت   

ین نمـودن تـأمین آب شـرب از    دولت مکلف است هرچه سریعتر براي جایگز
منابع  دیگر به غیر از این منبع اقدام نماید .درصورت اتمام ذخیره این منبع، 

 دولت حق استفاده از منبع ژرف از نوع غیر تجدیدپذیر دیگر را ندارد.
درصورتی که بخش دولتی متولی تأمین آب شـرب، مـوارد فـوق را رعایـت      •

 صال از اینگونه منابع متوقف گردد.ننماید بالفاصله باید عملیات استح

۱۷-۲۱  

637 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 
به جهـاد   4و 3هاي  ، وظیفه انتقال و توزیع آب در شبکه17در تبصره ماده  •

شناسـی   کشاورزي سپرده شده است ولی این امر بر مبنـاي مطالعـات آسـیب   
اي، مطالعاتی مبنی بر  صورت نگرفته است. الزم است براي تدوین چنین ماده

اینکه چرا وزارت نیرو آب را در نقاط  تحویل به صورت حجمی تحویل نـداده  
انتقال و  توزیـع   است و چرا جــهـاد کشـاورزي تاکنون وظیفه تحویل آب و

را به عهده نگرفته است، صورت گیرد و ماده قبلی که  4و 3هاي  آب در شبکه

17-9  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
در عمل قابل اجرا نبوده بدون هیچ تغییري تکرار نگردد.  همچنین این مـاده  

ها مغایر  با سپردن کل توزیع منابع آب محدوده مطالعاتی (یا دشت) به تشکل
 است.

آبیاري به جهاد کشاورزي سپرده شده که امـري   4و  3هاي  نگهداري شبکه •
جدید است و مشخص نیست که جهاد کشاورزي امکان انجام این امر مهم را 

 داشته باشد.

638 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

وقتی سخن از وظایف وزارت نیرو است پـس وظـایف وزارت جهـاد و محـیط     
 در تعیین و توزیع آب باید وظایفشان مشخص باشدزیست هم 

17-19  

639 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بر اساس قوانین، ذخیره آب در مخـازن زیرزمینـی و حتـی کنتـرل سـیالب       
برعهده آبخیزداري سازمان جنگل هـا و مراتـع اسـت و در ایـن جـا تنـاقض       

 قانونی وجود دارد
17-6  

640 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

قانون توزیـع عادالنـه اسـت،     29که همان ماده  17قرار بر این بوده که ماده 
حذف شود ولی چنین نشده.  این ماده بر عرضه هر چه بیشتر آب (از طریـق  

هـاي   ساخت مخازن سطحی و زیرزمینـی، سـاخت خطـوط انتقـال و  شـبکه     
هـاي شـور و    زدایـی از آب  هاي زیرزمینی و نمـک  ، استخراج آب2و  1آبیاري 

سرزمینی) تأکید کرده است. درحالی که در شرایط فعلی  شور دریا و درون لب
بـرداري   هـاي آبیـاري و همچنـین بهـره     منابع آب ادامه ساخت سدها و شبکه

ت نیرو را مشـخص  ها باید متوقف شود. این ماده وظایف وزار بیشتر از آبخوان
اي  هاي کشور، هیچ وظیفه منابع آب در اغلب حوضه  کرده ولی با وجود بحران

مبنی بر پایدار کردن منابع آب و همچنین مدیریت تقاضا بـراي وزارت نیـرو   
چارچوب سـند پایـداري حوضـه    «دیده نشده است. این ماده عرضه آب را به 

رحالی که اگر وزارت نیرو مشروط کرده د» آبریز و سند تخصیص حوضه آبریز
شد و نـه   به اجراي چنین چارچوبی متعهد بود، بر مدیریت تقاضا متمرکز می

 عرضه هرچه بیشتر منابع آب.
شناسی این امر که چـرا تـاکنون جهـاد کشـاورزي      ، آسیب17در تبصره ماده 

را بـه عهـده نگرفتـه اسـت،      4و 3هـاي   وظیفه انتقال و توزیـع آب در شـبکه  
 و همچنان این وظیفه به جهاد کشاورزي سپرده شده است. صورت نگرفته

آبیاري به جهاد کشاورزي سـپرده شـده    4و  3هاي  همچنین نگهداري شبکه
که امري جدید است و مشخص نیست که جهاد کشاورزي امکان انجـام ایـن   

 امر مهم را داشته باشد.

17-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

641 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

طبیعی کشورمنابع   

بـه شـکل عـام و ذخیـره     » ها مهار کردن سیالب«بند الف: استفاده از عبارت 
ــه ــد منشــا  هــا در مخــازن ســطحی و زیرزمینــی مــی  کــردن آب رودخان توان

هاي زیادي شود. سیالب حق طبیعی طبیعت هست و درست نیسـت   اختالف
امال به فکر مهار کامل آن باشیم. ذخیره کردن آب رودخانه در مخازن هـم کـ  

 -گمراه کننده هست. بهتر است در این بخـش دقـت بیشـتري شـود. بنـد د     
باید محدود شـود نـه بـه     -هاي زیرزمینی و معدنی استخراج و استفاده از آب

 هاي زیرزمینی تجدیدپذیر محدود شود. این شکل، باشد. بهتر است به آب
ر ترتیب اهداف در این بخش درست نیسـت. مـثال بنـد ج بایـد در راس امـو     

 باشد.
هاي این ماده، عدم مالحظه آبخیزداري هسـت. در   ترین چالش یکی از اساسی

حالی که تولید آب اصوال باید وظیفه آبخیزداري باشد نه وزارت نیرو. بـر ایـن   
اساس، در این ماده ضروري است نقش آبخیزداري دیده شـود. عـالوه بـراین،    

لکه به برداشت و استفاده از غالب بندهاي این ماده داللت بر تولید آب ندارد ب
هـاي آب   هـا و سـازمان   تاسـیس شـرکت   -کنـد. بنـد ح   آب موجود اشاره می

چگونه قرار است آب تولید کنـد. متاسـفانه در ایـن قـانون هـم       -اي ... منطقه
 تداخل وظایف سازمانی بسیار زیاد هست.

17-2  
17-3  
17-5  
17-4  

642 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
و زیست  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا درخصـوص    با توجـه بـه وظـایف دسـتگاه هـم سـازمان جنگـل       -بند الف 
 آبخیزداري و کنترل سیالب

در مورد شبکه آبیاري یک و دو پیشنهاد تفـویض اختیـار بـه وزارت     -بند ب
 جهاد کشاورزي است.

انتقال آب از دریاي خزر و یا خلیج فارس به فالت مرکزي با توجه به  -بند ه 
هاي هنگفـت اقتصـادي در زمـره     اثیرات زیست محیطی و اجتماعی و هزینهت

تبعیـت   18هـاي مـاده    اي منظور و از ضوابط و محـدودیت  انتقال بین حوضه
 کند

ریـزي جهـت مـدیریت مصـرف بـه عنـوان سیاسـت کـالن در           برنامه -بند ز 
 جایگزینی مدیریت تولید و توزیع

17-2  
17-6  
 

643 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نمـودن   پایدارسازي حوضه آبریز، دولت موظـف  شـده بـه متعـادل     4در ماده 
هـا، توقـف بـیالن     هـا و تـاالب   منابع و مصارف آب، حفاظت و احیاي رودخانه

گیـري تغییـر    ها و در صورت لزوم جهت منفی و جبران کسري مخزن آبخوان
 ریز با هدف تأمین نیازهاي اساسی، اقدام نماید.هاي آب نوع مصرف در حوضه

چرا در این بخش فقط به تأمین آب اشاره شده است. وظایف حفـاظتی ایـن   
 وزارت خانه در قانون حاضر کمرنگ است.

ها و مراتع  باشد.  ذخیره آب  ها با همکاري سازمان جنگل مهار کردن سیالب
هـاي منشـا    الب یا دشتسیالب در مخازن در صورتی که حوضه منتهی به تا

 ریزگرد باشد باید با نظر سازمان محیط زیست انجام گیرد.
به تأمین آب به عنوان وظیفـه وزارت نیـرو اشـاره    » ط«همانطور که در مورد 

شده، بایستی به افزایش راندمان و کاهش هدر رفـت آب هـم مکلـف بشـود.      
تأسیسـات و  صرفا ذکر کنترل و نظارت (ز) کافی نیست کاهش هدر رفـت از  

سازه ها هم وظیفه است. به عنوان مثال اگر وزارت نیرو براي تأمین آب اقدام 
به احداث سدي نماید که براي کنترل هدر رفت تبخیـر، نفـوذ و یـا کـاهش     

17-2  
17-16  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
کیفیت در برخورد با سازندهاي زمین شناسی کوتاهی کند بایستی به موجب 

 موادي از این قانون پاسخگو باشد.

644 17 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

که به وظایف وزارت نیرو در تـأمین آب اختصـاص دارد، وظیفـه     17 ەٴدر ماد
ها مورد توجـه   ها و تاالب ها و احیا و حفاظت از رودخانه تعادل بخشی آبخوان

هـا در   قرار نگرفته است. واقعیت آن است که در شـرایطی کـه اکثـر آبخـوان    
شرایط بیالن منفی و به لحاظ کمی و کیفی در وضعیت بحرانی قـرار دارنـد،   

ذیل » د«در بند » استخراج و استفاده از آبهاي زیرزمینی و معدنی« توجه به: 
 به منزله بی اعتنایی به شرایط بحرانی فراگیر کنونی در کشور است. 17 ەٴماد

17-2  
17-1  

645 17 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

وظایف وزارت نیرو منحصر به تـأمین آب شـده اسـت، حفاظـت      17در ماده 
بـرداري و مـدیریت ذکـر شـود. همچچنـین در       منابع آب و نیز مدیریت بهره

با مسـئولیت وزارت نیـرو و    2و  1هاي آبیاري و زهکشی درجه  تفکیک شبکه
بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزي، در      4و  3هـاي آبیـاري درجـه     شبکه

هــاي مــذکور اقــدام بــه اجــرا و  ی ممکــن اســت هــر یــک از دســتگاهشــرایط
 ها داشته باشند به نحوي باید قید شود. برداري از تمام شبکه بهره

17-3  

646 17 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
 28 هاي مشترك با کشورهاي همسایه نیز اضافه شود. در بند ج، حوضه

647 17 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

شود و باید  ها تأمین آب محسوب نمی جلوگیري از شور شدن آب» و«در بند 
حذف شود و یا در متن ماده، حفاظت از منابع آب قید شود. در هر صورت به 

 جاي آن، حفاظت کیفی آب بهتر خواهد بود.
17-3  

648 17 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

 حذف شود.   17بند خ ماده 
الگوي مصرف، تعیین قیمت و عوارض مواردي از قبیل مدیریت تقاضا، تدوین 

هـا،   هـاي دشـت   بخشی منابع آب زیرزمینی و حفظ سطح تراز آب آب، تعادل
تواند در در این قسمت اضافه  توزیع آب، تعیین حد و بستر منابع آب و ... می

 شود.

17-2  

649 18 
عبدالحسین 

 _ مظفري
بـراي کمبـود آب   هاي آبریز درجه دو صرفا  انتقال آب بین حوضه 18در ماده 

 ها اضافه شود. شرب و بهداشت انسان حسب ضرورت حقآبه تاالب
18-1  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 18 650
بحث آب مجازي یا ردپاي آن در مدیریت آب مهم هست و بهتر هست لحاظ 

 اي. ویژه در موضوع انتقال آب بین حوضه شود؛ به
18-2  

6-18 تواند کلی باشد. بندي حوضه چیست؟ می تأکید بر تقسیم دلیل دانشگاه ساري عبداله درزي 18 651  

652 18 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

هـاي   توانـد از روش  بهداشت نباید در ردیف شرب قرار گیرد. آب بهداشت می
 اي چون بازچرخانی و تصفیه آب خاکستري تأمین شود. درون حوضه

18-3  

653 18 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

نامـه   و مراتع و آبخیـزداري بایـد در تـدوین آیـین      ها : سازمان جنگل1تبصره 
 مشارکت داده شود.

18-16  



  
 
 

1038 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

654 18 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

دهـد کـه ایـن قـانون      گیري کلی و روح حاکم بر این قانون نشـان مـی   جهت
تـر   هاي دیگر و کوجـک  رصدد انتقال بیشتر آب از بخش کشاورزي به بخشد

اي نیـز بـا همـین رویکـرد      حوضه کردن بخش کشاورزي است. انتقال آب بین
آید کـه تـأمین    مدنظر قرار گرفته است. در خصوص این ماده سوال پیش می

 نیازهاي اساسی را چه کسی تعیین خواهد کرد؟ آیا تفسیر و اجراي این ماده
در اختیار وزارت نیـرو و صـدور راي بـه ضـرر بخـش کشـاورزي و یـه طـور         

 سازي بخش کشاورزي را فراهم نخواهد کرد؟ نامحسوس کوچک

18-4  

655 18 
محمد 

 _ عواطفی همت
اي، انتقال بین شهر و روستا و منـاطق شـهري    حوضه در بحث انتقال آب بین
 نیز در قانون ذکر شود.

18-7  

656 18 
میترا 

 _ ابراهیمی

هاي انتقال آب بـه   به دالیل زیر این ماده احتماال به جاي محدود کردن طرح
بایسـت شـروط    زند در نتیجه این ماده مـی  انتقال آب به بهانه شرب دامن می

 تري داشته باشد بسیار محکم
 
اي بــه کمیســیونی مشــترك از  حوضــه . تصــمیم در مــورد انتقــال آب بــین1

دو و شوراي عالی آب واگـذار شـود، نـه فقـط بـه       هاي آبریز درجه کمیسیون
 شوراي عالی آب

 
هاي استانی، در مـورد انتقـال    هاي حوضه آبریز فرعی و کارگروه . کمیسیون2

 آب بین حوضه هاي آبریز درجه سه به بعد دخیل باشند.  
هـاي انتقـال آب    گیري براي طرح . کلیه مطالعات و اسناد منتهی به تصمیم3

 اتبات و مستندات) در اختیار عموم قرار گیرد.(صورتجلسات، مک
هاي انتقال  . تشکیل شدن جلسات استماع عمومی براي تمامی مراحل طرح4

 آب ضروري است.
هـاي انتقـال آب عـالوه بـر      هاي عمده از جمله طرح . نیاز است تمامی طرح5

ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل عمـده تصـویب،   
اي از سازمان محیط زیسـت یـا شـورایی متشـکل از سـازمان       جداگانه مصوبه
هـاي مـردم نهـاد     هـا و مراتـع کشـور و تشـکل     زیست، سازمان جنگـل  محیط
 محیطی داشته باشند.   زیست

اند ولـی   . تاکنون اغلب موارد انتقال آب به عنوان انتقال آب براي شرب بوده6
اند، چه تضـمینی   در عمل براي مصارف صنعت و حتی کشاورزي مصرف شده

عنـوان کـافی     اي ادامه نیابد؟ شروط قید شـده بـه هـیچ    است که چنین رویه
 نیست.  

مـوارد، توجیهـات   هاي گذشته انتقال آب، در هیچ یـک از   . بر اساس تجربه7
زیسـتی رعایـت نشـده اسـت. در نتیجـه شـرط        اقتصادي، اجتماعی و محیط

 نیز به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد. » شرایط موجود و آتی«
اي کامال ممنوع گـردد. انتقـال بـین     اي و بین زیرحوضه . انتقال بین حوضه8

اي به منظور شرب و تنها پـس از مـدیریت تقاضـاي شـرب و کـاهش       حوضه
ــان      ــد امک ــه مقص ــر در حوض ــر... لیت ــه زی ــرف ب ــرانه مص ــردد.     س ــذیر گ  پ

 . انتقال آب براي مصارف بهداشتی به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد.  9
ضحا ذکر شود که صنایع کوچک مشمول انتقـال آب بـراي آب شـرب    . وا10

18-8  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 شوند نمی
سازي و انتقال آب دریـا بـه داخـل سـرزمین نیـز       هایی، شیرین . با تفاوت11

 مشمول این قانون گردد.  
. در اغلب موارد انتقال آب در حوضه آبریز مـرزي نیـز بـر شـرایط داخـل      12

هـا نیـز    انتقال آب در این حوضه سرزمینی تاثیر قابل توجهی دارد. الزم است
هاي حوضه آبریز اصلی و فرعی و نظارت سـازمان   با مشارکت کامل کمیسیون

 زیست، صورت گیرد. محیط

657 18 
  

شرط تأمین کلیه نیازهـاي اساسـی حوضـه    ) 1موارد مثبت این قانون شامل 
د مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بـر الزامـات آمـایش سـرزمین و وجـو     

گیري  ) سپردن تصمیم2توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی، 
هاي انتقـال آب بـه سـاختارهاي شـورایی شـکل گرفتـه (ولـی         در مورد طرح

نامه اجرایی به وزارت نیـرو و   )  تدوین آیین3شوراي عالی آب کافی نیست)، 
) محـدودیت در مـورد   4زیست توأمـان سـپرده شـده اسـت،       سازمان محیط

 به بعد نیز اعمال شده است. 3هاي درجه  هاي انتقال آب درحوضه رحط

28 

658 18 
سجاد 
  انتشاري

  نامه اجرایی مربوط به چیست؟  : آیین1تبصره 

659 18 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

اي آب  براي انتقال بین حوضـه  2، ذکر عبارت حوضه آبریز درجه 18در ماده 
اي منوط به تصـویب شـوراي    بین حوضهتواند حذف شود و هرگونه انتقال  می

، تعریـف  18عالی آب شود. در صورت تأکید بر وجـود ایـن عبـارت در مـاده     
نامـه   درج شود. همچنین براي تصویب آیـین  2در ماده  2حوضه آبریز درجه 

اجرایی این ماده نیز، با توجه به اهمیت اسناد آمایش سرزمین، لزوم مشارکت 
 گردد. س میسازمان برنامه و بودجه احسا

18-9  
28 

660 18 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

 12 نامه اجرایی مشخص نیست : مهلت زمانی تهیه آیین1تبصره 

661 18 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

: براي تهیه آئین نامه اجرایی توسط وزارت نیرو و سـازمان حفاظـت   1تبصره 
 زیست؛ مهلت زمانی تعیین شود.محیط 

12 

662 18 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

5-18 اضافه شود.» با اخذ موافقت از کارگروه استانی«اصطالح   

663 18 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 بدین شرح اصالح گردد: 18ماده 
هاي آبریز براي مصارف مختلف با اولویـت نیازهـاي آب     انتقال آب بین حوضه

زیسـت و در راسـتاي تضـمین حـق      شرب و بهداشت انسان و حفـظ محـیط  
دسترسی عامه به آب، مشـروط بـه اجـراي راهکارهـاي مـدیریت مصـرف در       
حوضه مقصد و تنها در صورت تأمین کلیه نیازهاي اساسـی حوضـه مبـدأ در    

د، مبتنی بر الزامات آمایش سـرزمین و وجـود توجیهـات فنـی،     شرایط موجو
زیستی، پس از تصویب شوراي عـالی آب، مجـاز    اقتصادي، اجتماعی و محیط

اي در سـطح واحـدهاي    گیري درخصوص انتقال آب بین حوضه است. تصمیم
هاي آبریز درجه دو در قالب سند تخصـیص   تر از حوضه هیدرولوژیکی کوچک

18-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 باشد. هاي آبریز می هاي حوضه ه کمیسیونحوضه آبریز برعهد

664 18 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

مـاه در نظـر    6مدت زمان تهیه آیـین نامـه اجرایـی     18در تبصره یک ماده 
 گرفته شود.

12 

اي تهران آب منطقه _ 18 665  

 متن ماده به شرح زیر اصالح شود:
کمبود نیاز آب شـرب و  هاي آبریز درجه دو صرفا براي  انتقال آب بین حوضه

بهداشت انسان و در راستاي تضمین حق دسترسی به آب، مشروط به اجراي 
راهکارهاي مدیریت مصرف در حوضه مقصد و تنهـا در صـورت تـأمین کلیـه     
نیازهاي اساسی حوضه مبـدأ در شـرایط موجـود و آتـی مبتنـی بـر الزامـات        

زیسـتی،   و محیطآمایش سرزمین و وجود توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی 
گیري در خصوص انتقال  پس از تصویب شوراي عالی آب، مجاز است. تصمیم

هـاي   تر از حوضـه  اي در سطح واحدهاي هیدرولوژیکی کوچک آب بین حوضه
آبریز درجه دو با رعایت شروط گفته شده در بـاال، در قالـب سـند تخصـیص     

 باشد  حوضه آبریز برعهده کمیسیونهاي حوضه هاي آبریز می

18-1  

666 18 
جمعی از 

 اساتید
 دانشگاه پیام نور

اي در صـورت تضـمین    ، انتقـال آب بـین حوضـه    18تر اینکه در مـاده   جالب
نیازهاي اساسی حوضه مبدا، بالمانع شناخته شده است. به این معنی که اگر 

خیز براي تأمین آب حوضه دیگري منتقـل   حقابه کشاورزي یک دشت حاصل
هـاي   وقـت بحـران چـاه    شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت. گویی که هیچ

ها بر اثـر   اي حاصلخیز کشور و شور شدن آبه بدون مجوز و فرونشست دشت
هاي تضییع شـده کشـاورزان بـه وجـود      احداث سدها و عدم تخصیص حقابه

 نیامده است.

18-10  

667 18 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
 28 کلمه اساسی در سطر سوم حذف شود. -الف

668 18 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
11-18 تصویب هیات وزیران مجاز است.پس از تایید شوراي عالی و  -ب  

669 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

جمله آخر ماده در خصوص انتقال آب آبریزهاي کوچـک حـذف شـود تـا در     
نامه اجرایی ماده درباره آن تصمیم گیري شود. چنانچه اصرار بـر وجـود    آیین

 این جمله باشد، اضافه نمودن جمله زیر اجباري است:
حوضـه   SEAیا ارزیابی اسـتراتژیک محـیط زیسـتی انتقـال آب را مجـاز      «

محیطـی   مطالعات دانسته و در اینصورت مسـتلزم مطالعـات ارزیـابی زیسـت    
 ».خواهد بود

نامـه   ارائه پیش شرط در ماده اصلی قانون، دست کارشناسان را در تهیه آیین
 بندد. اجرایی ماده می

18-17  

670 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

اجـراي تمـامی راهکارهـاي    «به صورت » اجراي راهکارهاي مدیریت«عبارت 
 اصالح شود.» مدیریت
شـرایط موجـود و آتـی، بـه ویـژه      «به صورت » شرایط موجود و آتی«عبارت 

 اصالح گردد.» نیازهاي زیست محیطی
 تعیین تکلیف شود. 1وضعیت انتقال آب بین حوضه هاي درجه 

28 

671 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
 12 نامه اجرایی مهلت زمانی مشخص شود. : براي تهیه آیین1تبصره 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

672 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره

 ."اجراي طرح هاي انتقال آب بین حوضه هاي غیر همجوار ممنوع است "
18-12  

673 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
در صورت به کارگیري همه راهکارهاي مدیریت مصرف آب (اعـم از اصـالح   «

شبکه، اصالح و اجراي الگوي کشت مناسب، جلوگیري از بارگذاري خـارج از  
هـاي   قاعده و توان اکولوژیکی سرزمین در حوضۀ مقصد، برخورد بـا برداشـت  

هاي غیرمجاز در حوضۀ مقصـد،   ر رساندن برداشتغیرمجاز منابع آبی، به صف
الزام به نصب کنتور هوشـمند در کلیـۀ مصـارف، ارائـه راهبردهـاي مناسـب       

بر موجـود در کنـار منـابع     بر و انتقال صنایع آب جلوگیري از ایجاد صنایع آب
هاي چنـدباره در   آبی، میزان استفاده از پساب در صنایع، محدود کردن کشت

اي بـه عنـوان    و در صورت کمبود آب، انتقال آب بین حوضـه  طول سال و ...)
زیست مـدنظر   آخرین راهکار و منوط به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط

 »قرار گیرد.

18-12  

674 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
طرح هـاي  نظر سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تصویب و اجراي «

الخطاب مدنظر قرار گیرد و حتی در صـورت تفـوق    انتقال آب به عنوان فصل
آراء در شوراي ملی و سایرین، براي سازمان حفاظت محیط زیست در اجراي 

 ».پروژه حق وتو در نظر گرفته شود

18-11  

675 18 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
هاي آبریز کارون و کرخه، جز با تایید سـازمان حفاظـت    آب از حوضهانتقال «

 »محیط زیست و تصویب هیئت وزیران، ممنوع است.
18-12  

676 18 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

گردد مصـارف   چیست؟ پیشنهاد می» نیازهاي اساسی«منظور از  18در ماده 
 شرب و بهداشت ذکر شود.

28 

677 18 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 12 نامه ذکر نشده است . زمان جهت تهیه آیین 18ماده  1تبصره  در

 دکتر باقري 18 678
دانشگاه تربیت 

 مدرس

با این کار تمام منـابع  »: براي کمبود نیاز آب شرب و بهداشت انسان«عبارت 
رسانند بعد براي شرب انتقال آب  آّب حوضه مقصد را به مصرف غیرشرب می

 دهند. انجام می
28 

 دکتر باقري 18 679
دانشگاه تربیت 

 مدرس

مشروط به اجراي راهکارهاي مـدیریت مصـرف .... نیازهـاي اساسـی     «عبارت 
احراز این معیار چگونه ممکن است و قضـاوت در مـورد آن بـا    »: حوضه مبدا

تواند این امر را احراز کند؟ ثانیـا   کیست؟ اوال چه کسی و با چه مکانیزمی می
کند. ثالثا بـا   نیازهاي انسان در طول زمان رشد مینیازهاي که ایستا نیستند. 

 تراشد تا بگذارد آب منتقل شود. این کار حوضه مبدا نیازهاي کاذب می

18-3  

 دکتر باقري 18 680
دانشگاه تربیت 

 مدرس

آیا شـوراي عـالی آب بدنـه کارشناسـی دارد تـا توجیهـات فنـی، اقتصـادي،         
عمـل بررسـی کارشناسـی ایـن     زیستی را بررسی کند؟ در  اجتماعی و محیط

 موضوع به وزارت نیرو محول خواهد شد که نقض غرض است
18-14  

 دکتر باقري 18 681
دانشگاه تربیت 

 مدرس
توانند مالحظات پایین به باال  هاي حوضه با ترکیب دولتی خود نمی کمیسیون

 را در نظر بگیرند.
18-14  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 18 682
دانشگاه تربیت 

 مدرس

زیسـت   انتقال آب فقط مساله وزارت نیرو و سـازمان حفاظـت محـیط   موضوع 
شود. این مسـاله   نیست. با انتقال آب جمعیت نیز به حوضه مقصد منتقل می
هاي دیگـر را هـم    با مالحظات بسیار زیادي دیگري همراه است. که وزارتخانه

 درگیر خواهد کرد.

18-14  

 دکتر باقري 18 683
دانشگاه تربیت 

 مدرس
14-18 شود؟ : پس آمایش سرزمین و اولویت آب و ... چه می2 تبصره  

684 18 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

هـاي آبریـز در    : با توجه به اینکه در انتقـال آب بـین برخـی حوضـه    1تبصره 
کشور در سنوات گذشته مشـکالتی از قبیـل تبعـات اجتمـاعی و امنیتـی در      

صورت گرفته است به نظر در این تبصره نیـاز اسـت کـه نـام     ها  برخی استان
نامه اجرایی به عنـوان نهـاد امنیتـی در حـوزه وظـایف       وزارت کشور در آیین

کشوري حضور داشته و نظرات خود را به صورت تخصصی جهت پیشگیري از 
 ها بیان نمایند. تبعات بعدي این نوع انتقال

18-4  

685 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 اي مطلقا ممنوع اعالم گردد. اي و زیرحوضه انتقال بین حوضه
هاي مصرفی هر حوضه  تأمین آب شرب از طرق مدیریت تقاضا در تمام بخش

هاي انتقال آب  اي  براي طرح و زیرحوضه قابل انجام است ولی آب شرب بهانه
ر گرفته است. انتقال آب تنها مرهمی مـوقتی  هاي توسعه منابع آب قرا و طرح

مــدت بــه وخــیم شــدن شــرایط زیســتی  بــراي مشــکل آب بــوده و در میــان
هاي مبدا و مقصد و روابط اجتماعی بین این مناطق خواهـد انجامیـد.    حوضه

در کشوري که با محدودیت شدید منابع آب روبه روسـت، پـیش از هـر نـوع     
ر منـابع آب حوضـه، الزم اسـت کـه     طرح تأمین آب جدید و فشار بیشـتر بـ  

ها اعمـال گـردد، امـري کـه      هاي جدي کاهش مصرف در تمامی بخش برنامه
 بسیار مغفول مانده است. 

سازي آب دریاها و انتقـال آن بـه منـاطق خشـک کشـور،آب       در مورد شیرین
استحصال شده و منتقل شده هزینه بسیار باالیی خواهد داشت و مصـرف آن  

کننـدگان بـا صـرف بودجـه عمـومی       ارانه نجومی به مصـرف تنها با پرداخت ی
 پذیر خواهد بود.  امکان

هـا و زیسـت و    زدایی و انتقال آب نیـز بـا تخریـب اکوسیسـتم     همچنین نمک
زدایی شـده تنهـا    معیشت انسانی همراه است. الزم است استفاده از آب نمک

صـرف در  در مناطق نزدیک به منبع آب شور  و تنها پس از مدیریت کامـل م 
 ها ممکن است. کلیه بخش

18-8  

686 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

حتما باید در راهکارهاي مـدیریت مصـرف اعـم از شـبکه انتقـال آب،اصـالح       
الگوي کشـت، جلـوگیري از  بارگـذاري خـارج از قاعـده و تـوان اکولـوژیکی        

هاي غیرمجاز در حوضه مقصـد،   برداشتسرزمین در حوضه مقصد، برخورد با 
الزام به نصب کنتور هوشمند در کلیه مصارف و ارائه راهبردهاي مناسـب بـه   

اي بـه عنـوان آخـرین گزینـه بایـد پـس از بـه         منظور انتقال آب بین حوضه
هاي موصـوف االشـاره در حوضـه مقصـد باشـد.       کارگیري و تایید کلیه روش

 شته باشد.سازمان محیط زیست باید حق وتو دا

18-15  

687 18 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
زیست و  محیط

نوشته شود با رعایت الزامات قانونی از جملـه مطالعـات تاییـد شـده ارزیـابی      
 اثرات زیست محیطی

18-15  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 منابع طبیعی کشور

688 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي انتقال آب بـه   احتماال به جاي محدود کردن طرح به دالیل زیر این ماده
بایسـت شـروط    زند در نتیجه این ماده مـی  انتقال آب به بهانه شرب دامن می

 تري داشته باشد. بسیار محکم
اي بــه کمیســیونی مشــترك از  حوضــه . تصــمیم در مــورد انتقــال آب بــین1

نـه فقـط بـه    هاي آبریز درجه دو و شوراي عالی آب واگـذار شـود،    کمیسیون
 شوراي عالی آب.

هاي استانی، در مـورد انتقـال    هاي حوضه آبریز فرعی و کارگروه . کمیسیون2
 آب بین حوضه هاي آبریز درجه سه به بعد دخیل باشند.

هـاي انتقـال آب    گیري براي طرح . کلیه مطالعات و اسناد منتهی به تصمیم3
 رار گیرد.(صورتجلسات، مکاتبات و مستندات) در اختیار عموم ق

هاي انتقال  . تشکیل شدن جلسات استماع عمومی براي تمامی مراحل طرح4
 آب ضروري است.

هـاي انتقـال آب عـالوه بـر      هاي عمده از جمله طرح . نیاز است تمامی طرح5
ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان یکی از مراحل عمـده تصـویب،   

یـا شـورایی متشـکل از سـازمان     اي از سازمان محیط زیسـت   مصوبه جداگانه
هـاي مـردم نهـاد     هـا و مراتـع کشـور و تشـکل     زیست، سازمان جنگـل  محیط
 محیطی داشته باشند. زیست

اند ولـی   . تاکنون اغلب موارد انتقال آب به عنوان انتقال آب براي شرب بوده6
اند، چه تضـمینی   در عمل براي مصارف صنعت و حتی کشاورزي مصرف شده

عنـوان کـافی     اي ادامه نیابد؟ شروط قید شـده بـه هـیچ    ویهاست که چنین ر
 نیست.

هاي گذشته انتقال آب، در هیچ یـک از مـوارد، توجیهـات     . بر اساس تجربه7
زیسـتی رعایـت نشـده اسـت. در نتیجـه شـرط        اقتصادي، اجتماعی و محیط

 نیز به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد.» شرایط موجود و آتی«
اي کامال ممنوع گـردد. انتقـال بـین     اي و بین زیرحوضه . انتقال بین حوضه8

اي به منظور شرب و تنها پـس از مـدیریت تقاضـاي شـرب و کـاهش       حوضه
 پذیر گردد. سرانه مصرف به زیر... لیتر در حوضه مقصد امکان

 . انتقال آب براي مصارف بهداشتی به هیچ عنوان نباید صورت بگیرد9
چک مشمول انتقـال آب بـراي آب شـرب    . واضحا ذکر شود که صنایع کو10

 شوند. نمی
سازي و انتقال آب دریـا بـه داخـل سـرزمین نیـز       هایی، شیرین . با تفاوت11

 مشمول این قانون گردد.
. در اغلب موارد انتقال آب در حوضه آبریز مـرزي نیـز بـر شـرایط داخـل      12

هـا نیـز    سرزمینی تاثیر قابل توجهی دارد. الزم است انتقال آب در این حوضه
هاي حوضه آبریز اصلی و فرعی و نظارت سـازمان   با مشارکت کامل کمیسیون

 زیست، صورت گیرد. محیط
شرط تأمین کلیه نیازهـاي اساسـی حوضـه    ) 1موارد مثبت این قانون شامل 

مبدأ در شرایط موجود و آتی مبتنی بـر الزامـات آمـایش سـرزمین و وجـود      
گیري  ) سپردن تصمیم2زیستی،  توجیهات فنی، اقتصادي، اجتماعی و محیط

18-7  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي انتقـال آب بـه سـاختارهاي شـورایی شـکل گرفتـه (ولـی         در مورد طرح

نامه اجرایی بـه وزارت نیـرو و    ) تدوین آیین3شوراي عالی آب کافی نیست)، 
) محـدودیت در مـورد   4زیسـت توأمـان سـپرده شـده اسـت،       سازمان محیط

 د نیز اعمال شده است.به بع 3هاي درجه  هاي انتقال آب درحوضه طرح

689 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 انتقال صرفا براي شرب و بهداشت؟!!
مشروط به اجراي راهکارهاي مدیریت مصرف، چه خط کش و مبنـایی دارد؟  
ضمنا آیا هیچ شروطی براي بحث انتقال از محل آب هاي آزاد این قانون قائل 

 نمی شود؟

18-14  
18-15  

690 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بندي حوضه به چه دلیـل هسـت؟    تأکید بر تقسیم -اي انتقال آب بین حوضه
 تواند کلی باشد. موضوع انتقال آب مجازي هم مهم هست. می

18-2  
 

691 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   بهداشت نباید در ردیف شرب قرار گیرد، آب بهداشت می تواند از روش
 اي چون بازچرخانی و تصفیه آب خاکستري تأمین شود. درون حوضه

 گیري و اجرا برعهده چه نهادي است ؟ نظارت بر تصمیم
هــا و مراتــع و آبخیــزداري نیــز بایــد در تــدوین  ســازمان جنگــل - 1تبصــره 

 نامه مشارکت داده شود. آیین

18-3  

692 18 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي و انتقـال آب از دریـا خصوصـا دریاهـاي      هاي انتقال آب بین حوضـه  پروژه
برانگیزترین اقدامات دولتـی در مـدیریت    ترین و مناقشه بسته از زمره پرهزینه
کننـدگان را بـه وجـود آب     ال آب، تنها مصـرف هاي انتق آب بوده است. پروژه

دهد، بـه صـورتی کـه نیـازي بـه کـاهش        بیش از نیاز و دردسترس عادت می
ها، صنعت وابسته بـه   بینند. همچنین امکان توسعه سکونتگاه مصرف آب نمی

آب و کشاورزي را در مناطقی که از نظر اقلیمی براي توسـعه وابسـته بـه آب    
ــراهم مــی  ــن   مناســب نیســتند، ف ــوب ایجــاد شــده، ای آورد. در چرخــه معی

ها و مشاغل به آب بیشتري نیاز داشته و بعـد از مـدتی، آب انتقـال     سکونتگاه
یافته کفایت نیازهاي حوضه مقصد را نکرده و نیاز به انتقال آب جدید ایجـاد  

مدت، انتقال آب تنها مرهمـی مـوقتی بـراي     انداز میان شود. پس در چشم می
هاي مبدا و مقصد و روابط  شدن شرایط زیستی حوضه یممشکل است و به وخ

 اجتماعی بین این مناطق خواهد انجامید.
کنـد. در حـال حاضـر سـرانه شـرب       آب شرب نیز از همان منطق پیروي می

شهرهاي بزرگ ما از بسیار از شهرهاي توسعه یافته دنیا بیشتر است ولـی بـه   
ز شهرهاي دنیا حتی در جاي مدیریت مصرف که مبناي عملکرد در بسیاري ا

مناطق پربارش است، تمرکز مدیریت منابع آب در کشور ما بر عرضه هر چـه  
بیشتر آب شرب و بهداشتی است. با ممنوعیت انتقال آب، تمرکز بر مـدیریت  

ها، آب  هاي کاهش مصرف در کلیه بخش مصرف قرار خواهد گرفت و با برنامه
خصوصـا در شـرایط اقلیمـی     شرب در همان حوضه قابل تأمین خواهـد بـود.  

کنندگان، حیات و معیشت خود را بر مبناي اقلـیم   ایران الزم است که مصرف
هاي انتقـال آب کـه    خشک ایران تطبیق داده و وابسته به طرح خشک و نیمه

ضـابطه را فـراهم آورده نشـوند. بـه دالیـل فـوق الزم اسـت         زمینه مصرف بی
 ها ممنوع گردد. هها و زیرحوض هرگونه انتقال آب بین حوضه

18-14  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
سازي آب دریاها و انتقال آن بـه منـاطق خشـک کشـور، آب      در مورد شیرین

استحصال شده و منتقل شده هزینه بسیار باالیی خواهد داشت و مصـرف آن  
کننـدگان بـا صـرف بودجـه عمـومی       تنها با پرداخت یارانه نجومی به مصـرف 

ها و  با تخریب اکوسیستمزدایی و انتقال آب نیز  امکان پذیر خواهد بود.  نمک
زیست و معیشت انسانی همراه است. همچنـین استحصـال و انتقـال چنـین     
آبی، وابستگی زیادي به سوخت ارزان دارد که ممکن است در آینـده نزدیـک   
فراهم آوردن چنین سوخت ارزانی ممکن نباشد. وابستگی معیشـت و زیسـت   

اجتماعی، و اکولوژیک بـه   هاي اقتصادي، ها به چنین آب گرانی از جنبه انسان
هیچ وجه منطقی و پایدار نیست. شاید استفاده از چنین آبی فقط در سواحل 

زدایـی شـده تنهـا در منـاطق      دریاها قابل توجیه باشد. اسـتفاده از آب نمـک  
نزدیک به منبـع آب شـور و تنهـا پـس از مـدیریت مصـرف کامـل در کلیـه         

 ها ممکن شود. بخش

693 18 _ 
ها،  جنگلسازمان 

 مراتع و آبخیزداري

اي بـه دلیـل ناسـازگاري بـا قـوانین طبیعـت و        موضوع انتقال آب بین حوضه
منافات با اصول توسعه پایدار منطبق بر آمایش سرزمین و بـه عـالوه تشـدید    

 منازعات آبی و مشکالت اجتماعی منبعث از آن باید ممنوع گردد.
18-1  

694 18 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

هـاي اصـلی    گیري بـراي انتقـال آب بـین حوضـه     تکلیف تصمیم 18در ماده 
 مشخص نشده است. 

 سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه شود.   18ماده  1در تبصره  -
کنـد و نیـاز بـه     تایید شـوراي عـالی آب کفایـت مـی     18ماده  2در تبصره  -

 تصویب هیات وزیران نیست.

18-14  
28 

695 19 

کارگروه 
آب تخصصی 

و انرژي شبکه 
 ملی

_ 

بـرداري بـر اسـاس:     ها و تبدیل به پروانه بهره تعیین تکلیف حقابه 19در ماده 
هاي آبریـز و شـرایط مصـرف     بري، شرایط اقلیمی موجود حوضه اسناد حقابه«

بینی شده است. در این خصوص موارد زیر مطـرح   پیش» بهینه و سایر عوامل
 هستند:

 یست؟ این عبارت مبهم و فاقد صراحت است.منظور از سایر عوامل چ -الف
مـبهم اسـت. واقعیـت    » هاي آبریز شرایط اقلیمی موجود حوضه«عبارت:  -ب

که تغییر شرایط اقلیمی نسبت به گذشته بـه عنـوان    این است که بیش از آن
ها  هاي آبریز دخیل باشد، بارگذاري عامل تعیین کننده وضعیت موجود حوضه

هاي بـی ضـابطه    اندازي هاي آبریز و دست ر حوضههاي داده شده د و تخصیص
بهره برداران به منابع آب است که شرایط موجود حوضه هـاي آبریـز را رقـم    

 زده است.
در اغلب حوضه هاي آبریز در کشور واقعیـت پـیش رو ایـن اسـت کـه بهـره       
برداري از منابع آب بیش از ظرفیت حوضه ها است. ممانعت از بهـره بـرداري   

رمجاز و قطع دست اندازي هاي فاقد مجوز، حل بخشی از معضـل  هاي غی چاه
هــا ناشــی از  اضــافه برداشــت از منــابع آب اســت. بخشــی از اضــافه برداشــت

مبناي داده شده است. لغـو مـاده    هاي بی برداران داراي پروانه و تخصیص بهره
، بخشی از مشـکل را   1389واحده تعیین تکلیف چاههاي فاقد پروانه مصوب 

کند. حتی با لغو آن همچنان برداشت بیش از ظرفیت منـابع آبـی    می برطرف
 پا برجا خواهد ماند.

باید براي این معضل فراگیر در اغلب حوضه هاي آبریز راهکـار ارائـه    19ماده 

19-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
دهد و مشخص کند که: در جریان تعیین تکلیف حقابه ها و تبـدیل آنهـا بـه    

ین شرایط دریافت پروانـه بهـره   پروانه بهره برداري، چنانچه حجم حقابه واجد
برداري بیش از ظرفیت منابع آب حوضه آبریز باشد، قانونِ آب چـه راهکـاري   

 دارد؟
 

ایـن مـاده، در ترکیـب اعضـاي کمیسـیون تعیـین تکلیـف         1در تبصره  -پ
ها یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب کارگروه اسـتانی آب بـدون    حقابه

شـود تعیـین معتمـد و     ت. پیشـنهاد مـی  بینی شده اس داشتن حق رأي پیش
 هاي کشاورزي باشد.   نفع محلی یا تشکل مطلع محلی به انتخاب جوامع ذي

بـران آن   در صورت مشترك بودن منبع آب و حقابه 19ماده  4در تبصره  -ج
بین چند استان در یک حوضـه آبریـز مشـترك، تشـکیل کمیسـیون تعیـین       

بینی شـده اسـت. پیشـنهاد     ز پیشها ذیل کمیسیون حوضه آبری تکلیف حقابه
بـرداري   ها تا مرحله صدور پروانه بهره شود در این حالت روند تعیین حقابه می

 در دو مرحله و طی دو فرآیند انجام شود:
هـا ذیـل کمیسـیون     تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف حقابـه  -مرحله نخست

بـا   19مـاده   4حوضه آبریز با همان ترکیب نام بـرده شـده در مـتن تبصـره     
 دستور کار تعیین سهم هر استانِ تشکیل دهنده حوضه مشترك.

تشکیل کمیسیون استانی تعیین تکلیف حقابه ها به ترتیب ذکر  -مرحله دوم
بـا اصـالح رویـه انتخـاب معتمـد و مطلـع        19شده در متن تبصره یک ماده 

 محلی به ترتیبی که در باال گفته شد.

696 19 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

حکمرانی آب یک عمل اجتماعی است. این به معناي آن نیست که دولـت را  
به طور کلی کنار بگذاریم. بلکه به این معناست که دولت باید تسهیلگر شـود.  
قانون آب باید با این نگاه تدوین شود که به دولت باید تسهیلگر شـود. قـانون   

تسهیلگر باشد. االن آب باید با این نگاه تدوین شود که به دولت بگوید چطور 
-این قانون درباره تعیـین تکلیـف حقابـه    19دار است. ماده اما وضعیت خنده

هاست. شما به عنوان این ماده توجه کنید. به عمق فاجعه پی خواهیـد بـرد.   
مثل این است که سند شش دانگ خانه شما دست شماست. دادگستري یک 

د سند ملک خود را تعیین ماه تشریف بیاوری 6کند که ظرف قانون تعیین می
گوید من تشخیص تکلیف کنید. این چه معنایی دارد؟ دادگشتري به شما می

دهم که چون ما کمبود زمین داریم، اولویت ساخت با فالن مجتمع است. می
دهـیم.  شود و ما در جاي دیگري به شـما زمـین مـی   فعال سند شما باطل می

. حقابه یک سند تاریخی است. ها مطرح استچنین دیدگاهی در مورد حقابه
 حقی نیست که بشود از کسی گرفت.

19-6  

697 19 
میترا 

 _ ابراهیمی

 ها به شکل موجود حفظ شوند.   . حقابه1
سـال گذشـته امکـان تعیـین      50هـا، در   . به علت پیچیدگی موضوع حقابه2

ها وجود نداشته است. مشخص نیست که چگونه امکان اجرایـی   تکلیف حقابه
 شدن این ماده در آینده وجود خواهد داشت.

19-7  



 
 

 

1047 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

698 19 
میترا 

 _ ابراهیمی

نـویس مشـابه    ها و تبدیل آنها بـه پروانـه: در ایـن پـیش     نادیده گرفتن حقابه
  کشاورزان به دو شیوه نادیده گرفته شدههاي  نویس دفتر حقوقی، حقابه پیش

جـایی   و پروانه مصرف بهینه، جایگزین حقابه شده است. از ایـن طریـق جابـه   
بـرداران دیگـر و مصـرفی بـه مصـرف دیگـر        بردارانی به بهره تخصیص از بهره

 تسهیل شده است
a 1در تعریـــف حقابـــه در مـــاده 1347بـــه  1361. بـــا تغییـــر تـــاریخ از   
b19دیل حقابه به پروانه در ماده . از طریق تب 

8 

699 19 
میترا 

 _ ابراهیمی

ــت.         ــلی روبروس ــکل اص ــد مش ــا چن ــه ب ــه پروان ــه ب ــدن حقاب ــایگزین ش  ج
برداران نه تنها به آب بلکه به معیشت آینده خـود بـدون    حقوق رسمی بهره •

 شود.   پرداخت خسارتی سلب می
بـرداري عرفـی چنـد صـد سـاله، بـیش از پـیش دچـار از          هـاي بهـره   نظام •

هاي  شوند. درحالی که در حال حاضر همچنان تا حدي نظام  پاشیدگی می هم
 اند.  عرفی هستند که امکان تقسیم و توزیع عادالنه آب را فراهم آورده

 تواننـد  آبریـز مـی    هاي مختلف حوضـه   ها در بخش حفظ و حمایت از حقابه •
هاي آبریز شود. در صورت نادیده  هاي جدید و ناپایدار بر حوضه مانع بارگذاري
برداران جدیـد بـر    هاي دولتی و همچنین بهره ها، تسلط دستگاه گرفتن حقابه

منابع آب بیشتر شـده و در فقـدان نیروهـاي اجتمـاعی مختلـف، ناپایـداري       
 شود. هاي آبریز سبب می بیشتري را در حوضه

8 

700 19 
میترا 

 _ ابراهیمی
ها به کمیسیون حوضه آبریـز محـول شـود نـه کـارگروه       تعیین تکلیف حقابه
 اي. منطقه استانی و شرکت آب

19-8  

 سعید مرید 19 701
دانشگاه تربیت 

 مدرس
ها، قانون چـه سـازوکاري را در    در صورت عدم توفق تراز و بیالن منفی دشت

 وضعیت فعلی.شود  کند؟ بدون آن می این باره فعال می

مربوط به 
این ماده 

 نیست

702 19 
سجاد 
 _ انتشاري

سال پس از این قانون تهیه  5بیان شده که سند تخصیص ظرف  16در ماده 
شود ولی در این ماده بیان شده کارگروه استانی مکلف است ظرف سـه سـال   

هـا بپـردازد. چطـور ممکـن اسـت وقتـی هنـوز سـند          به تعیین تکلیف حقابه
تخصیص صادر نشـده، کـارگروه اسـتانی در مـورد تبـدیل حقابـه بـه پروانـه         

 گیري کند.  یتصمیم

6 

703 19 
سجاد 
 _ انتشاري

درست است که منابع آب طبق قانون اساسی جز مشترکات و ثروت عمـومی  
بـه مالکیـت افـراد     1347است ولی حقابه قبـل از ملـی شـدن آب در سـال     

توان چیـزي   درآمده است. لذا این سوال از نظر حقوقی مطرح است که آیا می
را به عنوان مشترکات از وي پس گرفت؟  که قبال به مالکیت شخصی درآمده

) 1361) و قانون توزیع عادالنه (1347که قانون ملی شدن آب ( باتوجه به این
 داران را محفوظ دانسته است. نیز حق حقابه

8 

704 19 
سجاد 
 _ انتشاري

در ». تعیین میزان آب مـورد نیـاز اقـدام نمایـد    «در سطر چهارم گفته شده، 
مـاده اشـکال دارد. مشـخص نیسـت منظـور کـدام آب       بندي  حالی که جمله
 موردنیاز است؟

19-9  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

705 19 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

ها الزم است؛ براي تمدید پروانـه، الـزام    با توجه به اینکه تعیین تکلیف حقابه
ها اضافه شود تا میزان برداشـت   نصب کنتور حجمی براي بهره برداري از چاه

 بردار است. از چاه قابل کنترل باشد. هزینه نصب کنتور به عهده بهره
19-2  

 کریم خدایی 19 706
امور منابع آب 

 زنجان

هـاي   با وجود کمیسیون رسیدگی به صـدور پروانـه هـا کـه تمـام امـور چـاه       
کشاورزي را رتق و فتق می کند چه نیازي به کمیسیون تعیین تکلیف حقابه 

هـاي کشـاورزي و چشـمه و     داران از چـاه  همچنین اکثر حقابهها می باشد ؟ 
باشند و لـذا لـزوم ایـن قضـیه در      قنات شناسایی شده و داراي مشخصات می

اي از ابهام اسـت. همچنـین مشـخص نشـده اسـت کـه تعیـین تکلیـف          هاله
هـا بـر عهـده کـدام      مسئولیت هاي فعلی کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

 مرجع قانونی است.

19-10  

707 19 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

هـا کـارایی الزم را    هاي تعیین تکلیف حقابه تجربه نشان داده است کمیسیون
ندارند و از ترکیب و تناسب الزم برخوردار نیستند. به جاي آن بایـد در ابتـدا   
نسبت به صدور اسناد مالکیت آب اقدام شود و ترکیب اعضاي کمیسیون نیـز  

 نفر از کشاورزي) 1اي و  که دو نفر از شرکت آب منطقه دالنه باشد. (نه اینعا

19-11  

708 19 
سعید 

خانی گنج  _ 
هـا،   هـا و همپوشـانی امـورات کمیسـیون     جهت جلوگیري از تعدد کمیسـیون 

جهت جلوگیري از موازي کاري نیاز به کمیسیون نبوده و همـان هیئـت سـه    
 کند. ي اجرایی کفایت می نامه آیین 20و  19، 18موجود در ماده   نفره

19-12  

709 19 
سعید 

خانی گنج  _ 

ي بهره برداري کسر  بهتر است نوشته شود که میزان حقابه از پروانه 2تبصره 
 شود.

در خصوص موجودیت و وظایف کمیسیون رسیدگی به صـدور پروانـه هـا و     
 اي نشده است. هاي زیرزمنی اشاره کمیسیون رسیدگی به امور آب

19-13  

 _ آقاي ضیائیان 19 710
به شرایط اقلیمی موجـود اشـاره شـده اسـت ولـی بایـد شـرایط         19در ماده 

 اقلیمی آتی نیز در نظر گرفته شود

در ویرایش 
جدید 
اصالح 

 شده است

711 19 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

 28 سال افزایش یابد. 5سال به  3مدت از 

اي تهران آب منطقه _ 19 712  

تکلیف حقابه ها، به علت اینکـه تـاکنون پروانـه بهـره بـرداري جهـت       تعیین 
ها صادر نگردیده، در مراحل ابتداي کار مجاب نمودن مالکین  قنوات و چشمه

جهت اخذ پروانه بهره برداري و تعیین تکلیف حقابه ها و صدور پروانـه بهـره   
برداري ظرف مدت سه سال کار بسیار مشـکلی اسـت. ضـمن اینکـه در کـل      

اي و  ها بـه صـورت مـدارك قولنامـه     سناد حقابه بري مالکین قنوات و چشمها
هـا و   ایـن قـانون (جـرایم، مجـازات     54عادي است. همچنین اقدام وفق ماده 

برداري قنـات و   جبران خسارت)، امکان اعاده به وضع سابق و ممانعت از بهره
 یا چشمه در حال حاضر با توجه به تکنولوژي فعلی میسر نیست.

19-14  

713 19 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

اي تعریف شـود کـه بـا آورد طبیعـی      حقابه باید به گونه 19درخصوص ماده 
 هاي ساالنه قابل انعطاف و متغیر باشد. رودخانه ناشی از بارش

19-3  

15-19 ها مشخص نیست. طول مدت حکم اعضاي کمیسیون تعیین تکلیف حقابه دانشگاه ساري عبداله درزي 19 714  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

715 19 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

به جاي کارشناس حقوقی از قاضی بـا   19ماده  1شود در تبصره  پیشنهاد می
سال به انتخاب رییس محترم قوه قضائیه یا رییس کل دادگسـتري   10سابقه 

اي و  استان استفاده شود و ضمن اخذ نظرات نماینـدگان شـرکت آب منطقـه   
راي نهایی را صادر نمایـد. راي صـادره قابـل    جهاد کشاورزي و معتمد محلی 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود. در صورت عـدم موافقـت بـا    
حضور قاضی دادگستري به شرح فوق، نماینده معتمد محلی باید داراي حـق  

 راي باشد. مالحظات: سازوکار انتخاب اعضا

28 

716 19 
عبدالحسین 

 _ مظفري
اعضاي کمیسیون تعیین حقابه یـک نفـر کارشـناس سـازمان     به  1در تبصره 

 زیست اضافه شود. حفاظت محیط
19-4  

717 19 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

: معتمد و مطلع محلی باید حق راي داشته باشد. مالحظات: ساختار 1تبصره 
 مثلثی مشارکت

28 

718 19 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

بـردار   میلیون بهره 4ها براي  : ترکیب کمیسیون تعیین تکلیف حقابه1تبصره 
اي تعیین کرده است که در آن نمایندگان بخـش   بخش کشاورزي را به شیوه

کشاورزي و جامعه محلی، آن هم به عنـوان نـاظر و بـدون حـق راي در ایـن      
کت جامعه محلی و کشـاورزان  کند. آیا عدم جلب مشار کمیسیون شرکت می

هـاي   قادر خواهد بود که مدیریت منابع آب کشور را (کـه بـه اعتبـار گـزارش    
 درصد آب را در اختیار دارند)، سامان دهد؟ 90وزارت نیرو بیش از 

19-5  

719 19 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

کننـد.   و کمیسیونی براي آن مشخص می» ها تعیین تکلیف حقابه«گویند  می
بـر در آن   شـوید کـه حقابـه    ترکیب کمیسیون را که بررسی کنید، متوجه می

دار اسـت.   هاخنـده  حضور ندارد. اگر هم حضور دارد، فاقد حق راي است. ایـن 
ممکن است این امر اجرایی هم شود. کمیسیون هم تشکیل شود، امـا نتیجـه   

طرح سال که  8همین است که حاال هم شاهدیم. نتیجه این است که بعد از 
بینـیم   شود، میلیاردها ریال هزینه شـده، مـی   بخشی منابع آب اجرا می تعادل

هشت برابر شـده   92المنفعه شدند نسبت به سال  هایی که مسلوب تعداد چاه
هـا اگـر    است. نه این که تنها در این دولت اتفاق افتاده باشد، در همـه دولـت  

شده است. اگـر ایـن    شوید که این عدد چندین برابر بررسی کنید، متوجه می
شـد منـابع آب را مـدیریت کـرد،      بخش بود و با بگیر و ببند می راهکار نتیجه

سـال بـه حالـت طبیعـی      15-10هاي ما بعد  االن باید حداقل نیمی از دشت
دهد که رویکـرد مـدیریت آب همچنـان دسـتوري      گشت. این نشان می برمی
 است.

28 

 سعید مرید 19 720
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 28 : چرا بدون حق راي؟1تبصره 

721 19 
سجاد 
 _ انتشاري

سـال مـورد مناقشـه بـوده و      20ها در کشور به مـدت   : برخی حقابه1تبصره 
 3که انتظـار داشـته باشـیم     همچنان توافق بر سر آن حاصل نشده است. این

نفعان به نتیجه برسد  سال سابقه!! و بدون مشارکت رسمی ذي 5کارشناس با 
انگاري است. در این قانون نه تنها به حضور  وثوق باشد، به شدت ساده و مورد

برداران اشاره نشده، بلکه مطلع محلی نیز بدون حـق راي حضـور    رسمی بهره
 دارد!!

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

722 19 
سجاد 
 _ انتشاري

گیري در خصوص منابع آب، نیاز است در هر محـدوده   : براي تصمیم1تبصره 
نفعان (نه صـرفا یـک مطلـع     مطالعاتی (نه در کل حوضه) چند نماینده از ذي

نفعـان   ها مشارکت کند. ساختار انتخاب نماینـده ذي  گیري محلی) در تصمیم
 هاي مختلف، متفاوت باشد که جاي بحث دارد.  تواند در دشت می

28 

723 19 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

شود با توجه به عضویت یـک نفـر معتمـد     ، پیشنهاد می19ماده  1در تبصره 
ها در کمیسیون مذکور، حق رأي نیـز   محلی در خصوص تعیین تکلیف حقابه

 به ایشان داده شود.
28 

اي تهران آب منطقه _ 19 724  

: درنظر نگرفتن حـق راي بـراي معتمـد محلـی بـا اصـل مشـارکت        1تبصره 
ویژه که انتخـاب آن نیـز نـه توسـط تشـکل هـاي        گروداران در تضاد است. به

گیـرد. همچنـین    خارج از سازمان، بلکه توسط رئیس کمیسیون صـورت مـی  
هـا، بـراي کارشناسـان     شود در کمیسیون تعیـین تکلیـف حقابـه    پیشنهاد می
عنـوان ضـابط دادگسـتري، حکـم رسـمی از قـوه        ها به ی شرکتحقوقی و فن

 قضاییه صادر شود.  

28 

725 19 
سجاد 
 _ انتشاري

بر دارند که بـا   ها وسیع هستند و صدها و هزاران حقابه : برخی استان1تبصره 
یک مطلع محلی، فرآیند تبدیل حقابه به پروانه انجام نخواهد شـد و نیـاز بـه    

 نفعان از نقاط مختلف استان دارند. مشارکت ذيمطالعات دقیق و 
19-5  

726 19 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 به این شرح اصالح گردد:  2تبصره 
بـرداري چـاه، قنـات،     در هر شرایطی که براي زمین داراي حقابه، پروانه بهره 

چشمه یا هر منبع دیگري غیر از منبع اولیـه تـأمین آب حقابـه صـادر شـده      
اي تلفیـق   باشد، کمیسیون مذکور موظف است مجوزهاي صادره را بـه گونـه  

ـ   نماید تا بهره ه اصـلی در طـول   بردار از منابع آبی متعدد صرفاً به انـدازه حقاب
 برداري نماید. یک سال آبی بهره

19-16  

727 19 
سجاد 
 _ انتشاري

رسـانی کـافی انجـام داده     : در صورتی که کارگروه استانی آب اطالع3تبصره 
 باشد، قابل اجراست.

19-17  

728 19 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

به یـک سـال   ماه  6بران براي ارائه اسناد از  مهلت حقابه 19ماده  3در تبصره 
 افزایش یابد.

در ویرایش 
جدید 
اصالح 

 شده است

اي تهران آب منطقه _ 19 729  
: در کمیسیون تعیین تکلیف حقابه ها نقشـی بـراي اعضـاي تشـکل     4تبصره 

 هاي غیر دولتی در نظر گرفته نشده است. 
19-18  

730 19 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 ماه کاهش پیدا کند. 24تا  18مهلت تعیین تکلیف حقابه ها به 
مدت زمان سه سال گرچه براي اجراي بهتر مطالعات زمان مناسبی است، اما 

ها در مباحث محیط زیستی زمان زیادي اسـت. چنانچـه از    براي تأمبن حقابه
سال سوم برنامه ها مشخص شود از سال چهارم اجرایی می شـود و عمـال در   

شکالت بـدتري پیـدا خواهنـد    این چهار سال بسیاري از حوضه ها مسائل و م
 کرد.

19-19  

731 19 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

در صورتی که حقابه هاي مد نظر کمیسیون تعیین تکلیف حقابه هـا در ایـن   
ماده قانونی، حقابه هاي کشاورزي است و شامل حقابه هاي زیسـت محیطـی   

آورده شـود و در مـاده   » کشـاورزي «، کلمۀ »حقابه«نمی باشد، پس از کلمۀ 
 جداگانه به حقابه محیط زیستی پرداخته شود.  

19-20  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
حقابه محیط زیست نیـز نیازمنـد صـدور پروانـه     الزم است مشخص شود که 

 خواهد بود یا خیر.
هاي موجود امکان تبدیل به پروانه بهره برداري را ندارند ( به طور  تمام حقابه

 مثال حقابه تاالب گاوخونی در اصفهان) 
هـا و تـداخل آن بـا     حدود اختیارات و وظایف کمیسیون تعیین تکلیف حقابه

اي،  هـاي آب منطقـه   حفاظـت و بهـره بـرداري شـرکت    تکالیف فعلی معاونت 
 شفاف شود.

ها مجموع حقابه کشاورزي، مصارف شرب  توجه به اینکه در بسیاري از استان
ریزي استان بیشتر است، صـدور پروانـه بـه     و صنعت از میزان آب قابل برنامه

معناي تکلیف دولت به تامین آب براي همه حقابه داران خواهد بود کـه ایـن   
هاي اجتماعی، موحب بروز فشار بـیش از پـیش    ر عالوه بر تشدید نارضایتیام

 بر منابع آب کشور و عدم تحقق حقابه محیط زیست خواهد شد.
چالش اصلی در تعیین حقابه در منابع آب سطحی و زیرزمینی است که بـین  
چند استان مشترك هسـتند و بایـد بـه نحـوي صـورت پـذیرد کـه اولویـت         

 در این شرایط نادیده گرفته نشود. تخصیص محیط زیست

732 19 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

: در لیست اعضـاء کمیسـیون تعیـین تکلیـف حقابـه هـا، یـک نفـر         1تبصره 
کارشناس متخصص و فنی مسـلط بـر موضـوع، از سـازمان حفاظـت محـیط       

 زیست نیز اضافه گردد.
ها و دریاچه هاي کشـور از  با توجه به اهمیت تامین حقابه ها در نجات تاالب 

بردارانه و تمایل به تبادل و خریـد و فـروش آب    سو و نگاه بهره خشکی از یک
هـاي جهـاد کشـاورزي و نیـرو، الزم اسـت سـازمان حفاظـت         خانه بین وزارت

هـاي   محیط زیست در تهیه سند مشارکت نماید تا ضمن لحاظ نمودن حقابه
د، تخصیص نیازهاي زیستی زیست محیطی به عنوان پیش شرط هر گونه سن

 تري صورت پذیرد. رودخانه، تاالب و آبخوان در کشور به صورت خردمندانه

19-21  

733 19 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامـه   : سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان همکار در تهیه آیـین 6تبصره 
 اجرایی افزوده شود.

مناطق چهارگانه تحت مـدیریت  با توجه به لزوم صیانت از منابع آبی و وجود 
 سازمان.

19-4  

734 19 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
هاي موجود در هر منطقه، کمیسیون یا وزارتین نیرو و  با توجه به محدودیت«

تواننـد پیشـنهاد کننـد تـا برخـی اسـناد حقابـه اصـالح،          جهاد کشاورزي می
گردد. قید تعلیق موقت پروانه منـوط بـه اتمـام    بازنگري، باطل یا موقتا معلق 

 »طرح هاي احیاي منابع آب و مثبت شدن بیالن آبی حوضه خواهد بود.
باید این امکان وجود داشته باشد کـه بـه علـت محـدودیت هـاي منـابع آب       
موجود در هر منطقه، نسبت به بازنگري و ابطال موقـت یـا دائـم حقابـه هـا،      

 صادره آب بري طی دهه هاي اخیر اقدام شود. اسناد قدیمی یا پروانه هاي

19-22  

735 19 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

منظور همه منابع آب (چاه، چشمه، قنـات و رودخانـه و....) مـی     19در ماده 
 باشد. بهتر است مشخص گردد.

19-23  

736 19 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

، »کمیسیون حوضه آبریزدبیرخانه «داخل پرانتز بعد از  19ماده   5در تبصره 
 نوشته شود.» سازمان حوضه آبریز«

19-24  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

737 19 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به داشتن حقابه به صورت کلی بـدون تفیکیـک منـابع آب زیـر      19در ماده 
شود و  زمینی یا آب سطحی اشاره شده که باعث سو استفاده از نص قانون می

 ید گردد.بهتر است نوع منبع آب در قانون به صراحت ق
19-25  

 دکتر باقري 19 738
دانشگاه تربیت 

 مدرس
26-19 ها تاثیر بگذارد؟ سطر سوم: این شرایط چگونه باید در تعیین مجدد حقابه  

 دکتر باقري 19 739
دانشگاه تربیت 

 مدرس
27-19 در سطر سوم چیست؟» مصرف بهینه«معیار تعیین بهینگی در عبارت   

 دکتر باقري 19 740
تربیت دانشگاه 

 مدرس
28-19 در سطر سوم به کدام عوامل اشاره دارد؟» سایر عوامل«عبارت   

 دکتر باقري 19 741
دانشگاه تربیت 

 مدرس
داران چـه   هاي پیشین در سطر ششم ضرر و زیان حقابه با منتفی شدن حقابه

 شود؟ می
19-29  

 دکتر باقري 19 742
دانشگاه تربیت 

 مدرس

داران نیست. در یک زنجیره منفعت گـروداران   حقابهمساله زیان فقط متوجه 
گیرد. بنابراین به همین سادگی نیسـت کـه یـک     مختلفی تحت تاثیر قرار می

 گیري کرده و همه از آن اطاعت کنند. کمیسیون تصمیم
19-29  

 دکتر باقري 19 743
دانشگاه تربیت 

 مدرس

اشـد. حـق راي   : حضور مطلع و معتمد محلی باید با انتخاب مـردم ب 1تبصره 
فایده اسـت. حتـی بـا حـق      هم باید داشته باشد. بدون حق راي حضور آن بی

 راي هم تاثیر حداقلی خواهد داشت.
28 

 دکتر باقري 19 744
دانشگاه تربیت 

 مدرس
30-19 : آیا حکم این تبصره از نظر حقوقی شدنی است؟3تبصره   

 دکتر باقري 19 745
دانشگاه تربیت 

 مدرس
این ...» اعضاي دولتی کمیسیون مذکور به انتخاب وزراي مربوطه «: 4تبصره 

 یعنی کمیسیون حوضه نقشی ندارد و همچنان تصمیمات با مرکز است.
19-31  

 دکتر باقري 19 746
دانشگاه تربیت 

 مدرس
32-19 شود؟ داران شهري و  صنعتی چه می تکلیف حقابه  

747 19 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

مشـمول سـایر   «پاراگراف دوم حذف شود. همچنین جمله  در» منتفی«لفظ 
 حذف شود.» خواهد بود 20مقررات مندرج در این قانون از جمله مفاد ماده 

19-33  

748 19 _ 
اي  آب منطقه
 مازندران

34-19 این ماده حذف شود. 6تبصره   

749 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا بـه پروانـه و سـلب حقـوق معیشـتی        ها و تبـدیل آن  گرفتن حقابهنادیده 
 کشاورزان بدون جبران

هاي کشاورزان نادیـده گرفتـه شـده و پروانـه مصـرف       نویس، حقابه این پیش
جـایی تخصـیص از    بهینه جایگزین حقابـه شـده اسـت. از ایـن طریـق جابـه      

مخصوصـا   بـرداران دیگـر و مصـرفی بـه مصـرف دیگـر       بردارانی بـه بهـره   بهره
کشاورزي به شرب و صنعت بدون جبران خسارت تسـهیل شـده اسـت. الزم    

نفـع خصوصـا بـا رعایـت حـق تقـدم اشـخاص در         هـاي ذي  است اقناع گـروه 
 برداري، مدنظر قرار گیرد تا قانون پایداري الزم را داشته باشد. بهره

19-35  



 
 

 

1053 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

750 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

کشورمنابع طبیعی   

و پروانـه مصـرف     هاي کشاورزان نادیده گرفته شده نویس، حقابه در این پیش
جـایی تخصـیص از    بهینه، جایگزین حقابه شـده اسـت. از ایـن طریـق جابـه     

برداران دیگر و مصرفی بـه مصـرف دیگـر بـدون جبـران       بردارانی به بهره بهره
 خسارت تسهیل شده است.

 مشکل اصلی روبروست. جایگزین شدن حقابه به پروانه با چند
برداران نه تنها به آب بلکه به معیشت آینده خـود بـدون    حقوق رسمی بهره •

 شود. پرداخت خسارتی سلب می
بـرداري عرفـی چنـد صـد سـاله، بـیش از پـیش دچـار از          هـاي بهـره   نظام •

هـاي   شوند. درحالیکه در حال حاضر همچنان تا حدي نظـام   پاشیدگی می هم
 اند. ان تقسیم و توزیع عادالنه آب را فراهم آوردهعرفی هستند که امک

آیا این واگذاري به دولت که همان رویکـرد قـانون پـیش از انقـالب و نیـز       •
قانون توزیع عادالنه آب است، تکرار یـک مشـکل اساسـی نیسـت؟ آیـا ایـن       

اي نیست که موجب حس عدم مالکیت شـده و   واگذاري به دولت، همان رویه
 رتی مناسب، منابع اب را به وضعیتی بحرانی رسانده است؟در نبود بستر نظا

تواننـد   آبریـز مـی    هاي مختلف حوضـه   ها در بخش حفظ و حمایت از حقابه •
هاي آبریز شود. در صورت نادیده  هاي جدید و ناپایدار بر حوضه مانع بارگذاري
ـ   هاي دولتی و همچنین بهره ها، تسلط دستگاه گرفتن حقابه ر برداران جدیـد ب

منابع آب بیشتر شـده و در فقـدان نیروهـاي اجتمـاعی مختلـف، ناپایـداري       
 شود. هاي آبریز سبب می بیشتري را در حوضه

در نیم قرن گذشته و بعد از قانون آب و نحوه ملی شدن تاکنون، بـا وجـود    •
ها به علـت   تأکید این قانون و قانون توزیع عادالنه، امکان تعیین تکلیف حقابه

پیچیدگی امر وجود نداشته است و مشخص نیست چگونه این امـر در زمـان   
 پذیر خواهد بود. حاضر امکان

یف به صورت حقابه فردي، بر اساس الزامـات  بهتر است به جاي تعیین تکل •
بــرداري جمعــی توســط شــورایی متشــکل از  پایــداري حوضــه، حقــوق بهــره

هاي محلی داده شده و مدیریت توزیـع آن نیـز    ها به تشکل نمایندگان تشکل
 هاي محلی سپرده شود. به خود تشکل

 ها بـا ترکیـب یـک کارشـناس     ، کمیسیون تعیین تکلیف حقابه19در ماده  •
اي و حضـور مطلـع محلـی     منطقه حقوقی و یک کارشناس فنی از شرکت آب

هـا قـرار گرفتـه اسـت. حضـور       بدون حق راي، عمال در اختیـار ایـن شـرکت   
زیست بـا حـق    ها و نماینده سازمان محیط معتمدین محلی، نمایندگان تشکل

سـت، همچنـین الزم اسـت جلسـات اسـتماع       راي در این کمیسـیون الزامـی  
ها در هـر روسـتا و دشـت تشـکیل گـردد.        تعیین تکلیف حقابه عمومی براي

اي به عنوان نهاد اجرایـی، صـالحیت اظهـار نظـر در مـورد       منطقه شرکت آب
بایست به کمیسیون حوضه آبریز یـا شـورایی    ها را نداشته و این امر می حقابه

 از نمایندگان تشکلها سپرده شود.

8 



  
 
 

1054 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

751 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي جدیـد    ، تخصیص19و  16. در بحث تخصیص و صدور پروانه در مواد 2
هـاي ابطـال    پروانـه «بر اساس آبهاي غیرمتعارف و منابع آب ناموجودي مانند 

صورت گرفته است که منجر » ریزي مازاد بر مصارف آب قابل برنامه«و » شده
و الزم اسـت حـذف یـا کـامال محـدود و       هـا شـده   به ناپایداري بیشتر حوضه

 مشروط گردد.
در این مواد وزارت نیرو مجددا بر مدیریت عرضـه بـه جـاي مـدیریت تقاضـا      
متمرکز شده است. همانطور که در محور آبهاي غیرمتعـارف بیشـتر توضـیح    
داده خواهد شد، منابع آب غیرمتعارف، منابع پایداري براي استحصال نبوده و 

توان از برخی از این منـابع اسـتفاده کـرد.     بسیار خاص می تنها تحت شرایط
این درحالیست که در این مواد با آبهـاي غیرمتعـارف ماننـد آبهـاي متعـارف      

هـاي غیرمتعـارف    برداري براسـاس آب  برخورد شده و حتی صدور پروانه بهره
صورت گرفته است. الزم است تخصیص جدید بر اساس منابع آب غیرمتعارف 

 بسیار خاصی محدود شود.به شرایط 
هاي جدید با رویکردهاي ناصـحیحی ماننـد بسـتن     همچنین زمینه تخصیص

هاي غیرمجاز و اعالم آن بـه عنـوان    جمع جبري اقداماتی از قبیل بستن چاه
هـا   اکنـون نیـز در اسـتان    جویی، فراهم آمده است؛ فرایندي که هم آب صرفه

آب «و » هاي ابطال شـده  انهپرو«جاري است. این نوع تخصیصها که بر اساس 
هستند، به معنـی ناپایدارسـازي بیشـتر از    » ریزي مازاد بر مصارف قابل برنامه

هـا   شوند. در اکثر قریب به اتفاق حوضه ها بوده و الزم است حذف پیش حوضه
ریزي مازاد بـر مصـارف موجـود وجـود نـدارد،       ها، آب قابل برنامه و زیرحوضه

اري بسیار محدود بوده و یا در صورت لغو پروانـه،  برد همچنین لغو پروانه بهره
بردار وجود نخواهد داشت. در نتیجه  در عمل امکان جلوگیري از برداشت بهره

ــه    ــه بهــاي کاســتن از حقاب ــر ایــن اســاس، ب ــه تخصــیص جدیــد ب هــر گون
 هاي کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود. زیستی و یا حقابه محیط

19-36  

752 19 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 ها به شکل موجود حفظ شوند. . حقابه1
سـال گذشـته امکـان تعیـین      50هـا، در   . به علت پیچیدگی موضوع حقابه2

ها وجود نداشته است. مشخص نیست که چگونه امکان اجرایـی   تکلیف حقابه
 شدن این ماده در آینده وجود خواهد داشت.

نـویس مشـابه    ها و تبدیل آنها به پروانه: در این پـیش  ده گرفتن حقابه. نادی3
  هاي کشاورزان به دو شیوه نادیده گرفته شده نویس دفتر حقوقی، حقابه پیش

جـایی   و پروانه مصرف بهینه، جایگزین حقابه شده است. از ایـن طریـق جابـه   
رف دیگـر  بـرداران دیگـر و مصـرفی بـه مصـ      بردارانی به بهره تخصیص از بهره

 تسهیل شده است.
 1در تعریف حقابه در ماده 1347به  1361الف) با تغییر تاریخ از 

 19ب) از طریق تبدیل حقابه به پروانه در ماده 
 . جایگزین شدن حقابه به پروانه با چند مشکل اصلی روبروست.4
برداران نه تنها به آب بلکه به معیشت آینده خـود بـدون    حقوق رسمی بهره •

 شود. پرداخت خسارتی سلب می
بـرداري عرفـی چنـد صـد سـاله، بـیش از پـیش دچـار از          هـاي بهـره   نظام •

هـاي   شوند. درحالیکه در حال حاضر همچنان تا حدي نظـام   پاشیدگی می هم
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1055 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 اند. نه آب را فراهم آوردهعرفی هستند که امکان تقسیم و توزیع عادال

تواننـد   آبریـز مـی    هاي مختلف حوضـه   ها در بخش حفظ و حمایت از حقابه •
هاي آبریز شود. در صورت نادیده  هاي جدید و ناپایدار بر حوضه مانع بارگذاري
برداران جدیـد بـر    هاي دولتی و همچنین بهره ها، تسلط دستگاه گرفتن حقابه

فقـدان نیروهـاي اجتمـاعی مختلـف، ناپایـداري       منابع آب بیشتر شـده و در 
 شود. هاي آبریز سبب می بیشتري را در حوضه

ها به انحصار وزارت نیرو درآمده است. در  ، تعیین تکلیف حقابه19. در ماده 5
تبصره یک این ماده، الزم است مطلع محلی واجد حق راي باشـد. همچنـین   

اي باشـد.   منطقـه  رکت آبذکر شود که کارشناس حقوقی کامال مستقل از شـ 
زیست نیز الزامی است. در حال حاضر در این  حضور و نماینده سازمان محیط

ــیش ــه   پ ــف حقاب ــین تکلی ــیون تعی ــویس درکمیس ــرکت   ن ــر از ش ــا، دو نف ه
اي (کارشناس حقوقی و کارشناس فنی)  حضور خواهند داشت کـه   منطقه آب

ورت دو به یک به هـم  گیري در این کمیسیون را به ص این امر، توازن تصمیم
زند. همچنین الزم است جلسـات اسـتماع عمـومی بـراي تعیـین تکلیـف        می

 ها در هر روستا و دشت تشکیل گردد. حقابه
ها به کمیسیون حوضه آبریز محول شود نـه کـارگروه    . تعیین تکلیف حقابه6

 اي. منطقه استانی و شرکت آب

753 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

این ماده مطلع و ذینفع داراي حـق راي باشـد    1پیشنهاد میگردد در تبصره 
همـین   5عدم حق راي براي ذینفعان آب کشور یعنی نادیـده گـرفتن مـاده    

 قانون.
هـا مرکـب از یـک نفـر کارشـناس       تکلیف حقابـه  کمیسیون تعیین -1تبصره 

سال سابقه  5اي با حداقل  منطقه آب حقوقی و یک نفر کارشناس فنی شرکت
به انتخاب مدیرعامل آن شـرکت، یـک نفـر کارشـناس فنـی سـازمان جهـاد        

سـال سـابقه بـه انتخـاب رئـیس آن       5کشاورزي با تخصص مرتبط با حداقل 
سازمان و یک نفر معتمد و مطلـع محلـی بـه انتخـاب کـارگروه اسـتانی آب       

یس کـارگروه اسـتانی آب   باشد. حکم اعضاي کمیسیون مذکور توسط رئـ  می
 شود. صادر می

که مالکیـت خصوصـی   » قنات«به جاي کلمه  2گردد در تبصره  پیشنهاد می
درج بشود به این منظور اگر قنات احیا شـد  » چاه به جاي قنات«است کلمه 

 میزان برداشت از پروانه چاه به جاي قنات کم بشود
بـرداري   پروانـه بهـره   در هر شرایطی که براي زمـین داراي حقابـه،   -2تبصره 

چاه، چاه به جاي قنات، چشمه یا هر منبع دیگري غیر از منبع اولیـه تـأمین   
برداري مـذکور از   آب حقابه صادر شده باشد، مقدار آب مندرج در پروانه بهره

 گردد. حقابه کسر می
ایـن مـاده قنـوات و چشـمه هـایی کـه داراي        3گردد در تبصره  پیشنهاد می

اساس اسناد مالکیت در اداره ثبت اسناد می باشند مسـتثنی  حقابه قانونی بر 
 بشوند.
بران موظفند ظرف مدت شش ماه از تـاریخ اعـالم کـارگروه     حقابه -3تبصره 

بـرداري   بري و درخواست پروانـه بهـره   استانی آب، نسبت به ارائه اسناد حقابه
ب موضـوع  بـرداري از منـابع آ   اقدام نمایند. پس از انقضاي مهلت مذکور، بهره
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1056 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
برداري غیرمجاز موضـوع   بري ممنوع بوده و مشمول مقررات بهره اسناد حقابه

گردد الزم به ذکـر اسـت قنـوات و چشـمه هـایی کـه        این قانون می 54ماده 
داراي اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون می باشند از شمول این تبصره 

 شوند خارج می

754 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 28 معتمد و مطلع محلی با حق راي باشد

755 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ها  : طول مدت حکم اعضاي کمیسیون تعیین تکلیف حقابه19ماده  1تبصره 
 مشخص نیست.

19-37  

756 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

شود و بعد هم پروانه از جانب وزارت نیرو قابل لغـو   حقابه به پروانه تبدیل می
 و تغییر است. این با حقوق خصوصی افراد در تناقض است.

 معتمد محلی به انتخاب تشکل بهره برداران و داراي حق راي باشد.
19-38  

757 19 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداري بـر اسـاس:    تعیین تکلیف حقابه ها و تبدیل به پروانه بهره 19 ەٴدر ماد
اسناد حقابه بري، شرایط اقلیمی موجود حوضه هاي آبریز و شرایط مصـرف  «

بینی شده است. در این خصوص موارد زیر مطـرح   پیش» بهینه و سایر عوامل
هستند: الف ـ منظـور از سـایر عوامـل چیسـت؟ ایـن عبـارت مـبهم و فاقـد          

مـبهم  » شرایط اقلیمی موجود حوضه هاي آبریز«راحت است. ب ـ عبارت:  ص
است. واقعیت این است که بیش از آنکـه تغییـر شـرایط اقلیمـی نسـبت بـه       
گذشته به عنوان عامل تعیین کننـده  وضـعیت موجـود حوضـه هـاي آبریـز       

هـاي آبریـز و    هاي داده شـده در حوضـه   ها و تخصیص دخیل باشد، بارگذاري
برداران به منابع آب است که شـرایط موجـود    ضابطه بهره هاي بی زياندا دست
هاي آبریز در کشور واقعیت  هاي آبریز را رقم زده است. در اغلب حوضه حوضه

برداري از منـابع آب بـیش از ظرفیـت حوضـه هـا       پیش رو این است که بهره
فاقد  هاي اندازي هاي غیر مجاز و قطع دست است. ممانعت از بهره برداري چاه

مجوز، حل بخشی از معضل اضافه برداشت از منابع آب است. بخشی از اضافه 
مبنـاي داده   هـاي بـی   برداران داراي پروانه و تخصیص ها ناشی از بهره برداشت

، 1389هاي فاقد پروانه مصـوب   شده است. لغو ماده واحده تعیین تکلیف چاه
نان برداشت بـیش از  کند. حتی با لغو آن همچ بخشی از مشکل را برطرف می

باید براي این معضـل فراگیـر    19 ەٴظرفیت منابع آبی پا برجا خواهد ماند. ماد
هاي آبریز راهکار ارائه دهـد و مشـخص کنـد کـه: در جریـان       در اغلب حوضه

بـرداري، چنانچـه حجـم     ها به پروانه بهـره  ها و تبدیل آن تعیین تکلیف حقابه
برداري بـیش از ظرفیـت منـابع آب     هرهحقابه واجدین شرایط دریافت پروانه ب

ایـن مـاده،    1حوضه آبریز باشد، قانونِ آب چه راهکاري دارد؟ ب ـ در تبصره  
ها یک نفر معتمـد و مطلـع    در ترکیب اعضاي کمیسیون تعیین تکلیف حقابه

محلی به انتخاب کارگروه استانی آب بدون داشتن حق رأي پیشـبینی شـده   
عتمد و مطلـع محلـی بـه انتخـاب جوامـع      شود تعیین م¬است. پیشنهاد می

19-39  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
در  19مـاده   4هاي کشـاورزي باشـد. ج ـ در تبصـره      نفع محلی یا تشکل ذي

بـران آن بـین چنـد اسـتان در یـک       صورت مشترك بودن منبع آب و حقابـه 
هـا ذیـل    حوضه آبریـز مشـترك، تشـکیل کمیسـیون تعیـین تکلیـف حقابـه       

شـود در ایـن    نهاد مـی بینی شده اسـت. پیشـ   حوضه آبریز پیش 5کمیسیون 
برداري در دو مرحلـه و   ها تا مرحله صدور پروانه بهره حالت روند تعیین حقابه

طی دو فرایند انجام شود: مرحله نخست ـ تشکیل کمیسیون تعیـین تکلیـف    
ها ذیل کمیسیون حوضه آبریز با همان ترکیب نام بـرده شـده در مـتن     حقابه

دهنـده حوضـه    هم هر استانِ تشکیلبا دستور کار تعیین س 19ماده  4تبصره 
هـا بـه    مشترك. مرحله دوم ـ تشکیل کمیسیون استانی تعیین تکلیف حقابـه  

با اصالح رویه انتخاب معتمـد و   19یک ماده  ەٴترتیب ذکر شده در متن تبصر
 مطلع محلی به ترتیبی که در باال گفته شد.

758 19 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

هـاي سـنتی موجـود در     بـرداري بـراي حقابـه    بهـره  در خصوص صدور پروانه
شرایطی که در اثر تغییر اقلیم، میزان منابع آب کاهش یافته ، تعیین تکلیـف  

 نشده است.
19-3  

759 19 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

هاي پیشین!!؛ به طـور مثـال چنانچـه حقابـه      در خصوص منتفی شدن حقابه
منتفی اعالم شدن آن بدون ابطال آن سند اسناد رسمی لحاظ گردیده باشد، 

رسمی غیرممکن است و با قوانین و مقررات حاکم بر  حقوق مـدنی و ثبتـی   
 سازگاري ندارد.

19-40  

760 19 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

: این بیان در تضاد با حقوق مالکیت اشخاص و قاعده تسلیط و سایر 2تبصره 
 2کــه مبنــاي هــر یــک از  ایــنحقــوق عرفــی، شــرعی و قــانونی اســت. چــه 

برداري (چاه، رودخانه یا چشمه و ...) متفاوت بـوده و هـر یـک براسـاس      بهره
توان استفاده از یک حـق را   حیازت مباحات به عنوان حق شکل گرفته و نمی

 منوط به محدود کردن یا لغو یک حق دیگر دانست.

19-41  

761 19 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

بـران و   هه داده شده با توجه به جامعه روسـتایی حقابـه  ما 6: مهلت 3تبصره 
 ها بسیار کم و ناچیز است. پراکندگی آن

19-42  

762 19 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

 اي به شرح زیر اضافه شود: تبصره 19در ماده 
برداري و حقابه اراضی که تغییر کـاربري داده شـود (بـه نسـبت      پروانه بهره«

اي ملـزم بـه    هاي آب منطقه گردد و شرکت بازنگري میمیزان تغییر کاربري) 
بـرداري و   باشند. میـزان کـاهش از پروانـه بهـره     برداري می اصالح پروانه بهره

 »حقابه جز انفال خواهد بود

19-43  

 _ کریم خدایی 19 763

از نوآوري هاي الیحـه پیشـنهادي قـانون آب مـی باشـد کـه علـت نیـاز بـه          
ها مشخص نیسـت. در حـال حاضـر در اکثـر      کمیسیون تعیین تکلیف حقابه

چاه هاي مجاز ، چشمه ها و قنوات و آبهاي سطحی، حقابه بـران مشـخص و   
تفکیک شده می باشند و نقل و انتقاالت متعدد در بین ذي نفعان صورت می 
گیرد. و همچنین نظر به اینکه تعداد بسیار زیادي منابع آبی داراي حقابه بـر  

یل این ماده به شرکتهاي آب منطقه اي غیرمنطقی در کشور وجود دارد تحم
و غیرضروري به نظر مـی رسـد. پیشـنهاد مـی گـردد ایـن مـاده قـانونی بـه          
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هاي فعلی تغییـر یابـد و کـارکرد فعلـی     
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها محفوظ بماند. زیرا در هیچ جاي ایـن  

19-44  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
ست که وظایف فعلی کمیسیون رسـیدگی بـه صـدور    الیحه اشاره اي نشده ا

پروانه ها اعم از موافقت یا مخالفت با درخواستهاي واصله کف شـکنی، جابـه   
جایی ، الیروبی چاه، تغییر نوع مصرف و... بر عهده چه مرجعی خواهد بـود و  

 گپ بزرگی از این حیث مشاهده می گردد.

764 20 
میترا 

 _ ابراهیمی
نیز به جاي پایدارسازي منابع آب، تمرکز بـر تخصـیص و صـدور    در این ماده 

 برداري جدید است. هاي بهره پروانه
20-1  

765 20 
میترا 

 _ ابراهیمی
در این ماده صدور پروانه بر اساس آبهـاي نامتعـارف ماننـد آبهـاي ژرف نیـز      

دیگـر   برداري از منـابع  برداري ناپایدار را همانند بهره صورت گرفته و این بهره
 فرض کرده است.

20-7  

766 20 
میترا 

 _ ابراهیمی

برداري در این ماده مشروط به سند پایداري، سند تخصیص  صدور پروانه بهره
ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف شـده اسـت درحـالی     و آب قابل برنامه

بـرداري   که اگر این اصول در نظر گرفته شده بود، به جاي صدور پروانه بهـره 
 شد. جایی تقاضا صحبت می هایی براي کاهش یا جابه از مکانسیم جدید،

20-8  

767 20 
میترا 

 _ ابراهیمی

تاکنون امکان کنترل تخلفاتی ماننـد اضـافه برداشـت، دسـتکاري تجهیـزات،      
شکنی و انتقال آب به اراضی غیرآبخور اولیه وجود نداشته اسـت و هنـوز    کف

است. این قانون چه تمهیـداتی در  شناسی در این زمینه صورت نگرفته  آسیب
تـوان   نظر گرفته که امکان کنترل تخلفات در آینده را فراهم کند؟ چگونه می

نـویس در   سند تخصیص و سند پایداري را در عمل اجرایی کرد؟ ایـن پـیش  
 زمینه این امر مهم مسکوت است.

20-2  

768 20 
میترا 

 _ ابراهیمی

هـاي آب   هیات سه نفره به انحصـار شـرکت  برداري به جاي  صدور پروانه بهره
 اي وزارت نیرو درآمده است. منطقه

اسـت و صـدور پروانـه      ، کمیسیون سه نفـره حـذف شـده   20و  16در ماده  
نفره متشکل از کارشناسان  3برداري (تخصیص خرد) به جاي کمیسیون  بهره

اي  همنطقـ  هاي آب وزارت نیرو، جهاد و کارشناسان حقوقی، انحصارا به شرکت
محول شده است. ایـن کـار باعـث عـدم شـفافیت بیشـتر در فرآینـد صـدور         

شـود. صـدور    عـدالتی بیشـتر مـی    ها، بارگذاري بیشتر بر منابع آب و بی پروانه
برداري باید بـه کمیسـیونی کـه کارشناسـان وزارت نیـرو، جهـاد،        پروانه بهره

محـول   هـاي کشـاورزان در آن حـق راي دارد،    زیست و نماینده تشکل محیط
ها در جلساتی شفاف که امکان اسـتماع عمـومی در    شود. فرآیند صدور پروانه

 آن وجود دارد، صورت گیرد.

20-3  

769 20 
میترا 

 _ ابراهیمی
تواننـد بـه    در این ماده مشخص نیست که معترضین طی چـه فراینـدي مـی   

عادالنـه  (فراینـد اعتـراض از قـانون توزیـع      پروانه صادر شده، اعتراض کننـد. 
 حذف شده است)

28 

770 20 
سجاد 
 _ انتشاري

گیـري   عدم نصـب تجهیـرات انـدازه    20تناقض دارند. در ماده  26و  20ماده 
نصب تجهیزات بنا بر تشـخیص   26تخلف به شمار آمده در حالی که در ماده 
گذار حکیم باشد . متوجـه   رود قانون وزارت نیرو گذاشته شده است. انتظار می

 تک کلمات قانون باشد.  تک

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

771 20 
محسن 
 ابراهیمی

مهندسین  شرکت
مشاور آبگستران 

 میهن

بـرداري   روزرسانی پروانـه هـاي بهـره    به«گردد عنوان این ماده به  پیشنهاد می
هـا بارگـذاري    تغییر کند. نظر به اینکه بـیش از ظرفیـت آبخـوان   » صادر شده

صورت گرفته و در آینده هم قرار نیست چاه جدیدي اضـافه شـود، پیشـنهاد    
اي در صـیانت از منـابع    ن مورد از اهیمت ویژهشود. ای حذف این بند داده می

 آب برخوردار است.
هاي فاقد پروانه باید با اجراي این قانون نسـخ شـود.    قانون تعیین تکلیف چاه

 ها ظرفیت بارگذاري جدید را ندارند. آبخوان

20-9  

 کریم خدایی 20 772
امور منابع آب 

 زنجان

گـردد   کشاورزي ، پیشـنهاد مـی  هاي  با عنایت به وقوع تخلفات متعدد در چاه
هاي  ها به یکسال کاهش یابد و بدین ترتیب مالکان چاه اعتبار سه ساله پروان

کشاورزي ملزم به مراجعه ساالنه بـه شـرکت هـاي آب منطقـه اي و تمدیـد      
یکساله گردند که در این صورت از تمدید برداشت سال بعد چاه هـاي داراي  

رگان هـاي دیگـر جلـوگیري بـه عمـل      تخلف و ارائه خدمات مختلف توسط ا
همین قانون کـه تقسـیم و توزیـع آب     16خواهد آمد. همچنین نظر به ماده 

بخش کشاورزي با وزارت جهـاد کشـاورزي مـی دانـد، پیشـنهاد مـی گـردد        
بـر عهـده وزارت    20مـاده   2تبصـره   8و  5و مسئول کنترل بندهاي   متولی

جهاد کشاورزي باشد بدین معنی که کلیـه امـورات مزرعـه از حیـث اراضـی      
پایاب چاه، حقابه و نقل و انتقال ، اضافه کشت و انتقـال آب بـه اراضـی غیـر     
آبخور و پاسخگویی به مردم و ذي نفعان را وزارت جهاد کشاورزي عهـده دار  

هم متولی و مسئول  20ماده  2تبصره  9می شود . همچنین در خصوص بند 
 سازمان حفاظت محیط زیست شناخته شود.

هاي اسـتانی   کارگروه«زا  باشد   تواند بسیار تنش نیز می 20ماده  5اما تبصره 
آب موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قـانون، برنامـه   

هاي موجود قـوانین لغـو شـده  فـوق و همچنـین       عملیاتی تعیین تکلیف چاه
هاي غیرمجاز از منابع آب سطحی، زیرزمینـی و غیرمتعـارف    برداري سایر بهره

را در قالب آب قابل برنامه ریزي استان تهیه نموده و به تایید کمیسیون هاي 
زیرا باعث افزایش تعداد حفرچاههاي غیر مجاز » حوضه هاي آبریز برسانند... 

انند قانون تعیین تکلیف خواهـد شـد و لـذا مـدیریت منـابع آب را      جدید هم
مختل خواهد نمود . از آنجایی که چاههاي غیر مجاز در قانون تعیین تکلیـف  

تعیین تکلیف شـده انـد،    1389چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 
 هاي غیر مجاز غیراصولی و نیـز غیرمنطقـی   ارائه فرصت مجدد به مالکان چاه

 به نظر می رسد.

20-10  

773 20 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

تواند طبق خواسته خـود بـه    اي انشا شده که وزارت نیرو می این ماده به گونه
هر شکل که بخواهد، عمل کنـد. ایـن امـر قطعـا منجـر بـه تضـییع حقـوق         

آب بایـد براسـاس حجـم     20داران خواهد شد. همچنین رویکرد مـاده   حقابه
وري اقـدام   تحویلی باشد تا کشاورزان بتوانند آزادانه نسبت بـه افـزایش بهـره   

 نمایند.

20-11  

774 20 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

هاي غیرمجاز را به قوت خود بـاقی گذاشـته و    : مشکالت موجود چاه5تبصره 
 ها را تشدید کرده است. آن

20-12  

4-20جهت درآمدزایی و کنترل منابع آبی از حیث وقوع تخلفات بهتر است اعتبـار   _سعید  20 775  



  
 
 

1060 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
خانی گنج که مدت بازدید افزایش یابد ممکن اسـت بـه    ها ساالنه باشد. در صورتی پروانه 

دلیل عدم اطالع از قانون، متقاضی اقدام بـه تخلفـی کنـد کـه بعـدها حقـی       
دازي واحـد  برایش ایجاد شود مثل کشت درخت در اراضی غیرآبخور و راه انـ 

 صنعتی و ...

776 20 
سعید 

خانی گنج  _ 
نیز جهت تسهیل و تشویق تخلفات حفر چاه جدید و غیرمجاز بوده  5تبصره 

و با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر کشور مغایر مفاد ماده یک بوده و نـوعی  
 شود. هاي آینده تلقی می خیانت به نسل

20-13  

 آقاي مهدان 20 777
صنعت،  وزارت

 معدن و تجارت

صدور پروانه بهره برداري به الگوي مصرف بهینه موکـول شـده اسـت کـه در     
خیلی از مصارف این الگو تهیه نشده است پس ابتدا بهتر است این الگو تهیـه  

 گردد.
28 

778 20 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

برداري به الگـوي مصـرف    بهرهپیشنهادي براي صدور پروانه  20در متن ماده 
بهینه اشاره شده این در حالی است که براي بسیاري از مصارف آبـی، الگـوي   
مصرف بهینه در حال حاضر وجود ندارد و لذا الزمست ابتداي الگوي مصـرف  

هـاي ذیـل ایـن     بهینه تدوین و توسط یک مرجع ملی ابالغ شود و درتبصـره 
بینی و ذکـر   ین زمینه تمهیداتی پیشماده براي پیشگیري از بروز مشکل در ا

 شود.

28 

اي یزد آب منطقه _ 20 779  

در این ماده به الگوي مصرف بهینه اشاره شده است. در صـورتی کـه چنـین    
اي در کل کشور به ویژه بخش کشاورزي وجود نـدارد. لـذا    الگوي به روز شده

بـراي  باید ضمن به روز نمودن سند ملی آب، یـک سـند اسـتاندارد مصـرف     
هاي مختلف در مناطق مختلف کشور تدوین شود تا امکان صدور مجوز  بخش

 براساس الگوي مصرف بهینه وجود داشته باشد.

28 

اي تهران آب منطقه _ 20 780  
برداري باید به این نکته اشاره شود که صدور آن  در توضیح شرایط پروانه بهره

 اضرار به غیر شود.اي نباید منجر به  هاي آب منطقه توسط شرکت
28 

781 20 
شهریار 
 _ موسوي

، وضعیت منبع آبی مورد استفاده یا مورد تقاضـا (منبـع آبـی کـه     3در سطر 
بینی وضـعیت آتـی آن نیـز     برداشت مستقیم از آن صورت می گیرد) و پیش

آورده شود. توضیح این که در بعضی مواقع وضعیت کلی حوضه مناسب بـوده  
گیرد از جمله چشمه یـا   برداشت مستقیم از آن صورت میولی منبع آبی که 

نهر به دالیل متعدد از حیز انتفاع خارج شده یا آبدهی آن به میـزان فـاحش   
 کاهش یافته است و الزم است پروانه صادره اصالح شود.

20-14  

782 20 
شهریار 
 _ موسوي

تعیین تکلیـف  ، بهره برداران عرفی فاقد مجوز نیز اضافه شود. یا نحوه 6سطر 
بهره برداران عرفی فاقد مجوز و فاقد شرایط احـراز حقابـه، مشـخص شـده و     
کمیسیونی همانند کمیسیون تعیین تکلیف تعریف و سازکار مشخص و شیوه 

 نامه براي آن تعیین شود

20-15  

783 20 
جمعی از 

 اساتید
 دانشگاه پیام نور

ها سعی شده است بـا تعیـین    با عنوان تعیین تکلیف حقابه 22تا  20در مواد 
تکالیفی غیرمعقول براي حقابه داران، حق مالکیت آنها بر آبشان کـه هـزاران   

هـاي   سال در مالکیت اجداد آنها بوده است را سلب نموده و تبدیل به پروانـه 
بــرداري ســه ســاله نمایــد. در حــالی کــه وزارت نیــرو هنــوز نتوانســته   بهــره

برداري را حل و فصـل نمایـد    هاي داراي پروانه بهره هاي مربوط به چاه شچال
هاي بدون مجوز خواهد افـزود. گویـا تـدوین ایـن      با این تکالیف به تعداد چاه

دانستند که جوامـع، زمـانی    کنندگان نمی قانون در خالء اتفاق افتاده و تدوین

20-5  



 
 

 

1061 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
خواهنـد کـرد بـا    که با قانونی غیرشرعی و غیرمنصفانه مواجـه شـوند، سـعی    

هایی این قانون را دور بزنند و از این طریق حقوق از دست رفته خود را  روش
 جبران نمایند.

784 20 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

» سـال  3تا «سال ذکر شده که الزم است به عبارت  3: مدت اعتبار 1تبصره 
 تغییر نماید.

20-16  

785 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

حذف و صرفاً در شرایطی که پس از پر و مسـدود   1کلمه تعدیل از تبصره  -
هـاي غیـر مجـاز در یـک آبخـوان نیـاز بـه تعـدیل و تقلیـل           شدن کلیه چاه

باشد پس از تصویب کمیسیون حوضه آبریـز،   هاي مجاز می برداري از چاه بهره
حـال   هاي انجام شده به صورت موقت یا دائم صورت پذیرفته و در هر تعدیل

هاي قبلـی   گذاري دولت موظف به پرداخت خسارت ناشی از هدر رفت سرمایه
ــد.     ــاورزان باشــ ــتی کشــ ــد معیشــ ــاهش درآمــ ــده و کــ ــام شــ  انجــ

برداري از کلیه منابع آبی با توجـه بـه    هاي بهره همچنین مدت اعتبار پروانه -
لزوم همسان سازي شرایط با وضعیت آبی و بارشی هر سال از سـه سـال بـه    

 کاهش یابد. یک سال

20-4  

786 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 بدین شرح اصالح گردد: 20ماده  2تبصره 
اي ضـمن نظـارت بـر کلیـه منـابع آبـی داراي پروانـه         هاي آب منطقه شرکت

انـد در صـورت    هاي قدیمی که هنوز تعیین تکلیف نشده برداري یا حقابه بهره
کند تا حداکثر ظرف مـدت ده   اعالم میبرداران  وجود تخلف، مراتب را به بهره

روز نسبت به رفع تخلف اقدام نمایند. در صورت عـدم رفـع تخلـف در زمـان     
اي ضـمن اخـذ دسـتور قضـایی از      مقرر یا تکرار تخلـف، شـرکت آب منطقـه   

دادستان محل با هماهنگی نیروي انتظامی یا یگان حفاظـت آب، نسـبت بـه    
جـرم مشـهود اقـدام و ضـمن معرفـی      برداري و استمرار تخلـف از   توقف بهره

متخلف به مراجع قضایی براي تعقیب کیفري، دادخواست ابطال پروانه را بـه  
دارند. بدیهی است تا زمان رسیدگی جرم در محاکم  مراجع قضایی تقدیم می

برداري از منابع آبی مـورد نظـر    برداري یا ادامه بهره قضایی، تمدید پروانه بهره
باشـد. همچنـین در صـورت لغـو پروانـه       پذیر نمی امکانبه صورت حقابه و ... 

برداري، منبع آب مورد نظر یا محل برداشت آب بـه وضـع سـابق اعـاده      بهره
خواهد شد. در مواردي که ادامه تخلـف باعـث تضـییع حقـوق مجـاورین یـا       
آلودگی منابع آبی گردد، مهلت فوق منتفـی و بـا دسـتور دادسـتانی مراتـب      

 پذیرد. لف به فوریت انجام میجلوگیري از ادامه تخ

20-17  

اي یزد آب منطقه _ 20 787  

بـرداري توسـط    : در صورت وجود تخلف درخواست ابطال پروانه بهره2تبصره 
بایسـت در   رسد می شرکت داده شود و از طریق دادگاه اقدام شود. به نظر می

 45، بعد از صـدور اخطـار   30صورت تخلف و تایید موضوع توسط مامور ماده 
بــرداري از طریــق  اي نســبه بــه ابطــال پروانــه بهــره روزه شــرکت آب منطقــه

ها اقدام نماید و موضوع به سایر ادارات به ویـژه جهـاد    کمیسیون صدور پروانه
کشاورزي و توزیع برق اعالم شده تا خدماتی ارائـه نشـود و در صـورت رفـع     

هـا   نـه تخلف طی درخواست مجدد متقاضی موضوع در کمیسیون صـدور پروا 
 مطرح گردد.

20-18  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

اي یزد آب منطقه _ 20 788  
 با متن زیر اصالح شود: 2تبصره  3بند 

گیـري مـورد تاییـد وزارت نیـرو و یـا حـذف یـا         عدم نصب تجهیزات اندازه«
 »دستکاري این تجهیزات

20-19  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 20 789
است مجازات متناسب نیـز  : فقط ابطال پروانه بازدارنده نیست. بهتر 2تبصره 

 در نظر گرفته شود.
20-20  

790 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

حفر چاه کمکی غیرمجاز در مجاورت چاه اصـلی یـا   «: عبارت 2تبصره  4بند 
هاي زیرزمینـی بـه درون چـاه یـا هـر       آوري و انتقال آب حفر تونل براي جمع

پمپاژهاي غیرمجاز نیر بـه  به این بند اضافه گردد. همچنین » منبع آبی دیگر
 عنوان تخلف دیگر شناسایی شود.

20-21  

791 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

: اتالف آب با تایید جهاد کشـاورزي و در منـاطقی کـه داراي    2تبصره  8بند 
 شود. الگوي کشت مصوب هستند، لحاظ می

20-22  

اي یزد آب منطقه _ 20 792  
متقاضی مراجعه نکند، چه پیامدي براي : اشاره نشده در صورتی که 3تبصره 

 آنان وجود دارد؟
20-23  

793 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

مهلت دارندگان پروانه بهره برداري قبلی براي تمدید از سه سال  3.در تبصره 
 به یک سال کاهش یابد

20-4  

794 20 
شهریار 
 _ موسوي

» جدید مطابق مفاد این قـانون پروانه بهره برداري «: انتهاي بند، به 3.تبصره 
 اصالح شود.

20-24  

اي یزد آب منطقه _ 20 795  
بایست تعیین کند؟  : اراضی آبخور اولیه را چه سازمان یا شرکتی می4تبصره 

 (به ویژه براي چاه به جاي قنات)
28 

796 20 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

هاي موضوع آن در بسیاري از  قانون توزیع عادالنه آب و چاه 5: ماده 5تبصره 
نقاط کشور من جمله باغ شهرها ضامن مانـدگاري باغـات و پوشـش گیـاهی     

گیرانه باعث قطـع   است. غیرمجاز تلقی کردن و سیکل اداري طوالنی و سخت
 هاي گیاهی و بومی خواهد شد. این حقابه و نهایتا نابودي پوشش

20-5  

797 20 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

قـانون توزیـع عادالنـه    « قانون  5نویس، ماده  این پیش 20ماده  5در تبصره 
بـرداري ملغـی    آب و ماده واحده تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهـره 

شود  شده است. لغو یک قانون و یا موادي از یک قانون به شرحی که ذکر می
توانـد بـه آن    نفعـان دارد کـه قانونگـذار نمـی     براي ذي تبعات حقوقی و مالی

 اعتنا باشد. بی
قانون توزیع عادالنه آب مبنی بر اجـازه حفـر و بهـره     5در اجراي ماده  -الف

روز بـراي مصـارف    مترمکعـب در شـبانه   25هاي با آبـدهی تـا    برداري از چاه
رفتـه  هـایی شـکل گ   خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه، به مـرور سـکونتگاه  

قانون توزیع عادالنـه آب پیامـدهاي اجتمـاعی در     5جانبه ماده  است. لغو یک
 پی دارد که به آن توجه نشده است.

هاي فاقد پروانه بهره برداري در اجـراي   هاي قانونِ تعیین تکلیف چاه چاه -ب
دار  برداري رفتنـد. بـا پروانـه    پروانه بهره 1385ماده واحده فاقد پروانه تا سال 

ها و تأسیسـاتی احـداث شـده     گذاري هاي مشمول آن قانون سرمایه اهشدن چ
ها وارد  است که با لغو قانون مزبور خسارات مالی به مالکان و ذینفعان آن چاه

 خواهد شد.

20-5  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

798 20 
سجاد 
 _ انتشاري

، بـه  1361سـال   5و مـاده   1389: مشخص نیست لغو قانون سـال  5تبصره 
صادر شده تحت این دو قانون است (که بعید اسـت) یـا   هاي  معنی لغو پروانه

توانند با استفاده از این قـوانین، پروانـه دریافـت     هایی است که می منظور چاه
 اند؟ کنند ولی هنوز پروانه دریافت نکرده

20-6  

799 20 
سجاد 
 _ انتشاري

مطـرح  هاي فاقد پروانه در قوانین قبلی هم  : بحث تعیین تکلیف چاه5تبصره 
بود ولی دولت و ساختار موجود، قدرت اجراي قـوانین قبلـی را نداشـتند. در    

 قانون جدید نیز این چالش همچنان باقی است.
20-25  

 آقاي مهدان 20 800
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

اشاره شده است که ایـن مـاده قـانون توزیـع عادالنـه آب       20ماده  5تبصره 
ور کلی در ماده آخر باید اعالم گردد که حذف شده است در صورتی که به ط
 قانون توزیع عادالنه آب نسخ گردد.

20-26  

801 20 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

قانون توزیع عادالنه آب ذکر شده؛ آیا با وضع ایـن   5: فقط لغو ماده 5تبصره 
 قانون نباید کل مفاد قانون توزیع عادالنه آب لغو شود؟

20-27  

802 20 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

28-20 سال افزایش یابد. 5: مدت اعتبار از دو سال به 5تبصره   

803 20 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 موارد زیر اصالح گردد: 5درخصوص تبصره 
 این تبصره با توجه به گستردگی موضوع باید به ماده تبدیل شود. -
 انتهاي قانون آورده شود.موارد مرتبط با لغو قوانین قبلی باید در  -
 ماده یا تبصره مذکور به شرح زیر اصالح گردد:  -
اي موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ قانون،  هاي آب منطقه شرکت«

هـاي   ضمن اخذ دستور قضایی از دادستان محل نسبت به مسدود نمودن چاه
منـابع آب  هاي غیرمجاز از  آوري منصوبات برداشت غیرمجاز کل کشور و جمع

هاي قضایی متخلفین متضمن شرح تخلف و مستندات  سطحی اقدام و پرونده
مربوطه را براي تعیین تکلیف نهایی و جبران خسارات وارده به منابع آبی بـه  

هاي قضایی در دست بررسی براي تعیـین   محاکم قضایی تقدیم دارند. پرونده
هاي فاقد پروانـه   ف چاههاي موضوع ماده واحده قانونی تعیین تکلی تکلیف چاه

نیز تا زمان تعیین تکلیف نهایی مشمول ایـن شـرایط شـده و      1389مصوب 
هاي مذکور را نـدارد. کلیـه منـابع آبـی یـا       برداري از چاه بردار اجازه بهره بهره
هاي غیرمجاز آب که داراي آراي قطعی قضایی مبنی بر اعـاده بـه وضـع     چاه

ا داراي آراي قطعی مبنی بر عدم موافقت المنفعه شدن ی سابق یا پر و مسلوب
برداري از سایر مراجـع اداري یـا شـبه قضـایی یـا دیـوان        با صدور پروانه بهره

عدالت اداري هستند، از شمول این تبصره (مـاده) خـارج بـوده و بایـد پـر و      
 ».المنفعه و به وضع سابق اعاده گردند مسلوب

20-29  

804 20 
شهریار 
30-20 نیز بهره برداران عرفی فاقد مجوز نیز اضافه شود. 5در تبصره  _ موسوي  

31-20 : حضور سازمان محیط زیست نیز ضروري است6تبصره  دانشگاه ساري عبداله درزي 20 805  

806 20 
میترا 

 _ ابراهیمی
نامـه شـرکت داشـته     زیست نیز در تـدوین آیـین   ، سازمان محیط6در تبصره 

 باشد.
20-32  



  
 
 

1064 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 آقاي مهدان 20 807
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

آئین نامه الگوي مصرف بهینه مهلت زمانی مشخصی ندارد  20ماده  6تبصره 
 و سازوکاري براي نحوه تعیین آن مشخص نشده است.

12 

808 20 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

 12 نامه اجرایی مشخص نیست : مهلت زمانی تهیه آیین6تبصره 

809 20 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

نامه الگوي مصرف بهینه؛ باید مهلت زمـانی تعیـین    : براي تهیه آیین6تبصره 
 شود.

12 

اي یزد آب منطقه _ 20 810  
هاي متـولی باشـد نـه بـا وزارت      شود محوریت با بخش : پیشنهاد می6تبصره 

 نیرو.
28 

 _ وند  آدینه 20 811
نامه تعیین الگوي مصرف بهینه براي مصـارف مختلـف،    : آیا در آیین 6تبصره 

صورت لزوم تـدوین   شود یا خیر؟ در این به مصارف کشاورزي نیز پرداخته می
 چیست؟ 21ماده 

28 

812 20 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان

یا محل برداشت آب به وضع سابق اعاده خواهد «: سطر آخر به جاي 2تبصره 
یا محل برداشت آب به هر طریق مناسب از جملـه پلمـپ   «نوشته شود » شد

محل انشعاب یا مجراي ورود آب قطع شده و یا ادوات برداشت آب غیرمجـاز،  
 مالحظات: پاسخ آقاي زمانی» آوري گردد. جمع

20-33  

813 20 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 این ماده حذف شود.
در وزارت نیرو حاکم است. محتواي ایـن   متأسفانه همان رویکرد و نگاه سنتی

 90) منافـات دارد. در وضـعیتی کـه بـیش از      19ماده با مـاده قبلـی (مـاده    
آبخوانهاي کشور داراي بیالن منفی هسـتند و برداشـت بـی رویـه منـابع در      
کشور حاکم شده است صدور پروانه هاي جدیـد بهـره بـرداري یـک مغالطـه      

زیسـت کشـور اسـت. نتیجـه اینکـه ایـن       زیان آور براي منـابع آب و محـیط   
سازمان موافق با درج این ماده نخواهد بود. در صورتی که طی دهه هاي آتی 
پس از احیاي منابع آبی و مثبت شدن بیالن حوضـه الزم بـه اجـراي چنـین     

یا انشاي جدیـد یـک مـاده     19ماده اي باشد، آیندگان نسبت به اصالح ماده 
دور پروانه بهره برداري باید با توجـه شـرایط   اقدام خواهند نمود که در آن ص

محیط زیستی منابع آبی صورت گیرد و نظر سازمان حفاظت محـیط زیسـت   
 نیز براي صدور دریافت و اعمال گردد.

20-34  

814 20 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
شرکت آب منطقـه اي مکلـف بـه اعـالم آلـودگی      «: افزودن عبارت: 2تبصره 

 »حفاظت محیط زیست می باشد. منابع آب به سازمان
20-35  

815 20 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
: وضعیت سایر مفاد قانون توزیـع عادالنـه آب پـس از تصـویب ایـن      5تبصره 

 قانون مشخص شود
20-36  

816 20 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

قانون توزیع عادالنه  5: براي تعیین تکلیف هزاران چاه مشمول ماده 5تبصره 
و قانون تعیین تکلیف چاه هاي فاقد پروانه که اکثـرا در حـریم و امـالك     آب

خصوصی حفر شده اند، با در نظر گرفتن ابعـاد حقـوقی و اجتمـاعی مسـئله،     
ــا مهلــت مشــخص پــیش بینــی شــود.   ــی و ب  راهکارهــاي مشــخص و اجرای

با عنایت به دالیل حقوقی و اجتماعی متعدد از جملـه انحصـار وراثـت، عـدم     

20-37  



 
 

 

1065 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
یابی چاه هاي غیرمجاز و مسائل اجتماعی، اجـراي طـرح تعـادل     کانامکان م

 بخشی به هدف و توفیق تعیین شده دست نیافته است.

817 20 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 : به صورت یک ماده مستقل ارائه شود.  6تبصره 
 براي تهیه آیین نامه مهلت مشخص شود.  
موضوع آلودگی آب در تهیه الگوي سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به 

 مصرف بهینه افزوده شود.
الگوي مصرف بهینه براي مصارف آبی مختلف تـدوین و توسـط یـک مرجـع     

 ملی ابالغ شود.

20-38  

818 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

آورده شده و تکـراري مـی باشـد     16و  3در ماده هاي   20قسمت اول ماده 
 پیشنهاد می گردد حذف شود .

20-39  

819 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

باید ویرگول قـرار گیـرد تـا    » براي متقاضیان جدید«بعد از  20در متن ماده 
 بهتر موضوع به مخاطب منتقل گردد.

 

820 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

مدت اعتبار پروانه بهره برداري و زمان تمدیـد یکسـان    20ماده  1در تبصره 
ال مدت اعتبـار پروانـه بیشـتر از زمـان     نوشته شده است در صورتی که معمو

تمدید می باشد پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه پروانه بهره برداري از چه 
منبعی می باشد ( سطحی ، زیرزمینی و غیـر متعـارف )زمـان مـدت اعتبـار      

سال و براي منابع آب  5پروانه مشخص گردد. مثال براي منابع آب زیرزمینی 
 سال 25سطحی و غیر متعارف 

28 

821 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به بهره برداران داراي پروانه بهره بـرداري اشـاره    20ماده  2همچنین تبصره 
نموده است  در حالی که برخی بهره برداران حقابه بر هستند و داراي پروانـه  

 بهره برداري نیستند.

رجوع به 
 20ماده 

ویرایش 
)28دوم (  

822 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

براي جرمی که متخلف قبل از پرو مسـلوب المنفعـه نمـودن چـاه یـا محـل       
اي در ایـن مـاده    برداشت آب به وضع سابق اعاده  انجـام داده اسـت جریمـه   

 مشخص نشده است .
20-40  

823 20 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به این صورت که تا بهره به دو تبصره جداگانه تبدیل شود  20ماده  5تبصره 
 برداري هاي غیر مجاز اقدام نمایند در یک تبصره و مابقی در تبصره دیگر

20-41  

 دکتر باقري 20 824
دانشگاه تربیت 

 مدرس
گذاري بخش خصوصی  : سه سال مدت کمی است و تضمین سرمایه1تبصره 

 آورد. ر ا پایین می
20-42  

 دکتر باقري 20 825
دانشگاه تربیت 

 مدرس

: میزان مجازات با نوع جرم باید متناسب باشد. مثال اگر کسـی یـک   2تبصره 
لیتر اضافه برداشت کند با کسی که کال یک چاه غیرمجاز حفر کند، مجازات 

 یکسانی داشته باشد.
20-43  

 دکتر باقري 20 826
دانشگاه تربیت 

 مدرس
چـه اشـکالی   اش از آب اسـتفاده کنـد،    : اگر به انـدازه پروانـه  2تبصره  5بند 

 دارد؟مالحظات: پاسخ آقاي زمانی
20-44  

 دکتر باقري 20 827
دانشگاه تربیت 

 مدرس
: الگوي مصـرف بهینـه چیسـت؟ چـه کسـی آن را مشـخص       2تبصره  8بند 

 خواهد کرد؟
28 

 دکتر باقري 20 828
دانشگاه تربیت 

 مدرس
45-20 شویم.: بین آلوده کردن سهوي و عمدي باید تفاوت قائل 2تبصره  9بند   
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 20 829
دانشگاه تربیت 

 مدرس
: اگر به اندازه پروانه برداشت کند چه اشکالی دارد؟مالحظات: پاسـخ  4تبصره 

 آقاي زمانی
20-46  

 دکتر باقري 20 830
دانشگاه تربیت 

 مدرس

». اي موظفند .... تعیین تکلیف انجام دهنـد  هاي آب منطقه شرکت: «5تبصره 
با طرح احیا و تعـادل بخشـی چـه فرقـی دارد؟ طـرح مزبـور       روح این سطور 

رغم این بگیر و ببندها شکست خورد. چه تضمینی وجود دارد که در این  علی
 ماده موفق شود؟

20-47  

 دکتر باقري 20 831
دانشگاه تربیت 

 مدرس

الگوي بهینه چیسـت و چگونـه مشـروعیت    »: الگوي مصرف بهینه: «6تبصره 
شود در جایی دیگـر از حـداکثر    امنیت غذایی صحبت میدارد؟ در یک جا از 

شـوند؟   وري اقتصادي آب! این تناقضات چگونه در الگوي بهینه دیده می بهره
 شود؟ برداران چگونه دیده می در الگوي بهینه منافع بهره

20-48  

 علی باقري 20 832
دانشگاه تربیت 

 مدرس

یی در حوزه منابع آب ها مشخص نیست در این قانون قرار است به چه چالش
و چگونه پاسخ داده شود. به خصوص ظرفیت مناسب براي پاسـخ بـه چـالش    
تجاوز از ظرفیت برد منابع آب و افت سطح آب زیرزمینی در این قانون دیـده  

تضمینی بـراي حـل    20ماده  5نمی شود. آوردن مواد دستوري مانند تبصره 
رداشـت غیرمجـاز از آب   مشکل به وجود نمی آورد. به عنوان مثـال مشـکل ب  

سال است که با آن درگیـر   50زیرزمینی معضلی است که وزارت نیرو حدود 
است. با یک ماده قانونی چنین مسایلی حل نمی شـوند. بـراي حـل اینگونـه     
مسایل باید ابتدا یک مکانیزم طراحی کرد بعد آن مکـانیزم را در قالـب مـواد    

 قانونی در متن قانون آورد.

20-49  

833 20 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

تبصـره   5تـوان در بنـد    : به نظر باید حذف شود؛ به این علت که می4تبصره 
 این ماده این موضوع را گنجاند.

20-50  

834 20 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

، ایـن عنـوان   »دادسـتان محـل  «: در انتهاي تبصره باید قبل از لفظ 5تبصره 
اي و بررسـی آن   هـاي آب منطقـه   پس از ارائه گزارش شرکت«تصحیح شود: 

توسط دادستان محل  و در صـورت ضـرورت، دسـتور پلمـپ و جلـوگیري از      
 برداشت آب را صادر نمایند)

20-51  

835 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداري در انحصار  هاي بهره امور حاکمیتی مهم مانند تخصیص و صدور پروانه
 وزارت نیرو قرار گرفته است. 

بـرداري و   هاي بهـره  گیري در مورد تخصیص و صدور پروانه الزم است تصمیم
هاي توسـعه منـابع آب در فرآینـدي کـامال شـفاف و       همچنین تصویب طرح

مدخالن صورت گیرد.  نفعان و ذي يعمومی، در ساختارهاي شورایی توسط ذ
ها و ادارات مـرتبط در امـور فنـی بـه شـوراهاي       شورایی از کارشناسان رشته

 گیري مشاوره خواهند داد. تصمیم
هـاي توسـعه منـابع آب، عـالوه بـر ارزیـابی        الف) تخصیص و تصـویب طـرح  

زیستی، به عنوان یکـی از مراحـل عمـده تصـویب، مصـوبه       اجتماعی و محیط
  زیسـت، سـازمان   اي از شورایی متشـکل از سـازمان حفاظـت محـیط     جداگانه
زیستی را داشته باشـند   نهاد محیط هاي مردم ها و مراتع کشور و تشکل جنگل

 محیطـی مغـایر نباشــند.    تـا بـا پایـداري منـابع آب و اولویــت حقابـه زیسـت      
نفعـان و همچنـین    ب) تخصیص در فرآیندي کامال شفاف، طی گفتگوي ذي

گیرد و تنها به محاسبات فنی هیدرولوژیک، جمعیتـی   صورت می عموم مردم

20-52  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
و سطح فقر متکی نگـردد. تشـکیل جلسـات اسـتماع بـراي تمـامی مراحـل        

هاي توسعه در تمامی سطوح از خرد تا کالن ضروري  تخصیص و بررسی طرح
 است.

ج) تخصیص از سطح خرد و میانی آغاز شده و سپس به سطوح کالن منتهی 
زیسـتی و اجتمـاعی، متغیـر     ر اساس شرایط اقلیمی، محیطگردد. تخصیص ب

 تر تعیین گردد. هاي زمانی کوتاه بوده و در بازه

836 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي مبهمی مانند سـند پایـداري یـا     . حفظ پایداري منابع آب به چارچوب1
سند تخصیص واگذار شده است و راهـی بـراي بـه تعـادل رسـیدن منـابع و       

 ).22و  20، 17، 16مصارف در نظر گرفته نشده است (مواد 
نویس قانون، حفظ پایـداري منـابع آب در امـوري ماننـد تخصـیص،       در پیش

ریزي سـاالنه و تـأمین    برداري، تعیین میزان آب قابل برنامه صدور پروانه بهره
هاي مبهمی از جملـه سـند پایـداري حوضـه آبریـز و سـند        آب، به چارچوب

). ایـن در  22و  20، 17، 16تخصیص حوضه آبریز موکول شده اسـت (مـواد   
حالی ست که مبناي پایداري و نحوه رسیدن به پایداري مشخص نشده است. 

هاي توسعه منابع آب و مجوزهـاي خـارج از ظرفیتـی     رحمشخص نیست با ط
هاي گذشته بر منابع آب صـورت داده، چگونـه بایـد     که وزارت نیرو طی دهه

 مواجه شد.
هاي غیرمجـاز و اضـافه    برداشت  همچنین مشخص نشده چگونه امکان کنترل

در آینـده ایجـاد خواهـد شـد. امکـان       -که تاکنون وجود نداشته-ها  برداشت
نویس حاضر نیز راهکاري براي  ها تاکنون وجود نداشته و پیش برداشتکنترل 

آن نیاندیشیده است. اینها مسائلی هستند که نیاز به مطالعات گسـترده قبـل   
نـویس روشـن کـرده کـه ایـن       از تدوین هر قانون جدیدي دارد. آیا این پیش

اسـت،   ضابطه که توسط وزارت نیرو بر منابع آب انجام شده هاي بی بارگذاري
چگونه باید در بحث پایداري منابع آب جبران شوند؟ درصـورت تعهـد وزارت   

نـویس تأکیـد بیشـتري بـر مـدیریت       نیرو به پایداري منابع آب، در این پیش
 شد نه بر تأمین و تخصیص جدید آب تقاضا می

20-53  

837 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

،  کمیسیون سه نفره صدور پروانه در قـانون توزیـع عادالنـه کـه     20در ماده 
متشکل از یک کارشناس وزارت نیرو، یک کارشناس جهاد و یـک کارشـناس   
حقـوقی بـود، حــذف شـده و صــدور پروانـه بــه طـور انحصــاري بـه شــرکت       

 اي سپرده شده است. منطقه آب
را کارشـناس  شد زی کمیسیون صدور پروانه نیز ساختار مناسبی محسوب نمی

حقوقی آن معموال از وزارت نیرو بوده و این کمیسیون به طور نامتعـادلی بـه   
کردن صدور پروانـه، باعـث    داده است.  ولی انحصاري نفع وزارت نیرو راي می

هـا، بارگـذاري بیشـتر بـر      عدم شفافیت هر چه بیشتر در فرایند صدور پروانـه 
 عدالتی بیشتر خواهد شد منابع آب و بی

) ذکر شد، در مورد صدور 16الزامات شوراي تخصیص که در بخش باال (ماده 
برداري از منابع آب (یا تخصیص خرد) نیز اجرا شود. به این ترتیب  پروانه بهره

هــاي محــدوده مطالعــاتی یــا  بــرداري در کمیســیون کــه صــدور پروانــه بهــره
برداران  هرههاي حوضه آبریز فرعی متشکل از نمایندگان تشکلهاي ب کمیسیون

زیسـت، وزارت نیـرو و    نهاد و حضـور نماینـدگانی از محـیط    و تشکلهاي مردم

20-3  



  
 
 

1068 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
گر براي رعایت اصـول پایـداري    جهاد کشاورزي، تحت نظارت شورایی تنظیم

هـا در   زیستی، صورت گیرد. فرایند صدور پروانه هاي محیط منابع آب و حقابه
ارد صـورت گیـرد.    جلساتی شفاف که امکان استماع عمـومی در آن وجـود د  

نیـز تحـت شـرایط     33برداري منابع حریم و بستر در مـاده   صدور پروانه بهره
 مشابه صورت گیرد

838 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداري، هرگونه بهره بـرداري از منـابع آب    در صدور پروانه بهره 20در ماده  •
در هر منطقه از کشور منوط به اجازه و موافقت وزارت نیرو  3مندرج در ماده 

اسـتفاده  از آب در    منـدهاي طبیعـی و   شده است. درحالیکه الزمسـت بهـره  
اتع و آبخیـزداري  مناطق تحت اختیار و تکالیف حاکمیتی سازمان جنگلها، مر

زیست در راستاي انجام مسئولیت هاي قانونی آنها، از شمول  و سازمان محیط
 این ماده مستثنا شود.

20-54  

839 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

باشد. بهتر اسـت مجـازات    : فقط ابطال پروانه بازدارنده نمی20ماده  2تبصره 
 در نظر گرفته شود.درخور نیز 

 : حضور سازمان محیط زیست ضروي هست.20ماده  6تبصره 
20-55  

840 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ها و یا مناطق حفاظت شده و یـا   بهره مندي آب به صورت طبیعی در  جنگل
زیسـت و   هر نوع محیط طبیعی در اختیار سازمانهاي حاکمیتی امـر محـیط  

منابع طبیعی و به موجب تکـالیف قـانونی و از دایـره اختیـارات وزارت نیـرو      
 خارج و اصوال غیر مرتبط با وظایف این دستگاه است.

ماده پنج و چاه هاي موضوع آن در بسیاري نقاط کشور منجمله بـاغ شـهرها   
ضامن ماندگاري باغات و پوشـش گیـاهی هسـتند. غیرمجـاز تلقـی کـردن و       

ري طوالنی و سختگیرانه باعث قطع این حقابه و نهایتا نابودي ایـن  سیکل ادا
 پوشش هاي گیاهی و بومی خواهد شد.

20-5  

841 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

این به معنی نقض حقوق سایر ارگان هاي دولتی مسـئول از جملـه سـازمان    
حفاظت شده و نیـز سـازمان جنگـل هـا و     حفاظت محیط زیست در مناطق 

 مراتع و آبخیز داري است.
20-56  

842 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تأکید بر پروانه در شرایطی که اوال انبوهی چاه و برداشت غیـر مجـاز داریـم،    
دهه زمان ثانیا تولید و نصب کنتور با سرعتی در حال انجام است که چندین 

 براي کل کنتورگذاري ها نیاز است، این بحث پروانه ها چقدر کارآمدي دارد؟
چرا بحث صـدور پروانـه فقـط در انحصـار وزارت نیـرو       16ضمنا مشابه بحث 

باشد؟ مشارکت در این حوزه هاي کلیـدي، هـیچ محلـی از اعـراب حتـی در      
 سطح نظارت نداریم؟

تعیین تکلیف چاه هاي غیرمجـاز)،   (بحث قانون 5در لغو مواردي ذیل تبصره 
سال وقت تعیین شده اما این کار منوط به آب قابل برنامـه ریـزي    1حداکثر 

 سال زمان گذاشته شده!!! 5شده که در مواد دیگر تا 

20-57  

843 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در این ماده نیز به جاي پایدارسازي منابع آب، تمرکز بر تخصیص و صـدور   •
 برداري جدید است. هاي بهره پروانه

در این ماده صدور پروانه بر اساس آبهاي نامتعارف ماننـد آبهـاي ژرف نیـز     •
برداري از منـابع دیگـر    برداري ناپایدار را همانند بهره صورت گرفته و این بهره

20-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 فرض کرده است.

بـرداري در ایـن مـاده مشـروط بـه سـند پایـداري، سـند          صدور پروانه بهره •
ریزي سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف شده اسـت   تخصیص و آب قابل برنامه

درحالیکه اگر این اصول در نظـر گرفتـه شـده بـود، بـه جـاي صـدور پروانـه         
 هایی براي کاهش یا جابجـایی تقاضـا صـحبت    برداري جدید، از مکانسیم بهره
 شد. می

تاکنون امکان کنترل تخلفاتی مانند اضافه برداشـت، دسـتکاري تجهیـزات،     •
شکنی و انتقال آب به اراضی غیرآبخور اولیه وجود نداشته اسـت و هنـوز    کف

شناسی در این زمینه صورت نگرفته است. این قانون چه تمهیـداتی در   آسیب
تـوان   کند؟ چگونه می نظر گرفته که امکان کنترل تخلفات در آینده را فراهم

نـویس در   سند تخصیص و سند پایداري را در عمل اجرایی کرد؟ ایـن پـیش  
 زمینه این امر مهم مسکوت است.

هـاي آب   برداري به جاي هیات سه نفره به انحصار شرکت صدور پروانه بهره •
 اي وزارت نیرو درآمده است منطقه

ت و صـدور پروانـه   اسـ   ، کمیسیون سه نفره حـذف شـده  20و  16در ماده  •
نفره متشکل از کارشناسان  3برداري (تخصیص خرد) به جاي کمیسیون  بهره

اي  منطقـه  هاي آب وزارت نیرو، جهاد و کارشناسان حقوقی، انحصارا به شرکت
محول شده است. ایـن کـار باعـث عـدم شـفافیت بیشـتر در فراینـد صـدور         

شـود. صـدور    ی بیشـتر مـی  عـدالت  ها، بارگذاري بیشتر بر منابع آب و بی پروانه
بایست به کمیسیونی که کارشناسان وزارت نیرو، جهاد،  برداري می پروانه بهره

هـاي کشـاورزان در آن حـق راي دارد، محـول      زیست و نماینده تشکل محیط
ها در جلساتی شفاف که امکان اسـتماع عمـومی در    شود. فرایند صدور پروانه

 آن وجود دارد صورت گیرد.
نامـه شـرکت داشـته     زیست نیز در تدوین آیین ، سازمان محیط6در تبصره  •

 باشد.
تواننـد بـه    در این ماده مشخص نیست که معترضین طی چه فرایندي مـی  •

پروانه صادر شده، اعتراض کننـد. (فراینـد اعتـراض از قـانون توزیـع عادالنـه       
 حذف شده است)

برداري در فرایندي کامال شـفاف و عمـومی صـورت     صادر کردن پروانه بهره •
 گیرد.
نامه تعیین الگوي مصرف بهینه و عدم اتالف آب براي مصارف مختلـف،   آیین

توسط وزارت نیرو و با همکاري وزارتین جهاد کشـاورزي و صـنعت، معـدن و    
 رسد. تجارت تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می

چیزي امکان دارد ؟ هر محصـولی داراي  الگـوي متفـاوتی اسـت.     مگر چنین 
چگونه بر حسب محصول و منطقه این کـار عملیـاتی مـی شـود. در  ضـمن      
الگوي مصرف بهینه در طول زمان به دالیل مختلف از جمله تغییـرات اقلـیم   
متفاوت می شود چطور می توان یـک الگـو ارائـه داد ؟ از طـرف دیگـر ارائـه       

هینه نیازمند ترویج و تحقیق و اموزش است به سادگی با یک الگوي مصرف ب
 قانون قابلیت اجراي ندارد همان طور که الگوي کشت نداشت .



  
 
 

1070 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

844 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

قانون توزیع عادالنـه آب و مـاده    5 ەٴاین پیشنویس، ماد 20 ەٴماد 5 ەدر تبصر
، مصـوب  »بـرداري  قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانـه بهـره  «واحده
ملغی شده است. لغو یک قانون و یا موادي از یک قانون به شرحی که  1389

تواند  نفعان دارد که قانونگذار نمی شود تبعات حقوقی و مالی براي ذي ذکر می
 به آن بی اعتنا باشد.

20-5  

845 20 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

حفر چاه کمکی غیر مجاز در مجاورت چاه اصلی یا حفر تونـل بـراي   «عبارت 
» جمع آوري و انتقال آب هاي زیرزمینی به درون چاه یا هر منبع آبـی دیگـر  

هاي غیر مجاز نیز بـه  اضافه شود. همچنین پمپاژ  20ماده  2تبصره  4به بند 
 عنوان تخلف دیگر شناسایی شود.

مهلت دارندگان پروانه بهره برداري قبلی براي  20ماده  3همچنین در تبصره 
 تمدید از سه سال به یک سال کاهش یابد.

 تکراري

846 20 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

58-20 برداري ذکر نشده است. توزیع ماهانه در شرایط پروانه بهره  

847 20 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

در مصادیق تخلف، برداشت آب از محلی غیر از محل تعیین شـده در پروانـه   
 برداري ذکر نشده است. بهره

20-59  

848 20 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

هـاي    قـانون توزیـع عادالنـه آب و همچنـین تبصـره      5: حذف مـاده  5تبصره 
توسـط شـرکت آب و    مربوطه بـه دلیـل اینکـه آب شـرب اکثریـت روسـتاها      

فاضالب تأمین شده است اقدام مناسبی براي پایداري منـابع آب اسـت زیـرا    
ــاده  ــود مــــ ــت.   5خــــ ــتفاده اســــ ــراي سوءاســــ ــی بــــ  محملــــ

) نیـز بـه دلیـل    1389هاي فاقـد پروانـه (   ثانیا حذف قانون تعیین تکلیف چاه
باشد. ولی بقیه توضـیحات در مـورد آن    سوءاستفاده از قانون از ضروریات می

هاي تعیین تکلیف نشده، یعنی تکرار مجدد اجراي تبصره ذیـل   سته، از چاهد
قانون توزیع عادالنه آب و قانون تعیین تکلیف بـوده و حسـب تجربـه     3ماده 

هنوز نیـز منـابع آب زیرزمینـی از ایـن گرفتـاري خـالض نشـده اسـت لـذا          
محترم مانده اعم از لیست شناسایی وزارت  هاي باقی درخواست دارد بقیه چاه

هاي غیرمجاز تلقی تـا از طریـق مراجـع     نیرو و خارج از لیست، به عنوان چاه
 قضایی تعیین تکلیف شود.

20-60  

849 20 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

بـرداري از آب دریـا لحـاظ گـردد. همچنـین       در این ماده صدور پروانـه بهـره  
 مصادیق تخلف نیز درج شود.

7 

850 20 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

اي در صورت تکرار تخلف توسط مالـک پروانـه    شرکت آب منطقه: «2تبصره 
برداري را لغو و پس از شکایت به دادگاه و اخذ حکـم   برداري، پروانه بهره بهره

مشخص و شفاف نشده است که در مدتی کـه  ». گردد قضایی پروانه باطل می
اري از منبـع  بـرد  گردد تا زمان صدور حکم ابطال، وضعیت بهره پروانه لغو می

 بردار چگونه خواهد بود. آبی و اراضی تحت کشت و برخورد با بهره

20-61  

851 20 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

ها، مراتع و آبخیزداري  صدر ماده در تناقض با حقوق و تکالیف سازمان جنگل
شـرح  اي به  باشد. فلذا تبصره زیست و منابع طبیعی می کشور در حوزه محیط

 زیر به این ماده اضافه شود:
هـاي طبیعـی بـوده و از     برداري با مالحظـه و رعایـت حـق آب    هرگونه بهره«

 »شمول این قانون خارج است.

20-62  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

852 20 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

دارنده پروانـه موظـف بـه نصـب کنتـور      «به انتهاي متن، عبارت  20در ماده 
اضـافه گـردد.   » باشد و حفاظت از آن میهوشمند آب مورد تایید وزارت نیرو 

اي عمـل   در قانون موجب سلیقه» سایر موارد«ضمن اینکه استفاده از عبارت 
 شود که باید حذف گردد. کردن در مورد آن می

20-63  

853 20 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
و هزینـه آن از دارنـده پروانـه    «در انتهاي متن، عبارت  20ماده  2در تبصره 

 ، اضافه گردد.»شود اخذ می مربوطه
20-64  

854 20 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
تواند قید شـود. در   اي از قانون توزیع عادالنه آب نمی حذف ماده 5در تبصره 

 شوند باید قید شوند ماده انتهایی الیحه، قوانینی که لفو می
20-65  

 _ کریم خدایی 20 855

تمدید پروانه هاي بهـره بـرداري    در تبصره یک این ماده اشاره شده است که
به مدت سه سال معتبر می باشد. تجربه چندساله کار میدانی در امور منـابع  
آب شهرستان نشان می دهد کـه مهلـت سـه سـاله تمدیـد بیشـتر بـه نفـع         
متخلفان منابع آبی تمام می گردد زیرا در طول یک فصل زراعی امکان انجام 

هم آمده است که هر سـاله   22ر ماده چندباره تخلف وجود دارد. همچنین د
براساس آب قابل برنامه ریزي باید بهره برداران نسبت به بهره بـرداري اقـدام   

می باشد زیر در صـورت تمدیـد    20نمایند که در تعارض با تبصره یک ماده 
سه ساله پروانه بهره برداري، میزان دبی برداشت به کشاورز ابالغ مـی گـردد.   

از سوء استفاده متخلفان و الـزام کشـاورزان بـه تمدیـد     فلذا جهت جلوگیري 
پروانه بهره برداري منوط به عدم تخلف و رفع تناقض فوق الذکر پیشنهاد می 
ــد.    ــاله باشـ ــداکثر یکسـ ــا حـ ــه هـ ــد پروانـ ــار تمدیـ ــدت اعتبـ ــردد مـ  گـ

در تبصره دو اشاره شده است که آب منطقه اي در صورت وقوع تخلـف مـی   
را لغو کند که این اصل فاقد وجاهت قـانونی اسـت.    برداري-تواند پروانه بهره

پیشنهاد می گردد کمافی السابق پروسه لغـو مجـوز بهـره بـرداري از طریـق      
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه هـا اقـدام شـود. همچنـین در خصـوص      

اشاره شده است وزارت جهاد کشاورزي  16همانگونه در ماده  6و   5بندهاي 
 سازمان حفاظت محیط زیسـت اقـدام نمایـد.      9بند اقدام کند و در خصوص 

مـاده   5اما از چالش برانگیزترین و غیر منطقی ترین مفا این الیحـه، تبصـره   
می باشد که تجربه تلخ قانون تعیین تکلیف چاه هاي  54ماده  2و تبصر  20

غیر مجاز را مجددا تکرار می کند و فرصتی دوباره به متخلفـان جهـت حفـر    
مجاز جدید داده و عدم امکان تعیـین تکلیـف چـاه هـاي غیـر       چاه هاي غیر

مجازي که قبل از زمان تصویب این قانون حفر شده اند را باعث شده و ضربه 
مهلکتی به پیکره منابع آبی کشور وارد خواهد آورد. به استناد جمله معـروف  
آزموده را آزمودن خطاست واقعـا مشـخص نیسـت چـه منطـق و اصـولی در       

ره هاي فوق الذکر وجود دارد. هنـوز تتمـه قـانون غیرکارشناسـی     تنظیم تبص
تعیین تکلیف چاه هاي غیر مجاز پایان نیافته و شرکت هـاي آب منطقـه اي   
درگیر اجراي مواد قانونی آن می باشند چرا باید فرصت دیگـر بـراي افـزایش    
 قانونی چاه هاي غیر مجاز ایجاد کرد؟ پیشنهاد می گردد بندهاي فوق کـال از 

این الیحه حذف و نظرات دلسوزان آب در شرکت هاي آب منطقه اي و امـور  
منابع آب شهرستان ها که در صف حفاظت و صیانت از منابع آب قرار دارنـد  

 مد نظر قرار گیرد.

20-66  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دانشگاه ساري عبداله درزي 21 856

وزارت جهاد کشاورزي در سال نخست طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف 
یین الگوي کشت بهینه شده بود. این وزارتخانه نتوانست چنین کاري را به تع

ماه براي این امـر، از   6سال حتی در یک استان انجام دهد. مهلت  4در طول 
هـاي   همان ابتدا نشان از غیرعملیاتی بودن این امر دارد. بهتر است از پروتکل

گوي کشـتبه انـدازه   بهتر و مبتنی بر تغییرات تدریجی استفاده شود. اصالح ال
طلبد که از  تري را می یک انقالب در کشاورزي اهمیت دارد و نگاه واقع بینانه

 اعداد و ارقام خارج است.

21-1  

857 21 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

بر است و آنچه در الیحه پیشنهادي قـانون آب دیـده    بحث الگوي کشت زمان
 خورد. شده در اجرا به مشکل خواهد

21-1  

858 21 

مصطفی 
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

 6کند که حداکثر ظرف مـدت   جا که به وزارت جهاد کشاورزي تکلیف می آن
هـاي   هاي آبریز را براساس مزیت الگوي کشت بهینه هر منطقه از حوضه«ماه 

، »نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادي و شرایط آب وهـوایی تعیـین نمایـد   
نویس کارشناس کشـاورزي   آید که آیا در تدوین این پیش می ین سوال پیش ا

 مشارکت داشته است؟

21-3  

859 21 
میترا 

4-21 ماه، ممکن نخواهد بود. 6امکان تعیین الگوي کشت بهینه در  _ ابراهیمی  

 دکتر زارعیان 21 860
موسسه تحقیقات 

 آب
5-21 حدقل باید دوبرابر شود.ماه کم است و  6در زمان تعیین تهیه الگوي کشت   

861 21 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب
، زمان تعیین الگوي کشت بهینـه توسـط وزارت   21شود در ماده  پیشنهاد می

 ماه به یک سال افزایش داده شود. 6جهاد کشاورزي از 
21-6  

862 21 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

کشت بهینـه از  دراین ماده، مهلت جهاد کشاورزي براي تعیین الگوي مصرف 
شش ماه به یک سال افزایش یابد. همچنین عبارت الگوهاي استاندارد زیست 

هـاي   محیطی و یا مصوبه آمایش سـرزمین در صـورت تصـویب، بـه شـاخص     
الگوي کشت بهینه اضافه شود. در عین حال با توجه به تخصصی بودن الگوي 

کمیسـیون   کشت بهینه، نظر جهاد کشاورزي استان اصفهان بر این است کـه 
حوضه آبریز و شوراي عالی آب از این ماده حـذف و الگـوي معرفـی شـده از     

 طرف جهاد کشاورزي، مالك عمل قرار گیرد.

28 

863 21 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

پیشنهادي قید شده که تهیه الگوي مصرف بهینه در بخـش   21در متن ماده 
مـاه   6غذایی باید ظرف مدت -راهبردي امنیت آبیکشاورزي باید طبق سند 

پیشـنهادي بـراي    4صورت پذیرد این در حالی است که در تبصره ذیل ماده 
 تهیه این سند یک سال فرصت داده شده است که باید اصالح شود.

6 

864 21 
سجاد 
 _ انتشاري

 خواسته 21آبی تهیه شود. در ماده -گفته شده سند امنیت غذایی 4در ماده 
-ماه و بر اساس سند راهبردي امنیـت آبـی   6شده الگوي کشت بهینه ظرف 

آبی تهیـه  -سال بعد سند امنیت غذایی غذایی تهیه شود. وقتی قرار است یک
ماه بعد الگوي کشت بهینه تدوین گردد؟ این تناقضات انسـان   6شود، چگونه 
ایـن   نـویس، خودشـان یکبـار    کند که آیا نویسندگان این پـیش  را ناراحت می

 اند؟؟؟ سند را مرور نکرده

6 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

865 21 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

وزارت جهاد کشاورزي موظف است الگوي کشت بهینه را «گزاره  21در ماده 
هـاي نسـبی، ارزش افـزوده،     هاي آبریز، براساس مزیت در هر منطقه از حوضه

سـاز   بسـیار مشـکل   »شرایط اقتصادي و شرایط آب و هوایی تعیـین نمـوده...  
شود. در این گزاره هیچ توجهی به ظرفیت زیست بـومی حوضـه نشـده و     می

هـاي نسـبی    دسـت آب باشـد و مزیـت    معنایش این است کـه اگـر در پـایین   
 شود! اقتصادي هم داشته باشد، در این صورت کشت انجام می

28 

866 21 
میترا 

 _ ابراهیمی

انـد و بـر    کشـت ابالغـی تبعیـت نکـرده    گونه الگوي  تاکنون کشاورزان از هیچ
اساس بازار محصوالت، الگوي کشت خود را تعیـین کردنـد. امکـان ایـن نیـز      
وجود نداشته که با تحویل حجم مشخصی از آب کشاورزان را وادار به کشـت  

رسد از این پس نیز امکان چنین امري وجود داشـته   خاصی کرد. به نظر نمی
یدي در نظـر گرفتـه کـه تحویـل حجمـی      باشد. این قانون چه تمهیدات جد

 اجرایی شود تا کشاورزان بر مبناي آن الگوي کشت خود را تعیین کنند؟

21-7  

 سعید مرید 21 867
دانشگاه تربیت 

 مدرس

بهتر است سازوکاري براي پویا شدن الگوي کشت بهینه ارائه شود. بدین معنا 
آوري  اقتصـادي و فـن  وهـوایی،   که سال به سال متناسب با عوامل مختلف آب

 تنظیم و اعالم شود.
21-8  

868 21 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

چرا در تهیه الگوي کشت، مباحث اجتمـاعی مـدنظر قـرار نگرفتـه اسـت. در      
هـاي آبریـز، بایـد     فرآیند تدوین الگوي کشت بهینه در هر منطقـه از حوضـه  

 فعالیت جایگزین و. .. مدنظر قرار گیرد.مسایلی مانند بیکاري، فقر، و 
28 

 کریم خدایی 21 869
امور منابع آب 

 زنجان

اي آبریز کشـور در مـدت    تعیین الگوي کشت بهینه در مناطق مختلف حوضه
شش ماه ظاهراً امکان پذیر نیسـت زیـرا بـه فاکتورهـاي دیگـري غیـر از آب       

کشـت بهینـه قـوانین     وابستگی مستقیم دارد و لذا شایسته است براي الگوي
مختص خود وضع گردد و ارتباط دادن آن بـه صـرف مسـاله آب مـی توانـد      

 اي غیر عملیاتی ایجاد کند . نتیجه

21-9  

870 21 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

اي به امایش سـرزمین نشـده اسـت و ثانیـا      اوال در این ماده نیز مجددا اشاره
تشویقی، حمایتی و جبران خسارت ناشـی از الگـوي   هاي  اي به سیاست اشاره

 کشت به عمل نیامده است.
21-10  

 آقاي مهدان 21 871
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

که یـک سـال بـه تهیـه سـند       4عدم همخوانی این ماده با تبصره ذیل ماده 
 غذایی اختصاص داده است -راهبردي امنیت آبی

6 

اي تهران آب منطقه _ 21 872  
اي ذیل این ماده، وزارت  شود در تبصره باتوجه به تجارب گذشته، پیشنهاد می

کشاورزي موظف به ارائه گزارش ساالنه اجـراي الگـوي کشـت بـه دبیرخانـه      
 کمیسیون گردد.

28 

873 21 
مجتبی 
 _ شوریان

برانگیزي اسـت. در ایـن زمینـه     تعیین الگوي کشت کار بسیار دشوار و چالش
هاي متعددي نیز منتشر شده است. در قانون  تحقیقات زیادي انجام و گزارش

حـل اصـلی    آب براي عملی کردن این الگو، راهکاري ارائه نشده و صرفا به راه
زي مشکالت کمبود آب کشور که همان کاهش مصرف آب در بخـش کشـاور  

هاي عملی براي اجـراي ایـن    است، اشاره شده؛ بدون اینکه مقتضیات و روش
بسـت   سازي این الگو توجه به مفاهیم نوین هـم  راهکار بیان شود. الزمه پیاده

باشد. بـر ایـن اسـاس تـدوین      انرژي و همچنین مسائل اجتماعی می-غذا-آب
ت، هـاي شـرب، صـنع    قانون آب نیازمند مشـارکت اقشـار مختلـف در بخـش    

21-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیست است تا مفـاد و قـوانین آن ضـمانت اجرایـی کـافی       کشاورزي و محیط

 داشته باشد. چنین اجماعی در حال حاضر وجود ندارد

874 21 
شهریار 
 _ موسوي

وضـعیت  «به جاي شرایط آب و هـوایی، کلمـه    4گردد در سطر  پیشنهاد می
 نوشته شود.» آبی و شرایط اقلیمی

28 

875 21 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

این ماده باید به گونه اي اصالح شود تا مردم در تهیه و اجراي الگوي کشـت  
 مشارکت نمایند.

در اجراي این ماده حضور و ایفاي نقـش مشـارکت آحـاد مـردم قابـل انکـار       
نیست. بدون حضور و مشارکت مردم و کشاورزان در تهیه و اجـراي اسـناد و   

دولت توفیقی در اجراي چنـین مـاده مهمـی نخواهـد      برنامه هاي مورد نیاز،
 داشت

21-11  

876 21 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

براساس مزیـت هـاي نسـبی    "در خصوص تعیین الگوي کشت بهینه، عبارت 
الزامـات آمـایش   "بـا   "ارزش افزوده، شرایط اقتصادي و شرایط آب و هـوایی 

 جایگزین گردد. "سرزمین و توان اکولوژیکی
گنجاندن شرایط اقتصادي و مزیـت هـاي نسـبی و ارزش افـزوده بـه منظـور       
تعیین الگوي کشت یعنی بازگشت به روال سابق و توجیه پـذیر نمـودن هـر    

 نوع کشت در هر سرزمین و با هر اقلیمی.
الگوي کشت بهینه عالوه بر درنظر گرفتن مالحظات امنیت غذایی و شـرایط  

حظات محیط زیستی از جمله درنظر گرفتن آب و هوایی باید دربرگیرنده مال
وضعیت فرسایش خاك و نحوه کشـت (حفـاظتی، بـی خـاك ورزي و...) نیـز      
باشد تا از فرسایش بیشتر خاك و ایجاد معضالتی مانند گردوغبار جلـوگیري  

 بعمل آید.

21-12  

877 21 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

مصرف بهینه در بخـش   پیشنهادي قید شده که تهیه الگوي 21در متن ماده 
ماه  6غذایی باید ظرف مدت �کشاورزي باید طبق سند راهبردي امنیت آبی

پیشـنهادي بـراي    4صورت پذیرد این در حالی است که در تبصره ذیل ماده 
 تهیه این سند یک سال فرصت داده شده است که باید اصالح شود.

6 

878 21 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 ماده دیده شود:این مساله در 
هاي حوضه آبریز و  الگوي کشت و آبیاري فضاي سبز شهري بر اساس ظرفیت

وضعیت هواشناسی توسط دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت کشور) تهیه شـده  
 و پس از تایید کمیسیون حوضه آبریز اجرا شود.

21-13  

879 21 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

مصرف بهینه آب تغییر یابد و شـروع  عنوان ماده به تعیین الگوي  21در ماده 
 نوشته شود. "تعیین الگوي کشت بهینه  " 21متن ماده 

چیســت؟ محــدوده مطالعــاتی، دشــت،  "منطقــه "در مــتن مــاده منظــور از 
 شهرستان ....

21-14  

880 21 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

بهتــر اســت اســتقرار و تعیــین الگــوي کشــت بــه عهــده وزارت  21در مــاده 
باشد و تایید نهایی و نظارت بر اجراي آن به عهده وزارت نیرو قـرار  کشاورزي 
 داده شود.

21-15  

881 21 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به بعـد درتبصـره اي جـدا     "استقرار الگوي کشت بهینه و نظارت  "از جمله 
 آورده شود

21-16  

882 21 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

ساالنه می بایستی توسط وزارت جهاد تهیه گزارش  21در پاراگراف آخر ماده 
 کشاورزي تهیه شود نه دبیرخانه کمیسیون حوضه آبریز

28 



 
 

 

1075 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 21 883
دانشگاه تربیت 

 مدرس
وزارت کشاورزي با چه مکانیزمی الگوي کشت را در هر منطقه مستقر کـرده  

 کند؟ و بر آن نظارت می
21-2  

 دکتر باقري 21 884
دانشگاه تربیت 

 مدرس
17-21 تواند تخلف محسوب شود؟ عدم رعایت این الگو نمی  

885 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مهلت جهاد کشاورزي براي تعیین الگوي مصرف کشت بهینـه از   21در ماده 
شش ماه به یک سال افزایش یابد. همچنین عبارت الگوهاي استاندارد زیست 

هـاي   و یا مصوبه آمایش سـرزمین در صـورت تصـویب، بـه شـاخص     محیطی 
الگوي کشت بهینه اضافه شود. در عین حال با توجه به تخصصی بودن الگوي 
کشت بهینه، نظر جهاد کشاورزي استان اصفهان بر این است کـه کمیسـیون   
حوضه آبریز و شوراي عالی آب از این ماده حـذف و الگـوي معرفـی شـده از     

 ورزي، مالك عمل قرار گیرد.طرف جهاد کشا

21-18  

886 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، الگوي کشت بهینه را در هـر  
هاي نسبی، ارزش افـزوده، شـرایط    هاي آبریز، بر اساس مزیت منطقه از حوضه

هـاي   تعیین نموده و پس از تاییـد کمیسـیون  اقتصادي و شرایط آب و هوایی 
هاي آبریز، جهت تصویب به شـوراي عـالی آب اعـالم نمایـد. اسـتقرار       حوضه

هـاي جهـاد    الگوي کشت بهینه و نظارت بر آن در هر منطقه بر عهده سازمان
ها  باشد و ارائه هرگونه تسهیالت کشاورزي، یارانه، نهاده کشاورزي مربوطه می
ن از تبعیـت از الگـوي کشـت بهینـه ممنـوع اسـت. بـا        و سوخت به متخلفـی 
 شود. این قانون برخورد می 54متخلفین وفق ماده 

همه اینها شعار است اوال در بند قبلی گفتم . در عرض شش ماه یک کار طنز 
است . از طرف دیگر یادمان باشد بخش کشـاورزي را بخـش خصوصـی مـی     

ر الگـو و رفتـار بایدمشـارکتی    چرخاند با زورگویی کاري پیش نمی رود . تغیی
 باشد و اموزش و ترویج و تحقیق و پاداش و انگیزه داشته باشد .

21-19  

887 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

الگوي کشت بسیار مهم است ولی اگر بدان عمل نشد چه باید کرد مضافاً بـر  
 که باید سرانه آب شرب را کاهش دهداینکه چرا آب و فاضالب تکلیف نشده 

21-20  

888 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

به نظر می رسد استاندارد تعیین الگوي کشت می بایست بر اسـاس الزامـات   
آمایش  سرزمین و توان اکولـوژیکی سـرزمین صـورت بگیـرد واال گنجانـدن      

نسبی، ارزش افزوده به منظـور تعیـین الگـوي    هاي   شرایط اقتصادي و مزیت
پذیر نمودن هر نوع کشت در هـر   کشت یعنی بازگشت به روال سابق و توجیه

سرزمین با هر اقلیمی مشخص نشده که عدول از بکارگیري الگوي کشـت در  
 شود . این قانون مشمول چه برخوردهایی می

28 

889 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
و زیست  محیط

 منابع طبیعی کشور

 ماه، ممکن نخواهد بود. 6امکان تعیین الگوي کشت بهینه در  •
انـد و بـر    گونه الگوي کشت ابالغی تبعیـت نکـرده   تاکنون کشاورزان از هیچ •

اساس بازار محصوالت، الگوي کشت خود را تعیـین کردنـد. امکـان ایـن نیـز      
را وادار به کشـت   وجود نداشته که با تحویل حجم مشخصی از آب کشاورزان

رسد از این پس نیز امکان چنین امري وجود داشـته   خاصی کرد. به نظر نمی
باشد. این قانون چه تمهیدات جدیدي در نظـر گرفتـه کـه تحویـل حجمـی      

 تکراري
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 اجرایی شود تا کشاورزان بر بناي آن الگوي کشت خود را تعیین کنند؟

890 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تعیین الگوي کشت ظرف شش ماه؟!!!!! بدون آسیب شناسی دالیـل شکسـت   
هـا، چـه گرهـی را بـاز      هاي قبلی، این قبیل مهلت تعیین کردن ضرب العجل
 خواهد کرد؟!

21-21  

891 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

وزارت جهاد کشاورزي موظف است... الگوي کشت بهینـه  "گزاره  21 ەٴدر ماد
هاي آبریز، براساس مزیتهاي نسـبی، ارزش افـزوده،    را در هر منطقه از حوضه

سـاز   بسـیار مشـکل   "شرایط اقتصادي و شرایط آب و هوایی تعیـین نمـوده...  
ومـی حوضـه نشـده و     شود. در این گزاره هیچ توجهی به ظرفیت زیسـتب  می

هـاي نسـبی    دسـت آب باشـد، و مزیـت    که اگـر در پـایین   معنایش این است
 شود! اقتصادي هم داشته باشد، در این صورت کشت انجام می

21-22  

892 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تعیین الگوي کشت و استقرار آن، صرفا یک مساله فنی نیست و جنبـه هـاي   
اجتماعی و محیط زیستی دارد. لذا تصمیم گیري در خصـوص آن   -اقتصادي

 مشارکتی است. –یک فرآیند فنی 
21-23  

893 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بهینـه بـراي کـل کشـور ؟؟؟؟؟ غیـر      ماه الگوي کشت  6حداکثر ظرف مدت 
 عملی است.

 تکراري

894 21 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 6وزارت جهاد کشاورزي که موظف به تعیین الگوي کشـت بهینـه در برنامـه    
سال اخیـر چنـین کـاري را حتـی در      4توسعه شده بود، موفق نشد در طول 

ماه براي این امـر، از همـان ابتـدا مشـخص      6تصویب یک استان انجام دهد. 
هاي بهتـر و مبتنـی بـر     هست که غیر قابل انجام هست. بهتر است از پروتکل

تغییرات تدریجی استفاده شود. اصالح الگوي کشت در حـد یـک انقـالب در    
کنـد کـه از عـدد و     تري را طلب مـی  کشاورزي اهمیت دارد و نگاه واقع بینانه

 ارقام خارج است

21-1  

895 21 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

سازي الگوي کشت بهینـه در نظـر گرفتـه نشـده      ضمانت اجرایی جهت پیاده
 است.

21-25  

896 21 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

، الگوي کشت بهینه به صورت ساالنه و در ابتـداي فصـل زراعـی    21در ماده 
وزارت جهـاد کشـاورزي بـا    مطابق با میزان آب و سایر پارامترها باید توسـط  

همکاري وزارت نیرو تهیه شود. بنابراین بایـد اصـالحات الزم در ایـن زمینـه     
 ایجاد شود.

21-24  

 _ کریم خدایی 21 897

ارتباط دانستن بحث الگوي کشت بهینه صرفا به موضـوع آب غیـر عملیـاتی    
بوده و احتمال شکست دراد. زیرا بحث الگوي کشـت بـه فـاکتور هـاي مهـم      
دیگري همچون اقتصادي، اقلیم و فرهنگ و آداب بستگی مسـتقیم دارد. لـذا   
پیشنهاد می شود وزارت جهاد کشاورزي صـرفا بـه ارایـه گـزارش سـاالنه در      
خصوص الگوي کشت ملزم شود و بحـث مهـم و اسـتراتژیک الگـوي کشـت      
بهینه طبق قوانین جداگانه و دستورالعمل هـا آیـین نامـه و بخشـنامه هـاي      

 وزارت نیرو بررسی گرددداخلی 

28 



 
 

 

1077 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

898 22 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

میزان تحویل آب ساالنه به دارندگان پروانه تا سقف مندرج  22در ماده  -الف
بینـی شـده    در پروانه در هر سال آبی، در چارچوب اولویت هاي مصرف پیش

هـاي   لحـاظ اولویـت  هاي با بارش کمتر، تخصیص آب با  است. اگرچه در سال
هـاي مصـرف در    مصرف منطقی و قانونی است، ولی در نظـر گـرفتن اولویـت   

هـا و   صورتی قابل عمل خواهد بود که حوضه آبریـز یـا اسـتان، بـا بارگـذاري     
هاي مازاد بر ظرفیت مواجه نباشد. مادام که حوضـه و یـا اسـتان بـا      تخصیص

، اجراي این ماده عمالً رو است هاي مازاد بر ظرفیت روبه بارگذاري و تخصیص
هاي کشاورزي که قاعدتاً در اولویت آخر هسـتند،   موجب محروم ماندن حقابه
ــنش   ــد شـــد و تـ ــد شـــد.     خواهـ ــاعی را موجـــب خواهـ  هـــاي اجتمـ

هــا و  شــود ابتــدا ســازوکار قــانونی تعیــین تکلیــف بارگــذاري  پیشــنهاد مــی
ر گیـرد و  هاي داراي مجوز مازاد بر ظرفیت مورد توجه قانونگذار قـرا  تخصیص

هـاي داده شـده از    یا از طریق تأمین منابع آب الزم و یا با بازخرید تخصـیص 
هـا و   طریق پرداخت خسارت، پس از برقراري تعادل و تـوازن بـین تخصـیص   

 هاي کم بارش فراهم شـود.  ظرفیت منابع آب، زمینه اجراي این ماده در سال
اي هریک از مصارف با توجه به حدود اطمینان لحاظ شده بر 22در ماده  -ب

در سند تخصیص، استفاده از پوشش بیمـه بـراي مصـرف کننـدگان و بهـره      
برداران پیشنهاد شده است. به دلیل نقـش عوامـل مـدیریتی در تخصـیص و     
توزیع آب و نارسایی هاي قابل پیش بینی در عملکرد سازمان هاي مـدیریت  

ت هـاي بیمـه   توزیع آب در جلوگیري از برداشت هاي غیر مجاز، عمال شـرک 
 حاضر به عقد قرارداد بیمه کشاورزي نخواهند بود.

22-1 ،
22-2  

899 22 
میترا 

 _ ابراهیمی
ها بر اساس آب قابل تحویـل   مشخص نیست که چگونه امکان کنترل برداشت
هــا تــاکنون وجــود نداشــته و  ســالیانه وجــود دارد. امکــان کنتــرل برداشــت

 براي آن نیاندیشیده است.نویس حاضر نیز راهکاري  پیش
22-3  

 سعید مرید 22 900
دانشگاه تربیت 

 مدرس
4-22 نیاز دارد.» حسابداري ملی آب«این ماده به زیرساختی مانند   

901 22 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

در متن این ماده، پیشنهادي براي تهیه سازوکار استفاده از پوشش بیمه براي 
ــره مصــرف ــدگان و به ــالی آب   کنن ــوراي ع ــویب آن در ش ــرداران آب و تص ب

 بینی نشده است؛ باید مهلت زمانی تعیین شود. پیش
22-5  

902 22 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

بـرداران بـه    اي براي بهـره  و مواد قانونی مشابه دیگر پوشش بیمه 22در ماده 
در هـر صـورت بـه    اي جامع طراحی شـود کـه    ویژه بخش کشاورزي به گونه

آبـی بعـد از کشـت یـا صـدمات       عنوان خسارت کشت یا خسارت ناشی از کم
 زیست و صنایع و بخش شرب تعریف و عملیاتی شود. وارده به محیط

22-2  

903 22 
شهریار 
 _ موسوي

بندي آورده شود مبنـی بـر رعایـت مصـوبات کمیسـیون در مـورد آب قابـل        
 تحویل:

نفعان مکلـف   برداران و ذي کنندگان، بهره گروداران، تأمینبه طور نمونه: همه 
به رعایت میزان آب قابل تحویل ساالنه مطـابق مصـوبات کمیسـیون حوضـه     

 آبریز بوده و با متخلفین مطابق ماده ... عمل خواهد شد.

22-6  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 کریم خدایی 22 904
امور منابع آب 

 زنجان

تحویل به صورت سـاالنه پـیش   جایی که طبق این ماده میزان آب قابل  از آن
همین قانون می باشد که تمدیـد   20ماده  1بینی شده است، مغایر با تبصره 

برداري را سه ساله در نظر گرفته است زیرا در تمدید پروانـه هـاي    پروانه بهره
اي و حجم برداشت ساالنه به مدت سـه سـال معتبـر     برداري، دبی لحظه بهره
 گردد . می

22-7  

905 22 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
ذکـر  » برداران به صـورت حجمـی باشـد    تحویل آب به بهره«اول ماده عبارت 

 گردد.
22-8  

906 22 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
براي تهیه سـاز و کـار اسـتفاده از پوشـش بیمـه بـراي مصـرف کننـدگان و         

 ود.برداران آب و تصویب آن در شوراي عالی آب، مهلت زمانی تعیین ش بهره
22-9  

907 22 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

باشـد و پیشـنهاد    اجرایـی نمـی   "آب قابـل تحویـل سـاالنه   " 22عنوان ماده 
نوشته شود  "آب قابل تحویل در شرایط خاص "گردد به جاي این عنوان  می

 و متن ماده نیز با همین نگاه تغییر یابد.
22-10  

 دکتر باقري 22 908
دانشگاه تربیت 

 مدرس
الیه سازمانی براي این منظـور درسـت شـده اسـت کـه       4چهارم عمال سطر 

 شود. باعث افزایش بروکراسی می
22-11  

909 22 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بایسـت بـه    تدوین سند تخصیص نیز مانند آب قابـل تحویـل سـالیانه مـی     •
 هـــــــاي حوضـــــــه آبریـــــــز ســـــــپرده شـــــــود. کمیســـــــیون

هـا بـر اسـاس آب تحویـل      مشخص نیست که چگونه امکان کنترل برداشت •
هــا تــاکنون وجــود نداشــته و  ســالیانه وجــود دارد. امکــان کنتــرل برداشــت

 نویس حاضر نیز راهکاري براي آن نیاندیشیده است. پیش

۲۲-۱۲  

910 22 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

میزان تحویل آب ساالنه به دارندگان پروانه تا سقف مندرج  22الف) در ماده 
هـاي مصـرف پیشـبینی شـده      در پروانه در هر سال آبی، در چارچوب اولویت

هـاي   هاي با بارش کمتر تخصیص آب بـا لحـاظ اولویـت    است. اگرچه در سال
هـاي مصـرف در    مصرف منطقی و قانونی است، ولی در نظـر گـرفتن اولویـت   

هـا و   خواهد بود که حوضه آبریـز یـا اسـتان، بـا بارگـذاري      صورتی قابل عمل
هاي مازاد بر ظرفیت مواجه نباشد. مادامی که حوضه و یا اسـتان بـا     تخصیص

رو است، اجراي این ماده عمالً  هاي مازاد بر ظرفیت روبه بارگذاري و تخصیص
هـاي کشـاورزي کـه قاعـدتاً در اولویـت آخـر       ¬موجب محروم ماندن حقابـه 

خواهد شد و تنشـهاي اجتمـاعی را موجـب خواهـد شـد. پیشـنهاد        هستند،
هـاي داراي   ها و تخصیص میشود ابتدا سازوکار قانونی تعیین تکلیف بارگذاري

مجوز مازاد بر ظرفیت مورد توجه قانونگذار قرار گیـرد و یـا از طریـق تـأمین     
هـاي داده شـده از طریـق پرداخـت      منابع آب الزم و یا با بازخرید تخصـیص 

ها و ظرفیت منـابع آب،   سارت، پس از برقراري تعادل و توازن بین تخصیصخ
 هـــاي کـــم بـــارش فـــراهم شـــود. زمینـــه اجـــراي ایـــن مـــاده در ســـال

با توجه به حدود اطمینان لحاظ شده براي هریک از مصارف  22ب) در ماده 
ــرف    ــراي مص ــه ب ــش بیم ــتفاده از پوش ــیص، اس ــند تخص ــدگان و  در س کنن

د شده است. به دلیل نقش عوامل مدیریتی در تخصیص و برداران پیشنها بهره
هـاي مـدیریت    هاي قابل پیشـبینی در عملکـرد سـازمان    توزیع آب و نارسایی

هاي بیمه حاضر بـه   هاي غیرمجاز،  شرکت توزیع آب در جلوگیري از برداشت
 عقد قرارداد بیمه کشاورزي نخواهند بود.

22-1 ،
22-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دانشگاه ساري عبداله درزي 23 911

شـکنی را   : مصادیق مذکور در ذیل این تبصره، تقریبا راه قانونی کف1تبصره 
برداري و کاهش فاحش آبدهی  کند. نقص فنی در حین حفر یا بهره فراهم می

کنـد و حتـی    اثـر مـی   این مـاده را کـامال بـی    1تقریبا محتواي اصلی تبصره 
 توان آن را حذف کرد. می

10 

درزيعبداله  23 912  دانشگاه ساري 
هاي اجرایی بـا همکـاري سـازمان محـیط      نامه : الزم هست این آیین3تبصره 

 زیست تهیه شود.
 

 کریم خدایی 23 913
امور منابع آب 

 زنجان
که حفر چاه به جاي قنات را ممنوع کرده است، پیشـنهاد   23ماده  2تبصره 

 می شود لغو گردد .
23-2  

914 23 
سعید 

خانی گنج  _ 

چرا حفر چاه به جاي قنات ممنوع شده است ولـی حفـر چـاه چـاه      2 تبصره
قنـات تصـنعی بـوده و در برخـی       غیرمجاز آزاد است. با توجه به اینکه سـازه 

موارد اراضی آبخور آن و سهم آبه داران نیز طیف وسیعی از بهـره بـرداران را   
 شامل می شود بهتر است حفر چاه بجاي قنات پیش بینی شود

23-2  

915 23 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

هایی که با  ، صدور پروانه حفر چاه براي چاه 23ماده  1در بند ب ذیلِ تبصره 
بینی شده است. کـاهش   اند، پیش کاهش فاحش آبدهی مواجه یا خشک شده

هـا و رونـد    فاحش آبدهی یا خشک شدن چاه نشانه بارز تخلیه شدن آبخـوان 
هـا   مینی است. صدور مجوز حفاري براي این قبیل چـاه نابودي منابع آب زیرز

نویس به رونـد تخلیـه ذیـل تبصـره      کنندگان پیش اعتنایی تدوین به منزله بی
 1ذیل تبصـره  » ب«ها و نابودي منابع آب زیرزمینی است. حذف بند  آبخوان

 شود. پیشنهاد می 23ماده 

28 

916 23 
میترا 

 _ ابراهیمی

دهی مواجه  هایی که با کاهش فاحش آب براي چاه، 1بر اساس بند ب تبصره 
جایی چاه داده شده است که مشخص  شکنی یا جابه شدند همچنان اجازه کف

ریـزي زیرزمینـی    برنامـه  توانـد در قالـب آب قابـل     نیست این امر چگونه مـی 
 پذیر باشد. امکان

10 

 آقاي مهدان 23 917
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

بالمانع اعالم شود زیرا اجراي این مـاده در برخـی از منـاطق    ها  جابجایی چاه
 مشکل ایجاد می نماید

23-1  

 آقاي مهدان 23 918
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 12 ذیل این ماده نیز براي تهیه آئین نامه مهلت زمانی مشخص نماید. 3تبصره 

919 23 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

برداري در محـدوده مطالعـاتی    هاي آب داراي پروانه بهره جابجایی چاهبند ج: 
شود جابجایی  یا دشت آبی مربوطه باید بالمانع باشد (این موضوع که قید می

هاي آب خارج از اراضی آبخور اولیه یا محدوده واحد صـنعتی و خـدماتی    چاه
ند مشـخص  اي بوده و منظور از درج آن در این ب ممنوع است که بحث سلیقه

نیست؛ چون ممکن است صنعت قدیمی در یک محدوده مطالعاتی باشد کـه  
آب نیاز نداشته باشد یا غیرفعال شده یا طبق مصوبات موجود باید بـه خـارج   
از شهر منتقل شود؛ در این صورت باید امکان این موضوع گذاشته شـود کـه   

ان بشود تخصیص آب چاه آب قبلـی ایـن واحـد را در همـان دشـت بـه همـ       
 صنعت یا صنعت دیگري تخصیص داد).

23-1  

920 23 _ 
سازمان صنایع 

هاي  کوچک و شهرك
 صنعتی ایران

ذیل بند ج: باید براي تهیه آئین نامه اجرایی ایـن مـاده در صـورت     3تبصره 
 پروانه حفر چاه به جاي قنات؛ مهلت زمانی تعیین شود.

12 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

اي یزد آب منطقه _ 23 921  
هـاي زیرزمینـی    کننـدگان آب  ترین مصـرف  که قدیمی ها : حق قنات2تبصره 

 هستند، نادیده گرفته شده است
23-2  

اي یزد آب منطقه _ 23 922  

هـاي صـنعتی و خـدماتی نیـز      : تغییر محل و کف شکنی چاه1بند ب تبصره 
هاي کشاورزي منوط به کاهش آبدهی شده است در حالی کـه بـا    مشابه چاه

شکنی  خدماتی بهتر است تغییر محل یا کف توجه به نیاز واحدهاي صنعتی و
 درصدي آبدهی چاه شود. 20ها منوط به کاهش حداکثر  چاه  این

11 

923 23 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

بـه  » ریـزي  در صورت عدم وجود حجـم آب قابـل برنامـه   «: اصطالح 2تبصره 
برداري چاه به جـاي   قسمت آخر جمله اضافه شود. (صدور هرگونه پروانه بهره

قنات یا چاه به جاي سایر منابع آبی در صورت عـدم وجـود حجـم آب قابـل     
 یاشد) ریزي ممنوع می برنامه

23-3  

924 23 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 به این شرح اصالح گردد: 23ماده 
برداري از منابع آب زیرزمینـی، (شـامل    به منظور صدور یا تمدید پروانه بهره 

ایـن قـانون،    20ها و قنوات) در قالب مقـررات موضـوع مـاده     چاه ها، چشمه
شناسـی و هیـدروژئولوژي منطقـه و     وزارت نیرو با توجه به خصوصیات زمـین 

بـرداري از   همقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه بهـر 
منابع آب زیرزمینی (شامل چشمه، چاه یا قنات) صرفاً در داخل اراضی آبخور 

 نماید. یا محدوده اجراي طرح صنعتی و خدماتی، اقدام می

23-5  

925 23 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

حذف شود و به جاي آن به وزارت  23ماده  2گردد تبصره  پیشنهاد موکد می
هاي کشـاورزي   ي تغییر نوع مصرف و تغییر محل چاهنیرو اجازه داده شود برا

بـرداري بـراي مصـارف کشـاورزي      که فاقد توجیـه اقتصـادي از لحـاظ بهـره    
 باشند پس از استعالم از جهاد کشاورزي اقدام نماید. می

23-4  

926 23 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

ربـط اضــافه شـده و مهلــت    هــاي ذي ایــن مـاده ســایر دسـتگاه   3در تبصـره  
 ماه لحاظ شود. 6نامه،  درنظرگرفته شده براي تدوین آیین

12 

اي تهران آب منطقه _ 23 927  

 متن ماده به این شرح اصالح شود:
هـا و قنـوات در قالـب مقـررات      برداري براي چـاه  به منظور صدور پروانه بهره

شناســی و  ، وزارت نیــرو بــا توجــه بــه خصوصــیات زمــین 21موضــوع مــاده 
بینـی     طقه، رعایت حریم منابع آبی مجاور و مقـررات پـیش  هیدروژئولوژي من

شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر چاه یا قنـات، صـرفا در داخـل    
 نماید اراضی آبخور یا محدوده اجراي طرح صنعتی و خدماتی، اقدام می

23-5  

اي تهران آب منطقه _ 23 928  

 بـا  آبفـا  و آب امور در ریوز معاون -روین وزارت دستورالعمل گردد یم شنهادیپ
 واحــدهاي عیــتجم بــراي آب تــأمین نحــوه یــیاجرادســتورالعمل " موضــوع

 آب از 1387 مصــوب دیــجد يهــا مجتمــع جــادیا و اي گلخانــه و دامــداري
 .گردد اضافه »ینیرزمیز

23-13  

929 23 
محمدعلی 

 _ فهیمی
کشاورزي استفاده هاي  هایی که براي حفر قنات یا چاه شود زمین پیشنهاد می

شوند عالوه بر شرط آبخور اولیه بودن شرط ملکی بودن را نیز دارا باشـند.   می
 یا به عبارتی جزء اراضی قانونی همان قنات یا چاه نیز باشند.

23-14  

930 23 
محمدعلی 

 _ فهیمی
: عدم صدور پروانه چاه به جاي قنوات باعث تضـییع حقابـه دیرینـه    2تبصره 

شود. قطعا حقابه قنـوات بـر حقابـه     بروز تبعات اجتماعی می این منابع آبی و
 اند، ارجحیت دارد. برداري شده ها حفر و بهره  ها بعد از آن ها که سال چاه

23-2  



 
 

 

1081 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

931 23 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 ماده حذف شود.
 20هاي زیرزمینی: پیرو توضیحات مربوط به مـاده   الزامات بهره برداري از آب

ضرورتی براي توجیه این ماده وجـود نـدارد. زیـرا تشـویق، ترغیـب و      در باال 
برداري به قانون  انگیزه براي آب بران ایجاد می شود تا براي صدور پروانه بهره

مراجعه کنند. در صورت حفظ ماده، قید شود که وزارت نیرو در صدور مجوز، 
 از سازمان حفاظت محیط زیست هم استعالم نماید.

23-6  

932 23 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

بـرداري در محـدوده    هـاي آب داراي پروانـه بهـره    در بند ج، جا به جایی چاه
 مطالعاتی یا دشت آبی مربوطه بالمانع باشد.

هاي آب خارج از اراضی آبخور اولیه  شود جابجایی چاه این موضوع که قید می
اي بـوده و   یا محدوده واحد صنعتی و خدماتی ممنوع است که بحـث سـلیقه  

منظور از درج آن در این بنـد مشـخص نیسـت چـون ممکـن اسـت صـنعت        
قدیمی در یک محدوده مطالعاتی باشد که آب نیاز نداشته باشد یـا غیرفعـال   
شده یا طبق مصوبات موجود بایـد بـه خـارج از شـهر منتقـل شـود؛ در ایـن        
صورت باید امکان این موضوع گذاشته شود که بشود تخصـیص آب چـاه آب   

بلی این واحد را در همان دشت به همان صنعت یا صنعت دیگري تخصیص ق
 داد.

23-1  

933 23 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
: براي تهیه آئین نامه اجرایی این ماده براي پروانه حفر چاه به جـاي  3تبصره 

 قنات؛ مهلت زمانی تعیین شود.
12 

934 23 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

محدوده اجراي طرح هاي صنعتی حذف گردد و این  حفر چاه در 23در ماده 
 محدودیت صرفا جهت مصارف کشاورزي باشد.

با توجه به اینکه هدف از این قانون تضمین حـق دسترسـی عمـوم بـه آب و     
استفاده بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح عمومی و حقوق نسل هـاي  

ی و اقتصـادي و تـأمین   آینده و نیز ارتقاء پایداري محـیط زیسـتی ، اجتمـاع   
الزامـات بهـره    – 23توامان امنیت آبی و غذایی کشور است، لذا در در مـاده  

نیـاز بـه اضـافه نمـودن تبصـره دارد       –بخـش ب   –برداري از آب زیرزمینی 
که اگر محدوده مطالعاتی و دشت اشباع آبخـوان باشـد کـف شـکنی      بصورتی

 ممنوع خواهد بود.

23-7  

 دکتر باقري 23 935
دانشگاه تربیت 

 مدرس
1-42 : کاهش فاحش آبدهی یعنی چه قدر؟1بند ب تبصره   

 دکتر باقري 23 936
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 12 نامه تدوین شود؟ : در چه مدتی آیین3تبصره 

937 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ــره  ــا ابهامــات       2تبص ــیار خــوب اســت ام  فراوانــی دارد: ایــن مــاده بس
هاي غیر قانونی و تصـرفات   اگر قنات بر اثر عوامل تهدید کننده مثل برداشت

شود؟  غیر قانونی دچار نقصان یا خشک شد تکلیف اراضی آبخور قنات چه می
بعضا در کشور مناطق زیادي داریم که اراضـی تحـث شـرب قنـوات آنهـا تـا       

جـود نداشـت خسـارت    هکتار میرسد و اگر روشی براي احیـا قنـات و   1000
فراوانی به اقتصاد کشاورزان وارد خواهد شد و نتیجـه آن ایجـاد تـنش هـا و     

 مشکالت اجتماعی خواهد بود .

23-8  



  
 
 

1082 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

938 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بـرداري چـاه    صدور هرگونه پروانه حفر و بهـره  -2گردد : تبصره  پیشنهاد می
قنات یا چاه به جاي سایر منابع آبی ممنوع است مگر اینکه بر اسـاس  جاي  به

ي آبریز به این نتیجه برسد که نیاز به حفر چاه به جاي  نظر کمیسیون حوضه
باشد به شرط آنکه بعد از احیا و مرمت قنات مجـوز داده شـده لغـو     قنات می

 آوري خواهد شد خواهد شد و تأسیسات چاه به جاي قنات جمع

10 

939 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مجوز حفر چاه و قنات صنایع هم باید بر اساس اسناد فرادست حوضه ابخیـز  
 باشد.

23-9  

940 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

، صدور پروانه حفر چاه براي چاههـایی کـه    23ماده  1 ەٴدر بند ب ذیِل تبصر
اند پیشبینی شده است. کاهش  با کاهش فاحش آبدهی مواجه یا خشک شده

هـا و رونـد    فاحش آبدهی یا خشکشدن چاه نشانه بارز تخلیـه شـدن آبخـوان   
هـا   نابودي منابع آب زیرزمینی است. صدور مجوز حفاري براي این قبیل چـاه 

هـا و   نویس به روند تخلیه آبخـوان  نایی تدوین کنندگان پیشبه منزله بی اعت
 23 ەٴمـاد  1 ەٴذیـل تبصـر  « ب»نابودي منابع آب زیرزمینی است. حذف بنـد  

 شود. پیشنهاد می

28 

941 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

راه قـانونی  : مصادیق مـذکور در ذیـل ایـن تبصـره، تقریبـا      23ماده  1تبصره 
برداري و کـاهش   کند. نقص فنی در حین حفر یا بهره شکنی را فراهم می کف

کند  این ماده را کامال بی اثر می 1فاحش آبدهی تقریبا محتواي اصلی تبصره 
 توان آن حذف کرد. و حتی می

هاي اجرایی با همکـاري سـازمان    نامه : الزم هست این آیین23ماده  3تبصره 
 شود.محیط زیست تهیه 

10 

942 23 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

دهی مواجه  هایی که با کاهش فاحش آب ، براي چاه1بر اساس بند ب تبصره 
جایی چاه داده شده است که مشخص  شکنی یا جابه شدند همچنان اجازه کف

زي زیرزمینـی  ریـ  برنامـه  توانـد در قالـب آب قابـل     نیست این امر چگونه مـی 
 پذیر باشد. امکان

10 

943 23 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

نامـه اجرایـی    بندهاي مربوطـه در آیـین   2و  1هاي  شود تبصره درخواست می
هـاي   همین قانون مدنظر قرار و لحاظ شود؛ زیرا موارد مطرح شده در تبصـره 

 مذکور جنبه اجرایی دارند.

23-10  

944 23 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم منطقهآب   

تصریح بـر ممنوعیـت صـدور مجـوز حفرچـاه بجـاي چشـمه و حقابـه از          -1
رودخانه و نظایر آن مفید و ضروري اسـت لـیکن ممنوعیـت حفرچـاه بجـاي      

) ایجاد مشـکل مـی نمایـد و عمـالً ممکـن       23بند ج ماده  2قنات ( تبصره 
 نیست ؛

23-2  

945 23 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
اضافه » هیدرولوژي«پس از کلمه » و وضعیت منابع آب« ، عبارت23در ماده 

 شود.
23-11  

946 23 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

بـا دریافـت مجوزهـاي الزم از    «این ماده عبـارت   1در انتهاي بند الف تبصره 
 اضافه شود.» وزارت نیرو

 تکراري است و باید حذف شود. 1بند ج تبصره  - 

23-12  



 
 

 

1083 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 _ کریم خدایی 23 947
که حفر چاه به جاي قنات را ممنوع کرده است، پیشـنهاد   23ماده  2تبصره 

 می شود لغو گردد .
23-2  

948 24 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 
 20ماده  2ذیل تبصره  5، مغایر بند  24قانونی شدن مبادله آب مطابق ماده 

 نویس است. همین پیش
24-1  

949 24 
میترا 

 _ ابراهیمی

ناپـذیري داشـته    توانـد عـوارض جبـران    بسیاري موارد بانک یا بازار آب میدر 
باشد. بازار آب تنها در صورت رعایت شرایط بسیار خاص ممکن اسـت اثـرات   

بایست حذف شود و تنها در صـورت تـدوین    مثبتی داشته باشد. این ماده می
اي  مـاده اي که بازار را ملزم به رعایت شرایط خاص و دقیق کند، چنـین   ماده

 49بحث بیشتر این ماده در همراهی با بحـث تعرفـه در مـاده     گنجانده شود.
 آمده است.

24-2  

 سعید مرید 24 950
دانشگاه تربیت 

 مدرس

باشـد و ممکـن    بانک با بازار آب متفاوت است. این ابزار یک بازتخصـیص مـی  
است تبعاتی بر افزایش مصرف داشـته باشـد. مـواردي کـه در طـرح احیـا و       

 زیرزمینی هم مشاهده شد.  هاي آب بخشی سفره ادلتع
24-3  

 اسناورزي 24 951
دفتر سرمایه 

گذاري و مقررات 
 بازار آب

در تمام دنیا بازار آب به عنـوان یـک موضـوع و قضـیه مهـم در نظـر گرفتـه        
شود ولی در این الیجه در حاشیه قرار گرفته است. همچنـین بیـان شـده     می

این ماده توسط کمیسیون حوضه آبریز تهیه گردد است که نظام نامه اجرایی 
که مشخص نیست آیا این کمیسیون غیردولتی است یـا خیر؟چـون موضـوع    

توانـد تمـام آب    بازار آب یک موضوع مورد عالقه دولت نیست. وزارت نیرو می
را در بازار آب به تبادل بگذارد. بازار آب فقط موکـول بـه کمیسـیون حوضـه     

 نحوه تعیین تعرفه در بازار آب مشخص نیستآبریز نشود. همچنین 

24-2  

 دکتر زارعیان 24 952
موسسه تحقیقات 

 آب

در پروانه بهره برداري نوع مصرف ذکر می شود و در چرخه بـازار   24در ماده 
آب باید محل مصرف آن با آنچه در پروانه داده شده است یکـی باشـد و ایـن    

 می تواند مشکالتی را ایجاد کند.

24-4  

953 24 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

بـرداري بـا لحـاظ نـوع      هـاي بهـره   ، با توجه به اینکه صدور پروانه24در ماده 
گیـرد، لـذا تبـادل آب از محـل      مصرف آب و محـل مصـرف آن صـورت مـی    

 برداري در قالب بازار آب براي سایر مصارف باید شفاف شود. هاي بهره پروانه

24-1  

954 24 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

نامه اجرایی و دسـتورالعمل   نامه اجرایی، نظام هاي آیین مواد مختلف از واژه در
رسد در برخی موارد کارایی یکسـان   اجرایی استفاده شده است که به نظر می

 ).24و مشابهی دارند (همچون ماده 
28 

955 24 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

 12 یا بازار آب؛ مهلت زمانی تعیین شود. تبصره: براي تهیه نظام نامه بانک

اي یزد آب منطقه _ 24 956  

اکنون مبادله آب به صورت سـنتی براسـاس    که هم در این ماده با توجه به آن
شود، تشکیل بازار  شرایط هر منطقه و به صورت توافقی بین طرفین انجام می

الزم اسـت قیمـت   پذیر نخواهد بود. لذا  آب بر اساس تعرفه دولتی عمال امکان
بر اساس شرایط بازار آب منطقه تعیین شده تا انگیزه الزم جهت فـروش آب  

 از طریق بانک آب فراهم گردد.

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

957 24 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

هاي مشابه در کشورهاي با اقلیم مشابه ایـران،   با توجه به ناموفق بودن تجربه
آب بـراي امکـان انتقـال     شود کلمه بازار آب حذف و بانک پیشنهاد موکد می

هاي حوضه آبریز یا  ها در مناطق مختلف تحت نظر کمیسیون سهمیه یا حقابه
 استانی تشکیل گردد.

24-1  

958 24 
محمدعلی 

 _ فهیمی

مبادله آب در بازار آب با تعرفه دولتی، با روح بـازار در تنـاقض شـدید اسـت.     
عرضه و تقاضا مشـخص  ها بایستی با مکانیسم  بدیهی است در بازار آب قیمت

شود در غیر این صورت بازار آب به هیچ یک از اهـداف خـود اعـم از واقعـی     
بـرداران و متعاقبـا فـروش     شدن قیمت آب، ایجاد انگیزه صرفه جویی در بهره

هـاي   ها و پایدار سـازي حوضـه   ها و نهایتا کاهش برداشت آب مازاد توسط آن
ورد نیاز و نظارت بـر بازارهـاي آب   شود. البته وضع مقررات م آبریز، منجر نمی

 باید توسط بخش دولتی صورت گیرد.

28 

959 24 
شهریار 
 _ موسوي

در سطر سوم، تعرفه دولتی آورده شده است. در حالیکه ماهیت بازار، عرضه و 
تقاضا است و آوردن تعرفه دولتـی، مـانع از شـکل گیـري  صـحیح بـازار آب       

گیري و تقویت بازارهاي محلـی   شکل هاي الزم در قانون براي شود ظرفیت می
، در خصـوص امکـان   28در قانون دیده شود از جمله در مـاده قبلـی و مـاده    

برداري چاه یا سایر منـابع آبـی و جابجـایی محـل      خرید بخشی از مجوز بهره
حفر چاه جدید یا محل برداشت از منـابع آب سـطحی لحـاظ گـردد. ضـمنا      

میزان کاهش یافتـه در منبـع قبلـی     تدابیر الزم جهت کنترل برداشت آب به
 اندیشیده شود.

28 

960 24 
جمعی از 

 اساتید
 دانشگاه پیام نور

، با عنوان بانک یا بازار آب است. صرفنظر 24تراژدي دیگر این قانون در ماده 
از تفاوت ماهوي بانک آب با بازار آب، کافی است تصور کنیم یک کشاورز که 

اي و ارزي، قیمـت محصـوالتش    فشارهاي تعرفـه هاي مخفی و  با انواع مالیات
گاه کمتر از هزینه تمام شده است، بخواهد در این بازار با صـنایع ثروتمنـد و   
رانتی، رقابت از پیش باخته داشته باشد. آیا در این صـورت، روح ایـن قـانون    

کش نیست؟ و آیا با  داريِ افسار گسیخته و ضعیف مبتنی بر لیبرالیسمِ سرمایه
هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی و اصول علمی و مصلحت  ها و آرمان ارزش

 کند؟ کشور هیچ نسبتی برقرار می

24-5  

961 24 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

: براي تدوین نظام نامه اجرایی بانک یا بازار آب، مهلت زمانی تعیین 1تبصره 
 شود.

فعال شدن پروانه تشکیل بازار آب به صورت پیشنهادي در این قانون، موجب 
هاي راکد شده که این امر موجب کاهش بیشتر تراز آب زیرزمینی و به تبـع  
آن کاهش رطوبت خاك و بروز پدیده گردوغبـار در منـاطق بحرانـی خواهـد     

 شد.

 
12 

962 24 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

 هدف از تشکیل بازار آب قیدنشده است. 24در ماده 
با سـازوکار دقیـق جـایگزین دسـتورالعمل     پیشنهاد می گردد بازار محلی آب 

 قانون توزیع عادالنه آب شود.  28و  27ماده 

24-1  

 دکتر باقري 24 963
دانشگاه تربیت 

 مدرس

شود. راه بـراي فسـاد    در این صورت دیگر بازار آب نمی» لحاظ تعرفه دولتی«
 شود. باز می

نظارت کـرده  در جاهایی که بازار آب شکل گرفته مگر وزارت نیرو طراحی یا 
 است؟

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 24 964
دانشگاه تربیت 

 مدرس
تبصره : با این همه مداخلـه وزارت نیـرو در همـه چیـز آن وقـت صـحبت از       

 مشارکت و اصالح حکمرانی چه معنی دارد؟
24-6  

965 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

گـذاري براسـاس ارزش اقتصـادي آب بـا عـوارض       تشکیل بـازار آب و تعرفـه  
گیري بازار آب همراه  زیستی و اجتماعی زیادي همراه خواهد بود: شکل محیط

با باال بردن تعرف آب، عـوارض بسـیار دارد کـه نیـاز اسـت قبـل از هرگونـه        
 گذاري، به صورت مفصل بحث و بررسی شده و تنهـا در صـورت امکـان    قانون

کنترل عوارض چنین تغییري در قانون داده شود. در غیر این صـورت چنـین   
ــت.   ــاز نیســــــــــ ــانون مجــــــــــ ــی در قــــــــــ  تغییراتــــــــــ

ــه  ــک آب و حقاب ــده گــرفتن ارزش اکولوژی ــف) نادی  زیســتی:  هــاي محــیط ال
هاي  شود؛ زیرا حقابه ارزش اکولوژیک آب به این شیوه، اغلب نادیده گرفته می

 واضـــــحی نـــــدارد.  زیســـــتی معمـــــوال ارزش اقتصـــــادي محـــــیط
 ب) افـــــــــزایش مصـــــــــرف بـــــــــه طـــــــــور کلـــــــــی:     

ها وجود دارد، بازار آب معمـوال   حتی در کشورهایی که امکان کنترل برداشت
ــی   ــور کلــــ ــه طــــ ــت آب بــــ ــزایش قیمــــ ــه افــــ ــر بــــ  منجــــ

ها وجود ندارد، ایـن عارضـه    شده است. در کشور ما که امکان کنترل برداشت
ــد.   ــد شـــــــــــ ــاهده خواهـــــــــــ ــا مشـــــــــــ  حتمـــــــــــ

 نفعــــان محــــدود:  صــــارف و بــــا ذي ج) تمرکــــز منــــابع آب در م 
هاي محدود که به دالیـل مختلـف    گردش منابع آب در دست مصارف و گروه

 قابلیـــــــت بقـــــــا در بـــــــازار شـــــــکل گرفتـــــــه را دارنـــــــد، 
 متمرکـــــــــــــــــــز خواهـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــد.  

 هـاي دریافـت شـده:    د) مشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تعرفـه 
ت بـه چـه   مشخص نیست درآمد کسـب شـده توسـط وزارت نیـرو قـرار اسـ      

ــئولیت  ــین مســـ ــد. همچنـــ ــارفی برســـ ــرو مصـــ ــاي وزارت نیـــ  هـــ
ــت.   ــده اســـ ــخص نشـــ ــه مشـــ ــن وجـــ ــت ایـــ ــال دریافـــ  در قبـــ
ــی آب:    ــل حجمـــــــــ ــان تحویـــــــــ ــدم امکـــــــــ  ه) عـــــــــ

پذیر نیوده است و نحوه اجـراي   در حال حاضر هنوز تحویل حجمی آب امکان
 این ماده مشخص نیست.

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

966 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

گـذاري آب بـر اسـاس ارزش اقتصـادي،      گیري بازار آب همراه با تعرفـه  شکل
گـذاري، بـه صـورت     عوارض بسیاري دارد که نیاز است قبل از هرگونه قـانون 

مفصل بحث و بررسی شده و تنها در صورت امکان کنترل این عوارض چنین 
تغییراتی در قانون مجاز صورت چنین  تغییري در قانون داده شود. در غیر این

هاي مالی  نیست. الزم به مراقبت است که نگاه اقتصادي صرف به آب و ارزش
آن اسباب غفلت از ارزش اکولوژیک، پایداري منابع آب و  جنبه هاي حیـاتی  
ــود.   ــور نشــــــ ــذایی کشــــــ ــت غــــــ ــتی و امنیــــــ  و معیشــــــ

 زیســتی: هــاي محــیط  گــرفتن ارزش اکولوژیــک آب و حقابــه   . نادیــده1
هاي  شود زیرا حقابه لوژیک آب به این شیوه، اغلب نادیده گرفته میارزش اکو

زیستی معموال ارزش اقتصادي قابل برآوردي ندارنـد.  همچنـین ارزش    محیط
اکولوژیک منابع آب لزوما به صورت ارزش اقتصادي قابل محاسـبه نیسـت (و   
یا محاسبه آن به این شـیوه مطلـوب نیسـت) ارزش اکولوژیـک آب، اهمیـت      

بایسـت ایـن    ار بیشتري نسـبت بـه ارزش اقتصـادي متـداول دارد و مـی     بسی
 دیگـــــري در نظـــــر گرفتـــــه شـــــود.  گـــــذاري بـــــه شـــــیوه ارزش

 . افــــــــزایش مصــــــــرف آب بــــــــه صــــــــورت کلــــــــی:    2
ها وجود دارد، بازار آب معمـوال   حتی در کشورهایی که امکان کنترل برداشت

ه امکـان  منجر به افزایش مصرف آب به طور کلی شده است. در کشور مـا کـ  
 هـا وجـود نـدارد، ایـن عارضـه حتمـا مشـاهده خواهـد شـد.          کنترل برداشت

 نفعـــــان محـــــدود: . تمرکـــــز منـــــابع آب در مصـــــارف و یـــــا ذي3
هاي محدود که به دالیـل مختلـف    گردش منابع آب در دست مصارف و گروه

گرفته را دارند، متمرکز خواهد شـد. ایـن موضـوع بـا      قابلیت بقا در بازار شکل
ایی و امنیت شغلی در تضاد است. بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت      امنیت غذ

منابع آب به مصارفی مانند برخی صنایع که بـا یارانـه عظـیم انـرژي و سـایر      
وري باالیی ندارند و یا افرادي که از نظـر   اند و لزوما بهره ها سرپا ایستاده نهاده

 برونـد.  هـاي خـرد از بـین    مالی قدرتمندند تعلق گیرد و کشاورزي و معیشت
ــر تعرفــه دریافــت 4  شــده: . مشــخص نبــودن مســئولیت وزارت نیــرو در براب

مشخص نیست درآمد کسـب شـده توسـط وزارت نیـرو قـرار اسـت بـه چـه         
هاي وزارت نیرو در قبال دریافت این وجـه   مصارفی برسد. همچنین مسئولیت

ــت.   ــده اســـــــــــــــــ ــخص نشـــــــــــــــــ  مشـــــــــــــــــ
 . عــــــــدم امکــــــــان تحویــــــــل حجمــــــــی آب تــــــــاکنون:5

پذیر نبوده است و نحوه اجـراي   تحویل حجمی آب امکاندر حال حاضر هنوز 
 این ماده مشخص نیست

24-2  

967 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بازار آب یعنی عرضه و تقاضا . آیا  در این سند الزامات و بسـتر سـازي بـازار    
 آب رقابتی دیده شده است ؟

24-1  

968 24 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در بازار آب تکلیف شده دستورالعمل اجرایی تهیه شود ولی اگـر عمـل نشـد    
 هاي دولتی اعمال کرد چه مجازاتی باید براي دستگاه

24-7  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

969 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ناپـذیري داشـته    توانـد عـوارض جبـران    بازار آب میدر بسیاري موارد بانک یا 
باشد. بازار آب تنها در صورت رعایت شرایط بسیار خاص ممکن اسـت اثـرات   

بایست حذف شود و تنها در صـورت تـدوین    مثبتی داشته باشد. این ماده می
اي  اي که بازار را ملزم به رعایت شرایط خاص و دقیق کند، چنـین مـاده   ماده

 49بحث بیشتر این ماده در همراهی با بحـث تعرفـه در مـاده    گنجانده شود. 
 آمده است.

24-2  

970 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 20ماده  2ذیل تبصره  5، مغایر بند  24قانونی شدن مبادله آب مطابق ماده 
 نویس است. همین پیش

24-1  

971 24 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

نفعان  تا زمانی که نظام نامه تدوین نشده باشد و در فرآیند مشارکتی بین ذي
و کارشناسان به بحث گذاشته نشود قـرار دادن آن بـه عنـوان یـک مـاده در      

 قانون جایز نیست.
ات مجاز انتقال آب بین حوضه اي با رعایت الزام 18با توجه به اینکه در ماده 

دانسته شده است، در صورت اجرا تصمیم گیري درباره بازار آب را به خارج از 
هـاي   کنند. (به عنوان مثـال عرضـه بخشـی از پروانـه     حوضه آبریز منتقل می

 باالدست سیستم انتقال براي انتقال)

28 

972 24 _ 
اي  آب منطقه

 اردبیل 
در پروانه در شـرایط   ذکر ممنوعیت مصرف آب در محلی غیر از موارد مندرج

 برداري با این ماده مغایرت دارد. صدور پروانه بهره
24-4  

973 24 _ 
اي  آب منطقه

 اردبیل 
 28 به هزینه مبادله در مبادله آب اشاره نشده است.

974 24 _ 
اي  آب منطقه

 اردبیل 
 28 تعرفه دولتی مبادله آب نیاز به توضیح دارد.

975 24 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
 28 حذف شود.» با لحاظ تعرفه دولتی مبادله آّب«عبارت  24در ماده 

976 25 
میترا 

 _ ابراهیمی
که به این ماده افـزوده شـده    "برداري هرگونه خدمات بهره"منظور از عبارت 

 است واضحا مشخص گردد.
25-1  

977 25 
میترا 

3-25 بایست حذف شود. میتوسعه چشمه به این ماده افزوده شده است که  _ ابراهیمی  

978 25 
سجاد 
 _ انتشاري

تشخیص هرگونه حریم کلیه منابع و مجاري آبـی بـا کارشناسـان    : «2تبصره 
در حالی که ایجاد این امضاهاي طالیـی زمینـه فسـاد را    » وزارت نیرو است!!!

افزایش خواهد داد. الزم است استانداردها و نظام تعیین حـریم قـبال تعیـین    
 کارشناسان، آن نظام را با مصداق تطبیق دهند. شده باشد و

25-4  

979 25 
سجاد 
 _ انتشاري

تعیین حریم چاه و قنات توسط کارشناسان وزرات نیرو بـراي چیسـت وقتـی    
هیچ کجا در قوانین از حریم این منابع صحبتی شده اسـت. در مـوارد دیگـر،    

وضع شده است ولی ها و تأسیسات و ... قوانینی  صرفا در مورد حریم رودخانه
رسـد   در مورد حریم چاه و قنات هیچ قانون وضع نگردیده است. به نظـر مـی  

 که اهداف آن بررسی شود!! این ماده از قوانین قبلی آورده شده بدون این

25-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 آقاي مهدان 25 980
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

اقتصـاد  تعرفه وزارت نیرو به صورتی باشد که توسط هیئت وزیران و شـوراي  
 تهیه گردد

25-5  

981 25 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

هـاي   تواند از خدمات کارشناسـان رسـمی دادگسـتري در رشـته     متقاضی می
 مربوط بهره گیرد. نظر ایشان مورد تایید وزارت نیرو است.

25-1  

982 25 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

متن پیشنهادي باید تعرفـه وزارت نیـرو در یـک مرجعـی نظیـر       25در ماده 
 شوراي اقتصاد یا هیات وزیران مصوب و بعد از متقاضیان دریافت شود.

25-5  

اي یزد آب منطقه _ 25 983  
بـه  » تشخیص حریم کلیه منابع و مجـاري آبـی  «: بهتر است عنوان 2تبصره 

 تغییر یابد.» تشخیص کلیه منابع و مجاري آبی مجاز و فعال«
25-6  

984 25 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 به شرح زیر اصالح شود: 3تبصره 
در هر صورت، تشخیص حریم کلیـه منـابع و مجـاري آبـی و حـریم و بسـتر       

ها، با کارشناسان وزارت نیرو اسـت و در   هاي دائمی یا موقت و مسیل رودخانه
مراجع صـالحه، پـس از   یا محاکم و  36موارد نزاع، مراکز داوري موضوع ماده 

کسب نظر از کارشناسان وزارت نیرو یا کارشناسان دادگستري، براي انطبـاق  
 شرایط با نظریه وزارت نیرو، به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

25-7  

985 25 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

شود به منظور حفظ و حراست از منـابع آبـی و اراضـی حـریم و      پیشنهاد می
 اضــــافه شــــود:  25بــــه مــــاده  4هــــا، تبصــــره  بســــتر و رودخانــــه

وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال نقشه و کاداستر اراضـی  
ها و مجاري اصلی آبی کشور را تهیه نمایـد.   ها و مسیل حریم و بستر رودخانه

 سال تهیه و تکمیل گردد. 4د ظرف مدت سایر موار

25-8  

986 25 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

تعرفه وزارت نیرو در یک مرجعی نظیر شوراي اقتصاد یا هیات وزیران مصوب 
، تعیین حد بستر و حـریم از   32و سپس از متقاضیان دریافت شود. در ماده 

 وجه انجام شود.وظایف وزارت نیرو است که در واقع باید بدون پرداخت 

25-5  

987 25 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
9-25 : دستورالعمل تعیین صالحیت کارشناسان تدوین و ابالغ گردد.1تبصره   

988 25 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
: کارشناسـان سـازمان محـیط زیسـت نیـز در تعیـین حـریم مـورد         2تبصره 

 استفاده قرار گیرند.
25-10  

989 25 _ 
اي  منطقهآب 

 بوشهر
11-25 منابع آب غیر متعارف نیز به متن ماده اضافه گردد . 25در ماده   

990 25 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به طور مشخص از جملـه منحصـرا کارشناسـان وزارت     25ماده  2در تبصره 
 نیرو می باشد و نظرات آنان قطعی می باشد استفاده و جایگزین گردد.

25-12  

991 25 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

و در ارائه خدمات فنی، توسعه چشمه نیز افزوده شده است در  25در ماده  •
برداري از چشمه از مبدا، مانند کارخانه آب معدنی اثرات جبـران   حالیکه بهره

ت بایست تح ها می ناپذیري بر اکوسیتم و منابع آب وابسته به آن دارد. چشمه
برداري از آنهـا در حـریم چشـمه ممنـوع      حفاظت قرار گیرند و هر گونه  بهره

25-3  



 
 

 

1089 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 گیرد. اي صورت  شده و تنها تحت شرایط ویژه

992 25 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

که به این ماده افزوده شده  "برداري هرگونه خدمات بهره"منظور از عبارت  •
 است واضحا مشخص گردد.

 بایست حذف شود. توسعه چشمه به این ماده افزوده شده است که می •
هـاي تعـاونی روسـتائی حـذف      تبصره این ماده مرتبط با تخفیف به شرکت •

 نگردد.

25-1 ،
25-3  

993 25 _ 
ها،  جنگلسازمان 

 مراتع و آبخیزداري
13-25 جایگزین شود.» تعیین«عبارت » تشخیص«به جاي کلمه  2در تبصره   

994 26 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

در صـورت ضـرورت،   «برداري مکلف شـدند   دارندگان پروانه بهره 26در ماده 
وزارت نیـرو  کمیت و  کیفیت آب برگشتی را طبق درخواست و دستورالعمل 

به دالیل زیر این تکلیف خارج از توان فنی و مقدورات دارنـدگان  » ارائه دهند
 برداري است: پروانه بهره

گیـري   جز در مواردي که آب برگشتی به صورت سطحی و قابل اندازه به -الف
شـود، آب برگشـتی    به شبکه انتقال و توزیع یا رودخانه و نهر اصلی وارد مـی 

 برداري نیست. و تعیین براي دارندگان پروانه بهره گیري قابل اندازه
گیري کیفیت آب برگشـتی از نظـر میـزان امـالح محلـول (نمـک،        اندازه -ب

بـرداران   هاي میکروبی و شـیمیایی در حـد تـوان بهـره     نیترات و ...) و آلودگی
 نیست.

26-2  

995 26 
میترا 

2-26 برداران خارج است. عهده بهرهگیري کمیت و کیفیت آب برگشتی از  اندازه _ ابراهیمی  

996 26 
میترا 

 _ ابراهیمی

ها و مصارف آب در یک دشت لزوما نیازي به نصب کنتور  براي پایش برداشت
اي بسـیار گویـاتر هسـتند. نصـب کنتـور بـه علـت         هاي ماهواره نیست و داده

کننده نبوده است. الـزام بـه نصـب     بخشی کمک دستکاري کنتورها، در تعادل
 برداران پرمصرف صورت گیرد. کنتور تنها در موارد لزوم و در مورد بهره

26-1  

997 26 
میترا 

 _ ابراهیمی
نصب کنتـور بـا تاییـد وزارت    «تمهیداتی قانونی در نظر گرفته شود تا عبارت 

 هاي خاص مورد تایید وزارت نیرو نگردد. منجر به انحصار شرکت» نیرو
26-3  

 سعید مرید 26 998
دانشگاه تربیت 

 مدرس
گیري مصرف آب (به خصوص تبخیر و تعرق واقعی) و پـایش   تجهیزات اندازه

 آن مدنظر قرار گیرد.
26-4  

999 26 
سجاد 
 _ انتشاري

گیـري   عدم نصـب تجهیـرات انـدازه    20تناقض دارند. در ماده  26و  20ماده 
تشـخیص  نصب تجهیزات بنا بر  26تخلف به شمار آمده در حالی که در ماده 
گذار حکیم باشـد. متوجـه    رود قانون وزارت نیرو گذاشته شده است. انتظار می

 تک کلمات قانون باشد. تک

28 

1000 26 
سجاد 
 _ انتشاري

گیـري   عدم نصـب تجهیـرات انـدازه    20تناقض دارند. در ماده  26و  20ماده 
نصب تجهیزات بنا بر تشـخیص   26تخلف به شمار آمده در حالی که در ماده 
گذار حکیم باشـد. متوجـه    رود قانون وزارت نیرو گذاشته شده است. انتظار می

 تک کلمات قانون باشد. تک

28 

1001 26 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

 ماده به شرح زیر اصالح گردد: 
گیـري کمـی هوشـمند     تمامی نقاط برداشت آب، باید مجهز به وسایل انـدازه 

برداران مکلفند براي اولین بار با هزینه خود نسبت به تهیه و  باشند. کلیه بهره

26-5  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
گیري هوشمند بـا تأییـد وزارت نیـرو اقـدام      نصب کنتور یا سایر وسایل اندازه

 نمایند.

1002 26 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

: وزارت نیرو موظف است ظرف مدت سـه سـال از تـاریخ ابـالغ ایـن      1تبصره
گیري هوشمند در کلیه منـابع آبـی اقـدام     قانون نسبت به نصب وسایل اندازه

بردار دریافت و در سایر مـوارد بـه    نماید و در موارد جدید هزینه آن را از بهره
 هزینه خود نصب کند.

26-6  

1003 26 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

: وزارت نیرو موظف است با هدف پـایش مسـتمر کیفـی منـابع آب     2تبصره 
برداري نموده و نسبت به آنـالیز شـیمیایی    همه ساله از کلیه منابع آبی نمونه

محیطی اقدام و نتایج  اي از جهات مختلف براساس استانداردهاي زیست نمونه
 آن را براي عموم منتشر کند.

26-7  

1004 26 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

برداران در هر صورت موظف بـه حفـظ و نگهـداري کنتورهـا و      : بهره3تبصره 
گیري هوشمند ثابت در محل منابع آبی بوده و در صورت قصور یا  لوازم اندازه

تقصیر مکلف به جبران خسـارت مـی باشـند (در ایـن خصـوص نظـر جهـاد        
گیـري   زهکشاورزي این است که وزارت نیرو مسـئول نگهـداري از لـوازم انـدا    

هوشمند بوده و صرفاً در صـورت ایـراد خسـارت ناشـی از قصـور یـا تقصـیر        
 باشد). بردار، مشترك موظف به جبران خسارت می بهره

26-6  

اي تهران آب منطقه _ 26 1005  
برداران  گیري آبدهی نقاط برداشت آب برعهده بهره در تبصره ذیل ماده اندازه

اي نشده  سنجی اعداد گزارش شده، اشاره صحتگذاشته شده ولی به مکانیزم 
 است.

26-8  

1006 26 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

گیري آبدهی نقاط برداشت آب باید توسط وزارت نیرو صورت  : اندازه1تبصره 
 بردار. پذیرد نه بهره

ــه آموزشــی در خصــوص    بهــره ــدازه گیــري را دارد و ن ــات ان ــه امکان ــردار ن ب
دیده اسـت و همچنـین داده هـاي آن نمـی توانـد قابـل       گیري آبدهی  اندازه

 اطمینان باشد.

26-2  

1007 26 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
نصب تجهیزات سـنجش آلـودگی و کیفیـت آب توسـط سـازمان حفاظـت       «

آب سـبب   گیرد. در نقاطی که تخلیه فاضـالب یـا زه   محیط زیست صورت می
پذیرنده شود با ابالغ سازمان و با هزینه واحد تخلیـه  افزایش بارآلودگی منبع 

 »پذیرد. کننده نصب تجهیزات صورت می

26-9  

 دکتر باقري 26 1008
دانشگاه تربیت 

 مدرس
تبصره: تمایز این تبصـره بـا اصـل مـاده در چیسـت؟ ایـن طـوري راه بـراي         

 شود. سوءاستفاده باز می
26-10  

1009 26 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 برداران خارج اسـت.  گیري کمیت و کیفیت آب برگشتی از عهده بهره اندازه •
ها و مصارف آب در یک دشت لزومـا نیـازي بـه نصـب      براي پایش برداشت •

اي بسیار گویاتر هستند. نصب کنتور به علت  هاي ماهواره کنتور نیست و داده
کننده نبوده است. الـزام بـه نصـب     خشی کمکب دستکاري کنتورها، در تعادل

 بـرداران پرمصـرف صـورت گیـرد.     کنتور تنها در موارد لزوم و در مـورد بهـره  
نصب کنتور با تاییـد وزارت  «تمهیداتی قانونی در نظر گرفته شود تا عبارت  •

 هاي خاص مورد تایید  وزارت نیرو نگردد. منجر به انحصار شرکت» نیرو

26-2  

2-26فقط تکلیف شده که بخش خصوصی کنتور نصب کند حاال چطـور مشـخص   هاي  شبکه تشکل _ 26 1010  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

داران  یکه باید تسهیالت و راهکار ها مشخص می شـد تـا چـاه    نیست در حال
 تشویق به نصب کنتور شوند

1011 26 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

پتانسیل واقعی فعلی براي تولید و نصب ادوات اندازه گیري اصال دیده نشـده  
 است؟

26-11  

1012 26 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در صـورت ضـرورت   »برداري مکلف شدهاند  دارندگان پروانه بهره 26 ەٴدر ماد
بق درخواست و دسـتورالعمل وزارت نیـرو   کمیت و کیفیت آب برگشتی را ط

به دالیل زیر این تکلیف خارج از توان فنی و مقدورات دارندگان «. ارائه دهند
برداري است: الف ـ بجز در مواردي کـه آب برگشـتی بـه صـورت       پروانه بهره

گیري به شبکه انتقال و توزیع یا رودخانـه و نهـر اصـلی     سطحی و قابل اندازه
گیري و تعیـین بـراي دارنـدگان پروانـه      برگشتی قابل اندازه شود، آب وارد می

گیري کیفیت آب برگشتی از نظر میزان امـالح   برداري نیست. ب ـ اندازه  بهره
هـاي میکروبـی و شـیمیایی در حـد تـوان       محلول )نمک، نیتـرات و آلـودگی  

 برداران نیست. بهره

26-2  

1013 26 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
گیـري را   وزارت نیرو وسایل اندازه«الزم است عبارت  26ماده در تبصره ذیل 

 اضافه شود.» برداران اخذ نماید تهیه و هزینه آن را از بهره
26-12  

1014 26 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

اوال صالحیت پیمانکاران با سازمان برنامه و بودجه کشور است و ایـن کـار را   
پروانه صالحیت حفاري از وزارت نیرو، دهد. ثانیا در صورت تحصیل  انجام می

هاي نفت و معـدن بـا مشـکالتی     هاي غیروابسته به آب مانند چاه حفاري چاه
 شود بنابراین ماده باید اصالح شود. همراه می

26-13  

 شهرام نخعی 27 1015
اي  آب منطقه
 اصفهان

 سطر اول ماده به  شرح زیر اصالح شود:
ها حفاري است و با وسـایل دسـتی،    آناشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه «

کمپرسور و وسایل موتوري و مشابه اقدام به حفر چاه و قنات براي استفاده از 
کننـد بایـد    منابع آبی یا هر منظور دیگري (از جمله موارد عمرانـی و ...) مـی  

پروانه صالحیت حفاري از وزارت نیرو تحصیل نمایند و بـدون پروانـه مـذکور    
 ».خواهند بودمجاز به حفاري ن

27-1  

 شهرام نخعی 27 1016
اي  آب منطقه
 اصفهان

 این ماده به  شرح زیر اصالح شود: 2تبصره 
نیروي انتظامی و پلیس آب یا یگان حفاظت منابع آب، موظف به جلوگیري «

از حمل و نقل یا تردد دستگاه حفـاري غیرمجـاز و توقیـف و تحویـل آن بـه      
همچنین نیروي انتظامی یا یگان حفاظت اي می باشد.  هاي آب منطقه شرکت

منابع آب (یا پلیس آب) باید بـا هرگونـه حفـاري غیرمجـاز بـه عنـوان جـرم        
مشهود مقابلـه نمایـد و متخلفـین اعـم از صـاحب ملـک، حفـار (دسـتی یـا          
دستگاهی)، صاحب دستگاه حفاري یا دستی را بازداشت و به مراجع قضـایی  

 ».این قانون رفتار خواهد شد 54تحویل دهد. با متخلفین طبق ماده 

27-3  

 شهرام نخعی 27 1017
اي  آب منطقه
 اصفهان

 اي به شرح زیر به ماده اضافه شود: تبصره
هـاي دولتـی و غیردولتـی بـراي انجـام        کلیه افراد حقیقی و حقوقی و ارگان«

برداري، گود بـرداري، حفـاري    سازي و ...که مستلزم خاك عملیات عمرانی، راه

27-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
این قانون) است بایـد   37عبور از منابع آبی سطحی (موضوع ماده  زمین و یا

براي عملیات عمرانی خود به لحاظ بررسی رعایت اضرار بـه حـریم یـا اصـل     
اي مجوزهـاي الزم   هاي آب منطقه منابع آبی از لحاظ کمی و کیفی از شرکت

 ».را اخذ نمایند

1018 27 
سجاد 
2-27 بار تکرار شده است. 2هاي حفاري فاقد کارت تردد  دستگاه، توقیف 27ماده  _ انتشاري  

 آقاي مهدان 27 1019
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

4-27 براي دستگاههاي حفاري سقف زمانی باید تعیین شود 27ماده  1در تبصره   

1020 27 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

اي با هدف تسهیل فرآیند شناسـایی   منطقههاي آب  شود شرکت پیشنهاد می
اي را طراحی و صدور مجوز و کارت تردد  اشخاص و تجهیزات حفاري، سامانه

 را منوط به تبت مشخصات مالک و دستگاه حفاري در سامانه مذکور نماید.

27-5  

1021 27 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

هاي حفـاري توسـط وزارت    سامانه پایش دستگاه: باید براي استقرار 1تبصره 
 نیرو؛ سقف زمانی تعیین شود.

27-4  

1022 27 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

هـا   کلیه افراد حقیقی یا حقـوقی کـه حرفـه آن    27شود در ماده  پیشنهاد می
حفاري است (اعم ازحفاري با وسایل موتوري یا دستی) موظـف باشـند مفـاد    

 را رعایت نمایند. 27ماده 
27-1  

1023 27 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
موافقـت  ": در خصوص جانمایی و استقرار، الزم است موضوع کسـب  1تبصره

 نیز لحاظ گردد. "سازمان حفاظت محیط زیست
27-6  

1024 27 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

راجع به کسانی که به صورت موردي اقدام به حفاري غیـر مجـاز    27در ماده 
 می نمایند و حرفه آن ها حفاري نیست تعیین تکلیف نشده است.

27-1  

 دکتر باقري 27 1025
دانشگاه تربیت 

 مدرس
7-27 چیست؟پروانه صالحیت حفاري: معیارها و شرایط کسب صالحیت   

 دکتر باقري 27 1026
دانشگاه تربیت 

 مدرس
7-27 : مراحل رفع توقیف چیست؟2تبصره   

1027 27 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

هاي حفاري اشخاص حقیقی و حقوقی این موضوع نیز به  : باید تعرفه1تبصره 
شـود و ضـمانت اجـرا از    صورت ساالنه توسط وزارت نیرو تـدوین و تصـویب   

تواننـد بـا    ها توسط این افراد را تخلف ذکر نماید کـه مـی   خروج از این تعرفه
ایجاد لینک مشخصی در سامانه پایش اجرایی توسط وزارتخانـه نیـرو لحـاظ    

 شود.

27-5  

1028 28 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
2-28 اراضی نیز الزم است.بند ب: اجازه سازمان حفاظت   

1029 28 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

تبصره: در این تبصره باید به قـانون حفـظ امـور اراضـی و ممانعـت از تغییـر       
 کاربري توجه شود.

28-3  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1030 28 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

بـرداري بـه    کل یـا بخشـی از پروانـه بهـره    ، انتقال  28در بند الف ماده  -الف
دیگري به تبع زمین و براي همـان مصـرف بـا اطـالع وزارت نیـرو از شـمول       

با اطالع وزارت «شود به جاي عبارت  ممنوعیت خارج شده است. پیشنهاد می
 جایگزین شود.» با مجوز رسمی وزارت نیرو«عبارت » نیرو

28-1  

1031 28 

کارگروه 
تخصصی آب 

شبکه و انرژي 
 ملی

_ 

برداري به دیگـري   انتقال پروانه بهره«آمده است:  28در تبصره ذیل ماده  -ب
یا تغییر نوع مصرف آن در قالب تصمیم کمیسیون حوضه آبریز جزو مصادیق 

گردد. این تبصره مغایر بـا   ها محسوب نمی تغییر کاربري اراضی مزروعی و باغ
تغییـر کـاربري اراضـی     وظایف وزارت جهاد کشاورزي در تشخیص مصـادیق 

ها و جلوگیري از آن است. ضمن آنکه این تبصـره، راه را بـراي    مزروعی و باغ
شود، حذف شود و یا مشـروط   گذارد. پیشنهاد می تغییر کاربري اراضی باز می

 به استعالم و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزي شود.

28-1  

1032 28 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

ندانشگاه تهرا  

سازي محسوس و نامحسوس بخش کشـاورزي در مـواد مختلـف ایـن      کوچک
که تفسیر و اجـراي آن بعـدا بـه عهـده      قانون قابل مشاهده است. به ویژه این

انتقـال  « وزارت نیرو خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده قید شده است کـه  
یم برداري به دیگـري یـا تغییـر نـوع مصـرف آن ، در قالـب تصـم        پروانه بهره

هـا   کمیسیون حوضه آبریز، جز مصادیق تغییر کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ    
بـرداري آب   همین امر زمینهه فروش و انتقال پروانه بهره». شود محسوب نمی

سازي این بخش را دنبـال خواهـد    کشاورزي به یخش غیرکشاورزي و کوچک
 داشت.

28-1  

1033 28 
میترا 

 _ ابراهیمی

این ماده تسهیل بازتخصیص آب به اراضی و مصارف جدید را فـراهم آورده.   •
همچنین این ماده امکان تغییر کاربري اراضی فعلی را نیز فراهم کرده اسـت  
ــند:      ــته باش ــی داش ــل جبران ــر قاب ــوارض غی ــت ع ــن اس ــر دو ممک ــه ه  ک

o       تخصیص بیشتر به شرب و صنعت: ایـن مـاده امکـان بازتخصـیص آب بـه
مصارف و اراضی دیگر را فراهم آورده است. از انجـا کـه آب شـرب و صـنعت     

اي بــه  هــاي آب منطقــه تعرفــه آب بــاالتري دارنــد احتمــاال تمایــل شــرکت 
ــود.      ــد بـــ ــتر خواهـــ ــارف بیشـــ ــن مصـــ ــه ایـــ ــیص بـــ  بازتخصـــ

o  کشاورزي: در تبصره ایـن مـاده انتقـال    دامن زدن به تغییر کاربري اراضی
برداري به دیگري جزو مصادیق تغییـر کـاربري مصـادیق کـاربري      پروانه بهره

ها نمی شود. در نتیجه امکان تغییر کـاربري اراضـی کشـاورزي و     زراعی و باغ
 گیــري کاربردهــاي دیگــر در ایــن اراضــی فــراهم شــده اســت.         شــکل

o  :همچنین با امکان تخصـیص آب بـه   دامن زدن به توسعه اراضی کشاورزي
 اراضی دیگر امکان توسعه اراضی کشاورزي فراهم شده است.

28-1  

1034 28 
میترا 

 _ ابراهیمی

برداري به زمین و مصارف دیگري منتقل شـود   تصمیم این امر که پروانه بهره
به کمیسیون حوضه آبریز محول شده اسـت. مشـخص نیسـت کـه آیـا ایـن       

شود یا به طور کل براي یک حوضه براي یک مدت  میتصمیم موردي گرفته 
 معین.

28-4  

1035 28 
سجاد 
 _ انتشاري

یک راه دیگر براي  فساد باز شده است. براساس این قانون، کمیسیون حوضه 
بـرداري   تواند بدون هیچ معیار و سنجه مشخصی تصمیم بگیرد یـک بهـره    می

همـین یعنـی جابجـایی    برداري صنعتی تبدیل شـود و   کشاورزي به یک بهره
 مبالغ عظیم مالی. (امضاي طالیی)

28-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 کریم خدایی 28 1036
امور منابع آب 

 زنجان
به تبع زمین و براي همان مصرف صـرفاً بـا   « بدین نحو اصالح شود   بند الف

 ».اطالع و اجازه وزارت جهاد کشاورزي 
28-5  

 کریم خدایی 28 1037
امور منابع آب 

 زنجان

تغییر نوع مصرف از صـنعتی بـه   «به این شکل اصالح شود، همچنین بند ب 
کشاورزي ممنوع بوده و تغییر نوع مصرف از کشاورزي بـه صـنعتی بـا اجـازه     
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي است و همچنین تغییـر نـوع مصـرف در    

هاي مختلف کشـاورزي اعـم از زراعـی، پـرورش مـاهی، گـاوداري،        زیر بخش
در این صـورت  » باشد  اً با اجازه وزارت جهاد کشاورزي میمرغداري و ... صرف

نیازي بـه اسـتعالم جهـاد کشـاورزي از وزارت نیـرو جهـت اسـتقرار صـنایع         
کشاورزي با آب مجاز چاه کشاورزي و تغییر نوع مصرف نیست و صرفا وزارت 

 برداري نماید. تواند به استعالم اعتبار مجوز بهره جهاد کشاورزي می

28-5  

1038 28 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

موضوع تغییر کاربري بوده و ضروري اسـت نقـش و سـهم وزارت کشـاورزي     
 پررنگ دیده شود.

28-1  

 آقاي مهدان 28 1039
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

در محدوده مطالعاتی باید بدون اجازه کمیسـیون حوضـه آبریـز قابـل انجـام      
 باشد.

28-6  

اي یزد منطقهآب  _ 28 1040 7-28 کند. امکان تشکیل بازار و رقابتی بودن را سلب می   

1041 28 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، 
تعرفه و 

ساز خصوصی
 ي

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

و  27برداري مغایر با دستورالعمل اجرایی ماده  اختصاص پروانه بهره 28ماده 
باشـد. (شـماره    محتـرم نیـرو مـی   قانون توزیع عادالنه آب، ابالغـی وزیـر    28
 )1398/09/05مورخ  98/37340/31/100

28-8  

1042 28 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

ــاده  ــردد:  28بنـــــد الـــــف مـــ  بـــــه ایـــــن شـــــرح اصـــــالح گـــ
 الف) به تبع زمین و براي همان مصرف صرفاً با مجوز کتبی وزارت نیرو. 

28-9  

1043 28 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

جهاد کشاورزي استان اصفهان این است کـه در ایـن   پیشنهاد موکد سازمان 
ماده و در همه موارد مصوبات و مجوزهاي صـادره بـا رعایـت و لحـاظ قـانون      

 حفظ کاربري اراضی صادر گردد.

28-3  

1044 28 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
10-28 توان آن را حذف کرد. اشتراکات زیادي دارد و می 20با ماده   

1045 28 _ 
حفاظت  سازمان
زیست محیط  

هـاي آب در یـک محـدوده     بـرداري چـاه   انتقال کل یا بخشی از پروانـه بهـره  
مطالعاتی یا دشت آبی باید بدون نیاز به مجوز کمیسیون حوضـه آبریـز قابـل    

 انجام باشد.

28-11  

1046 28 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

شود ب) بند حذف  "مواردي  "نیاز به اصالح دارد: الف) بعد از زمین 28ماده 
اضـافه شـود ج) در بنـد      "اطالع"به جاي "بدون اخذ مجوز وزارت نیرو"الف 

ب مشخص شود در چه مواردي وزارت نیرو امکان تغییر زمین تحت شرب را 
 دارد.

28-9  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 28 1047
دانشگاه تربیت 

 مدرس
12-28 شود؟ با این ماده تکلیف ایجاد یازار آب چه می  

1048 28 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

تبصره: ابهام موجود در این تبصره در خصوص نوع زمـین در راسـتاي تغییـر    
ها باید کامال مشخص شود کـه چـه اقـدامی قـرار      کاربري اراضی زراعی و باغ

 است بگیرد؟

28-13  

1049 28 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

کشورمنابع طبیعی   

زمینه توسعه بیشتر اراضـی کشـاورزي و یـا تغییـر کـاربري اراضـی        28ماده 
کشاورزي را فراهم آورده است. این امر از طریق ممکن ساختن تخصیص آب 
به اراضی دیگر غیر از اراضی اولیه تحت پروانه، همچنین از طریق تبصره این 

مصـرف آن جـزو    برداري بـه دیگـري یـا تغییـر نـوع      ماده (انتقال پروانه بهره
شود)، فراهم آمـده   مصادیق تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی محسوب نمی

 است.

28-14  

1050 28 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

پیشنهاد میگردد به جهت عدم انتقال آب به اراضی ملی یا اراضی دیم در بند 
 ب این ماده اصالحیه صورت بپذیرد

ب) براي زمین دیگر و یا مصارف دیگر صرفاً با اجازه وزارت نیـرو و در قالـب   
آبریز به این شرط که انتقـال آب بـه اراضـی دیـم و      تصمیم کمیسیون حوضه

 اراضی ملی ممنوع بوده
هاي تصرف اراضـی ملـی انتقـال آب بـه آنهـا و کشـت        توضیح : یکی از روش

نشـان دادن آنهـا کـه در     محصوالت مثل هندوانه است و روشـی بـراي سـبز   
نهایت عامل جدي فرسایش این اراضی و تصرف آنها خواهد بود ضمن اینکـه  

باشدعامل  ها می هاي دامنه کوه با انتقال آب به اراضی دیم که عموما در شیب
 کنند تغییر کاربري آنها خواهد شد و بعضا به ویال سازي اختصاص پیدا می

28-15  

1051 28 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 مورد ب سازمان حفاظت امور اراضی اضافه شود
در تبصره، توجه به قانون حفظ امور اراضی و ممانعـت از تغییـر کـاربري  بـه     

 آبریز اضافه شود تصمیم کمیسیون حوضه

28-3  

1052 28 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

این ماده تسهیل بازتخصیص آب به اراضی و مصارف جدید را فـراهم آورده.   •
همچنین این ماده امکان تغییر کاربري اراضی فعلی را نیز فراهم کرده اسـت  

 که هر دو ممکن است عوارض غیر قابل جبرانی داشته باشند:
الف) تخصیص بیشتر به شرب و صنعت: این ماده امکان بازتخصـیص آب بـه   

اراضی دیگر را فراهم آورده است. از آنجـا کـه آب شـرب و صـنعت      مصارف و
اي بــه  هــاي آب منطقــه تعرفــه آب بــاالتري دارنــد احتمــاال تمایــل شــرکت 

 بازتخصیص به این مصارف بیشتر خواهد بود.
ب) دامن زدن به تغییر کاربري اراضی کشاورزي: در تبصره این مـاده انتقـال   

مصادیق تغییـر کـاربري مصـادیق کـاربري      برداري به دیگري جزو پروانه بهره
ها نمی شود. در نتیجه امکان تغییر کـاربري اراضـی کشـاورزي و     زراعی و باغ

 گیري کاربردهاي دیگر در این اراضی فراهم شده است. شکل

28-1  

1053 28 _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
کشاورزي: همچنین با امکان تخصیص آب بـه  ج) دامن زدن به توسعه اراضی 

 اراضی دیگر امکان توسعه اراضی کشاورزي فراهم شده است.
28-4  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور
برداري به زمـین و مصـارف دیگـري منتقـل      تصمیم این امر که پروانه بهره •

شود به کمیسیون حوضه آبریز محول شده است. مشخص نیست که آیا ایـن  
اي یک حوضه براي یک مدت شود یا به طور کل بر تصمیم موردي گرفته می

 معین

1054 28 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداري به دیگـري   ، انتقال کل یا بخشی از پروانه بهره 28. در بند الف ماده 1
به تبع زمین و براي همان مصرف با اطالع وزارت نیـرو از شـمول ممنوعیـت    

 "بـا اطـالع وزارت نیـرو   "شود به جاي عبـارت:   پیشنهاد میخارج شده است. 
 جایگزین شود. "با مجوز رسمی وزارت نیرو "عبارت: 

برداري به دیگري یا  انتقال پروانه بهره"آمده است:  28 ەٴذیل ماد ەٴ. در تبصر2
تغییر نوع مصرف آن در قالب تصمیم کمیسیون حوضه  آبریز جـزو مصـادیق   

گردد. این تبصره مغایر بـا   ها محسوب نمی زروعی و باغتغییر کاربري اراضی م
وظایف وزارت جهاد کشاورزي در تشخیص مصـادیق تغییـر کـاربري اراضـی     

ها و جلوگیري از آن است. ضمن آنکه این تبصـره، راه را بـراي    مزروعی و باغ
شود حذف شود و یا مشـروط   گذارد. پیشنهاد می تغییر کاربري اراضی باز می

 و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزي شود. به استعالم

28-9  

1055 28 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

کمیسیون حوضه «شود به جاي  نویس قانونی درخواست می در متن این پیش
 قید شود.» دولت«، لفظ »آّبریز

28-16  

1056 28 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

داشـت. و بیـان    در خصوص این ماده در قانون توزیع عادالنه هم ابهام وجـود 
جامعی ارائه نشده بود. متاسفانه در این ماده هـم همـان بحـث وجـود دارد و      
یک بعد از مسائل مبتالبه که مسائل عدیده قضـایی را در بـر دارد را در نظـر    

برداري آب مختص زمین و مـواردي اسـت    اند. در این ماده پروانه بهره نگرفته
میم توسط کمیسیون حوضـه آبریـز   که تص  که براي صادر شده است؛ مگر  آن

الصـدور را   بـرداري سـابق   هاي بهره مربوطه اتخاذ شود. این ماده موضوع پروانه
ها به علت  صادر گردیده و در آن سال  70و  60گیرد که در دهه  هم در برمی

عدم آشنایی جامع با مسائل حقوقی و عدم امکان بررسـی اسـناد رسـمی یـا     
بـرداري صـادر     آزمایی، پروانه حفر یا بهـره  راستی عادي مالکیت و  نبود امکان

گردید که امروزه مسائل اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است. مواردي  می
هاي حقوقی وجود داردکه به علـل مختلـف در فـرم تقاضـاي      مبتال به پرونده

چاه، آدرس و مشخصات یک زمین را ارائـه امـا محـل چـاه داراي پروانـه در      
قـانون   38ن دیگر متعلق به شـخص دیگـري اسـت. برابـر مـاده      پالك و زمی

مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجـا کـه   
هیمن  39باال رود و همچنین است نسبت به زیرزمین؛ و همچنین برابر ماده 

شـود؛   قانون هر بنا و حفري که در زمین است، ملک مالک آن محسـوب مـی  
 ف آن ثابت شود. مگر اینکه خال

قانون توزیع عادالنه آب پروانه مصـرف آب را مخـتص    27از سوي دیگر ماده 
به زمین و مواردي که براي آن صادر شده، دانسته است. بـا عنایـت بـه عـام     
بودن قانون مدنی و رفع و رجوع کردن چنین اختالفـاتی، خـوب اسـت ایـن     

هـاي آب را تـابع    ت چاهقانون مدنی، مالکی 39ماده هم ضمن تبعیت از ماده 
مالکیت اراضی بداند که چاه مورد نظر  در آن حفر گردیده بـا ایـن قیـد کـه     

 مگر خالف آن در مراجع قضایی ثابت گردد.

28-1  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1057 28 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

 "، با اطالع وزارت نیـرو ، بـه    28ماده  "الف  "پیشنهاد می شود در بند  -2
 وزارت نیرو و تغییر داده شود. "با اطالع کتبی 

28-9  

1058 28 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

برداري به دیگـري یـا    آمده که انتقال پروانه بهره 28در تبصره ذیل ماده   -3
تغییر نوع مصرف آن در قالب تصمیم کمیسیون حوضه آبریز ، جزو مصـادیق  

اینکه انتقال پروانـه بـه    تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی نیست، با توجه به
دیگري یک فعالیت حقوقی است و تغییر نوع مصرف، یک تغییر روش فعالیت 

 اقتصادي، جمع این دو و گرفتن نتیجه واحد، نیاز به تجدید نظر دارد.

28-1  

 _ کریم خدایی 28 1059

به تبع زمین و براي همان مصرف صـرفاً بـا   « بند الف  بدین نحو اصالح شود 
زیرا تقسیم و توزیع و مـدیریت آب در  » اجازه وزارت جهاد کشاورزياطالع و 

 مزرعه بر عهده وزارت جهاد کشاورزي می باشد.
تغییر نوع مصرف از صنعتی «همچنین بند ب به این شکل اصالح شود،       

به کشاورزي ممنوع بوده و تغییر نوع مصرف از کشاورزي به صنعتی با اطالع 
وزارت جهـاد کشـاورزي اسـت و همچنـین تغییـر نـوع        و اجازه وزارت نیرو و

مصرف در زیر بخش هاي مختلف کشاورزي اعم از زراعـی ، پـرورش مـاهی ،    
در » گاوداري ، مرغداري و ... صرفاً با اجازه وزارت جهاد کشاورزي می باشـد  

این صورت نیازي به استعالم جهاد کشـاورزي از وزارت نیـرو جهـت اسـتقرار     
ا آب مجاز چاه کشاورزي و تغییر نوع مصرف نیست و صرفا صنایع کشاورزي ب

 وزارت جهاد کشاورزي می تواند به استعالم اعتبار مجوز بهره برداري نماید.

28-5  

1060 29 
ولی اهللا 
 _ کریمی

تشخیص صالحیت فنی کارشناسـان بـا اسـتعالم از وزارت نیـرو      29در ماده 
وزارت نیرو چه کاري را قرار است شود. این جمله گویا نیست. یعنی  انجام می

هاي جدید/ اصـالح   در این خصوص انجام دهد؟ آیا منظور پیشنهاد صالحیت
هاي موجود کارشناسی مثال در رشته مهندسی آب (ایـن رشـته در    صالحیت

باشد) است کـه   صالحیت می 14کانون کارشناسان رسمی دادگستري داراي 
 ز دیگري است؟باید وزارت نیرو تایید کند یا منظور چی

29-1  

1061 29 
سجاد 
1-29 کارشناس رسمی دادگستري؟ _ انتشاري  

1062 29 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن
2-29 بهتر است این بند صرفا براي کارشناسان مهندس آب و آبیاري مجاز باشد.  

1063 29 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

وجود رسته آب و آبیاري در سازمان نظـام مهندسـی کشـاورزي و    با توجه به 
بایسـت   منابع طبیعی و همچنین کارشناسان رسمی دادگستري موجـود مـی  

 بینی شود. استعالم از وزارت جهاد کشاورزي هم پیش

29-3  

 آقاي مهدان 29 1064
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

شـود و صـحیح    باید ضوابط و شرایط بـراي صـالحیت کارشناسـان مشـخص    
 نیست که فقط یک استعالم از وزارت نیرو صورت بگیرد

29-1  

اي تهران آب منطقه _ 29 1065  

 مـــــتن و عنـــــوان مـــــاده بـــــه ایـــــن شـــــرح اصـــــالح شـــــود: 
هاي مختلف فنون مربوط  تشخیص صالحیت فنی و حقوقی کارشناسان رشته

و قوه  به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستري
 باشد. قضائیه با استعالم از وزارت نیرو می

29-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1066 29 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

براي تشخیص صالحیت کارشناسان رشته هاي مختلف باید شرایط و ضوابط 
تهیه شود. صرف استعالم از وزارت نیرو؛ اعمال سلیقه را بـه دنبـال مـی آورد    

 که صحیح نیست.

29-1  

1067 29 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
زیست نیـز هماننـد    تشخیص صالحیت کارشناسان محیط"در انتهاي ماده افزوده شود: 

 "پذیرد. بخش آب با استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست صورت می
29-4  

1068 29 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

با توجه به وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو  در خصوص تعیین پهنـاي حـریم و   
الیحـه و مقـررات ذکـر شـده شـده در       17بستر رودخانه ها وفق بند ج ماده 

الیحـه،  بهتـر    32رودخانـه و مـاده    آیین نامه مربوط به تعیین حریم و بستر
یک تبصره اضافه گردد مبنی بر اینکـه کارشناسـان رسـمی     29است به ماده 

دادگستري در مواردي که وزارت نیرو و شرکت هاي تابعه بـه عنـوان اعمـال    
حاکمیت اقدام به تشکیل پرونده  در مراجـع قضـایی نمـوده انـد، صـالحیت      

پـذیرش وزارت نیـرو در خصـوص اعـالم      اظهار نظر ندارند.  محاکم ملزم بـه 
حریم و بستر رودخانه هستند. جهت تضمین حقوق متصرف رودخانه، میتوان 
مجازاتی انتظامی یـا کیفـري بـراي کارشـناس متخلفـی کـه حـریم و بسـتر         

 رودخانه را اشتباه اعالم کرده است در نظر گرفت.

29-5  

1069 29 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

امور آب و آبرسانی صرفا یک امر فنی نیسـت و دانـش حـدودي اي  از علـوم     
 طبیعی و اجتماعی نیز بایستی با آن همراه باشد.

29-2  

1070 29 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در مــورد تشــخیص صــالحیت فنــی کارشناســان بایســتی در مــورد آزمــون  
کارشناسان و مصاحبه شفاهی کارشناسان و انتخاب کارشناسان، وزارت نیـرو  

 صاحب نظر باشد

29-1  

1071 29 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

آزمون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستري از طریـق کـانون    29در ماده 
شـود و صـالحیت    هـا انجـام مـی    وکال و همچنین قوه قضائیه براي همه رشته

 گردد، الزم است اصالح شود. ن میها تعیی آن

29-6  

1072 30 
میترا 

 _ ابراهیمی

امکان هرگونه تصرفی در حریم چاه و قنات فراهم آمده است. با وجود اینکـه  
این شرط گذاشته شده که تصرف موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یـا مجـرا   
نشود ولی امکان اینکه تصرفات باعث ضرر نشوند بسیار کم اسـت. مخصوصـا   

بایست ملی اعـالم شـده و از هرگونـه تصـرفی      در مورد قنات، حریم قنات می
 محافظت شود.

30-1 ،
30-2  

1073 30 _ 
اي  آب منطقه
 اصفهان

از مالکیت در ملک غیر به حق ارتفـاق در ملـک غیـر اصـالح      30عنوان ماده 
نامـه   گردد. همچنین تعیین حریم فیزیکی مجاري آبی و قنـوات طبـق آیـین   

محترم وزیران به عهده کارشناسان وزارت نیروسـت و در مـوارد    مصوبه هیات
اي بـه مـوارد رسـیدگی و در     هـاي آب منطقـه   اختالف محلی، ابتدائاً شـرکت 

 باشد. صورت اعتراض مراتب قابل طرح در محاکم قضایی می

30-3  

1074 30 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

در این ماده باید مشخص شود که آیا دادگاه است مرجع حل اختالف موجود 
 یا مرکز ملی داوري که مطمئنا این موضوع داراي اختالفات بسیاري است.

30-3  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1075 30 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در پیش نویس جدید قانون آب مانند قـانون توزیـع عادالنـه آب، نسـبت بـه      
قنوات به عنوان یک سازه پایدار و سرمایه اجتماعی و فرهنگـی  حفظ و احیاء 

انـد کـه    اي نشده است و موادي تدوین یا ابقا شده چند هزار ساله، توجه ویژه
عاملی بر از بین رفتن قنوات کشور خواهند بود. الزم اسـت در قـانون جدیـد    

متر  میلیارد 10هزار رشته قنات کشور با آوردي حدود  40آب، براي بیش از 
مکعب، موادي به حفظ و احیاي قنوات اختصـاص داده شـوند کـه بـه حفـظ      

ها و مجاري، نحوه احیا و مرمت قنواتی کـه   حریمات، حقوق ارتفاقی میله چاه
 اند و نحوه حفظ قنوات کنونی در محدوده شهرها و روستاها بپردازد. رها شده
عنوان کردن مالکیت توزیع عادالنه)، با  17نویس (ماده  این پیش 30در ماده 

در ملک غیر، دست متصرفان براي هر گونه دخل و تصرف در قنوات و حریم 
آنها باز گذاشته شده است. حتی اگر قنات توسـط همـین متصـرفان خشـک     
شد، حق گرفتن چاه به جاي قنات نیز وجود ندارد. این مـاده عـاملی بـوده و    

اران هکتار اراضـی  خواهد بود به جهت خشک شدن قنوات کشور و نابودي هز
کشاورزي به خصوص باغات در اطراف روستاها و شهرها. این ماده حـذف یـا   

اي تدوین بشود که متصرفان محدود و قنـوات حفـظ بشـوند. شـایان      به گونه
ذکر است بیشترین دعواي حقوقی در قنوات مربوط به این تصرفات می باشد 

یشنهاد ما براي مـاده  که تبدیل به یک تهدید جدي براي قنوات شده است. پ
 متن زیر است: 30
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجراي آبی در ملک غیر باشد، تصرف چـاه  « 

یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنـات یـا مجـرا و بـراي عملیـات      
مربوط به چاه یا قنات یا مجرا خواهد بود. حقوق ارتفاقی وحریمات میله چـاه  

 8تواند در اطراف چاه تا شعاع  باشد لذا صاحب ملک نمی یا مجرا محفوظ می
گونه مستحدثات ایجـاد نمایـد.    متر از هر طرف هیچ 2متري و مجرا تا شعاع 

هـا   هـا و مجـراي قنـوات و چـاه     هر گونه ساخت و ساز در حریمات میله چـاه 
باشد. چنانچه نیاز به احداث بنا یا ساخت و ساز باشد مالـک ملـک    ممنوع می

اي دریافـت و بـا همـاهنگی     هاي آب منطقه استعالمات الزم را از شرکتباید 
اي به میله چاه و  مالکان قنات با رعایت کامل حریمات و اصول فنی که صدمه

مجرا وارد نکند اقدام به ساخت و ساز نماید. هر گونه تغییر و تحـولی توسـط   
ها و  چاه هاي آبده، میله بخش خصوصی و دولتی، در حریم کمی و کیفی چاه

 »باشد. مجراي قنات ممنوع می

30-1  

30-2  

1076 30 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

از مالکیت در ملک غیر به حق ارتفـاق در ملـک غیـر اصـالح      30عنوان ماده 
گردد. همچنین تعیین حریم فیزیکی مجاري آبی و قنوات طبـق آیـین نامـه    

وزیران به عهده کارشناسان وزارت نیروسـت و در مـوارد    مصوبه هیات محترم
هاي آب منطقه اي بـه مـوارد رسـیدگی و در     اختالف محلی،  در ابتدا شرکت

 باشد. صورت اعتراض مراتب قابل طرح در محاکم قضایی می

30-3  

1077 30 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ر حریم چاه و قنات فراهم آمده است. با وجود اینکـه  امکان هرگونه تصرفی د
این شرط گذاشته شده که تصرف موجب ضرر صاحب چاه یا قنات یـا مجـرا   
نشود ولی امکان اینکه تصرفات باعث ضرر نشوند بسیار کم اسـت. مخصوصـا   

بایست ملی اعـالم شـده و از هرگونـه تصـرفی      در مورد قنات، حریم قنات می
 محافظت شود.

30-1 ،
30-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1078 31 
میترا 

 _ ابراهیمی

اي فـراهم   امکان خرید تأسیسات آبی و غیرآبی مجاز تحـت شـرایط گسـترده   
شده است. به این ترتیب وزارت نیرو قادر خواهد بود به هر دلیلی (تأسیساتی 
که موجب ایجاد اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخـالل  

یا کاهش ایمنـی در مقابـل سـیالب و نظـایر آن     در کیفیت یا امر تقسیم آب 
ها و یا مدیریت دولتـی لزومـا    ید کند درحالیکه طرح گردند) از تأسیسات خلع

نباید به تأسیسات موجود ارجحیت داده شوند. شرایط خرید تأسیسـات و یـا   
تر و محدودتر شود و در کمیسـیون حوضـه آبریـز     اراضی و مستحدثات مدون

 ب برسد.اصلی و فرعی به تصوی

31-1  

1079 31 
میترا 

2-31 امکان اعتراض به خرید تأسیسات آبی و یا غیرآبی مجاز وجود داشته باشد. _ ابراهیمی  

اي یزد آب منطقه _ _ 1080  

در فصل چهارم در مبحث حفاظ کمی و کیفـی منـابع آب بـه لـزوم رعایـت      
شـرب)  هـاي آب   حریم کمی و کیفی منابع آبی زیرزمینی (با تأکیـد بـر چـاه   

ها مشـاهده نشـده    اي نشده و نحوه برخورد با متخلفین حریم کیفی چاه اشاره
 است.

 کلیات

1081 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

در مورد تامین استانداردهاي کیفی و زیست محیطی، در حال حاضـر صـدور   
مجوز بهره برداري در حریم ها با وزارت نیرو است در حالی که پایش کیفی و 

متخطی بر عهده سازمان گذاشـته شـده اسـت و الزم اسـت ایـن دو      مجازات 
 زیست) متمرکز شوند. مورد در یک ارگان (سازمان حفاظت محیط

 کلیات

1082 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـا،   مباحث کیفیت و آلودگی بویژه تغذیه گرایی سدها، راهبري تصفیه خانـه 
 جزییات بیشتري لحـاظ شـوند.  هاي کیفی آب با  استاندارد کیفیت آب، پایش

نامه جلـوگیري از آلـودگی آب و مـوادي از قـانون حفاظـت و بهسـازي        آیین
 محیط زیست و جلوگیري از آلودگی رودخانه هاي مرزي مد نظر قرار گیرند.

 کلیات

1083 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

آالینـده  هاي آلوده، شناسایی مـواد   سازمان محیط زیست مکلف به پایش آب
هاي کیفیت منابع  آب و اشخاص آلوده کننده آن براساس استاندارد و شاخص

 آب می باشد.
 کلیات

1084 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلــف اســت بــا همکــاري ســازمان، ارزش 
اقتصـــادي آب و هزینـــه هـــاي ناشـــی از آلـــودگی آب در زیســـت بـــوم  

 هاي ملی منظور کند. ف را در حسابهاي) مختل (اکوسیستم
 کلیات

1085 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

سازمان محیط زیست مکلف است نسبت به شناسایی واحـدهاي آالینـده آب   
اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسـب بـا   

آب و جبـران  نوع ماده آالینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازي 
 خسارت وارده اقدام کند.

در صورتی که اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان  - 1تبصره 
معترض باشند، می توانند براي یکبـار از سـازمان درخواسـت تمدیـد مهلـت      

 مذکور را نمایند.
مستنکف عالوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبـران خسـارت    - 2تبصره 

 محکوم می شود. 54جزاي نقدي مطابق ماده  زیست محیطی به
در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سالمت را با  - 3تبصره 

وضعیت اضطراري مواجه کند، سازمان بـدون اخطـار قبلـی رأسـاً نسـبت بـه       
توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آالینده که موجب آلـودگی مـی   

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
لوده کننده به حکم مرجع قضایی عالوه بر حـذف و  شود اقدام خواهد کرد و آ

رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضـعیت سـابق و جبـران خسـارت، بـه حـداکثر       
 محکوم می شود. 54جزاي نقدي مطابق ماده 

1086 _ _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

به منظور کاهش آالیندگی، تمامی واحدهاي بزرگ تولیدي، صنعتی، عمرانی، 
زیربنایی و معدنی موظفند نسـبت بـه پـایش آلـودگی آب اقـدام و       خدماتی،

نتیجه را در چهارچوب خوداظهاري پایش محیط زیست به سازمان ارائه کند. 
نام واحد مستنکف، توسط سـازمان در فهرسـت واحـدهاي آالینـده موضـوع      

 قرار می گیرد. 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
قیقی و حقوقی فعـال در زمینـه تولیـد، واردات،    تمامی اشخاص ح -1تبصره 

ترکیب سازي (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده مـی  
 باشند.
سازمان موظف است با همکـاري دسـتگاههاي ذي ربـط مقـررات      - 2تبصره 

تعیین واحدهاي بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیـري  
خوداظهاري را در قالب کـاربرگ هـا (فـرم) و نمونـه هـاي       آالیندگی و نحوه

 مشخص براي تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

 کلیات

1087 31 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در صورتی که آن تأسیسات در ارتباط با تأمین  معیشت افرادي باشد، جبران 
بـود؟  آیـا اکتفـا بـه  خریـداري تأسیسـات        خسارت آن به چه نحوي خواهد

 عادالنه است ؟
31-3  

1088 31 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي فـراهم   امکان خرید تأسیسات آبی و غیرآبی مجاز تحـت شـرایط گسـترده   
شده است. به این ترتیب وزارت نیرو قادر خواهد بود به هر دلیلی (تأسیساتی 

موجب ایجاد اختالل در مدیریت منابع آب از طریق نقصان آب یا اخـالل   که
در کیفیت یا امر تقسیم آب یا کاهش ایمنـی در مقابـل سـیالب و نظـایر آن     

ها و یا مدیریت دولتـی لزومـا    ید کند درحالیکه طرح گردند) از تأسیسات خلع
ت و یـا  نباید به تأسیسات موجود ارجحیت داده شوند. شرایط خرید تأسیسـا 

تر و محدودتر شود و در کمیسـیون حوضـه آبریـز     اراضی و مستحدثات مدون
 اصلی و فرعی به تصویب برسد.

 امکان اعتراض به خرید تأسیسات آبی و یا غیرآبی مجاز وجود داشته باشد.

31-1 
 

1089 32 
ولی اهللا 
 _ کریمی

، متـولی بسـتر و حـریم    1354وفق قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 
دریا و اراضی مستحدث ساحلی وزارت کشاورزي و منابع طبیعی هسـتند. در  
حال حاضر نیز ادارات کل منابع طبیعی، مسئول تعیین حـد نهـایی بسـتر و    
حریم و اراضی مستحدث ساحلی دریا هستند که به نظر بنـده ایـن موضـوع    
هیچ ربطی به منـابع طبیعـی نداشـته و موضـوع کـامال تخصصـی در حـوزه        

ت وزارت نیرو است. لذا نیاز است تا در قانون ملـی آب بـه ایـن نکتـه     اختیارا
 توجه شود.

28 

1090 32 
محمد 

 _ عواطفی همت

هـاي آن   شـود. تبصـره   باعث تکه تکه شدن مالکیت اراضی ملی می  32ماده 
آور است. در ضمن به قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضی در حکومت  مفسده

شده است در جالی که قانون اراضـی مسـتحدث و   اشاره  1358اسالمی سال 
 دهد. مبانی بهتري دارد و امتیازي به قانون گریزان نمی 1354ساحلی سال 

32-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 کریم خدایی 32 1091
امور منابع آب 

 زنجان

هـا   ها ، شهرداري بخشداري« با این مضمون اضافه شود  7تبصره  32در ماده 
مکلف هستند نسبت بـه الیروبـی و    ها در محدوده مراکز جمعیتی ، و دهیاري

هـاي مراکـز جمعیتـی اقـدام نماینـد و از اجـازه        ها و رودخانـه  تنظیف مسیل
و » هـا جلـوگیري نماینـد    ساخت و ساز در محدوده حـریم و بسـتر رودخانـه   

هـاي دخیـل در    تمام ارگـان « با این مضمون اضافه گردد  8همچنین تبصره 
هاي خود نظـر   ف هستند در برنامهمدیریت مراکز جمعیتی شهر و روستا موظ

 ».وزارت نیرو را در خصوص مدیریت رودخانه ها جلب نمایند 

32-15  

1092 32 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

و بحث مالکیت بستر و حریم با قانون اساسی، قـانون مـدنی و    36و  32مواد 
 عرض در تضاد است. برخی قوانین هم

32-3  

1093 32 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

جـایگزین آن  » اختیـار حکومـت  «حذف و در » مالکیت حکومت اسالمی«در 
 شود.

28 

1094 32 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
4-32 هم اضافه شود.» دولتی«کلمه » خصوصی«در  سطر چهارم بعد از لفظ   

1095 32 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
16-32 اراضی مستحدثه قانون خاص خود را دارد.  

1096 32 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

نهایتا این وظیفه بـه وزارت نیـرو منتقـل نشـود و همـان حکومـت اسـالمی        
هـاي   تواند با یک دستگاه بـا خصیصـه   نمیاختیاردار آن باشد. مدیریت کالن 

هاي اکولوژیک و کـامال   فنی باشد. رودخانه موضوعی فرابخش و داراي ویژگی
ها است. همین ماده با قـوانین ملـی    مرتبط با وظایف حاکمیتی سایر دستگاه

زیسـت   )،  قـانون حفاظـت و بهسـازي محـیط    1341ها (مصوب  شدن جنگل
 ) تناقض دارد.1354حدثه (مصوب ) و قانون اراضی مست1353(مصوب 

32-1  

1097 32 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

: اعیانی و احداث بنا در بستر رودخانه ممکن است براي وزارت نیـرو  5تبصره 
ــاظ      ــه و از لح ــی رودخان ــرایط طبیع ــن در ش ــد لک ــته باش ــی نداش مزاحمت

ساز است. لذا درخواسـت قلـع و    سالههاي اکولوژیک م پذیري و شاخص زیست
هاي داراي مسئولیت در مـورد رودخانـه    قمع مجوز باید به عهده همه دستگاه

 قرار گیرد.

32-17  

1098 32 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

هـاي   بستر کلیـه انهـار و آبراهـه   :«به درستی آمده است که  32در صدر ماده 
ها... در مالکیت حکومت جمهـوري   هاي که عمومی و رودخانه طبیعی و کانال

امـا در ادامـه   ». اسالمی است و قابل تملک خصوصی، فروش یا وقـف نیسـت  
ول شـده  مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از این منابع... به وزارت نیرو مح

هـا در حیـات زیسـتمندان،     است. با توجـه بـه نقـش جـامع بسـتر رودخانـه      
ها به وزارت نیرو بدون حضـور   محدودکردن مدیریت کالن و حفاظت رودخانه

زیست تبعاتی را به دنبـال خواهـد داشـت. همچنـین      سازمان حفاظت محیط
 درخصوص صدور سند مالکیت بستر مغایر با صدر این ماده 36مضمون ماده 

بدون رعایت اثر سـاختمان تأسیسـات   «عبارت  32است. در تبصره یک ماده 
ها و  ها و سایر ساختمان بدون رعایت اثر پل«به صورت زیر اصالح شود: » آبی

32-1  



 
 

 

1103 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 ».تأسیسات احداثی

1099 32 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
هاي آب شهري به تفکیک قطـر و بخصـوص    هاي انتقال و یا شبکه حریم لوله
خط لوله و همچنین براساس خط انتقال و یا شبکه توزیع داخـل   فشار کاري

 معابر شهر و روستا محاسبه و اعمال شود
32-5  

1100 32 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
طـور   هـا در قـوانین بـه    خصـوص چـاه   حریم حفاظتی و بهداشتی منابع آب به

شفاف نوشته شود. با توجه به گسترش شهرها و ساخت و ساز در حال حاضر 
 ها در معرض خطر است. بهداشتی چاه حریم

32-6  

1101 32 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

هاي طبیعی پرداخته شده.  الزم اسـت   در فصل چهارم صرفا به مرداب و برکه
مسئولیت قانونی وزارت نیرو در خصوص تاالب و دریاچه از حیث حفاظـت و  

 گردد.برداري به صورت شفاف تشریح  بهره
32-7  

1102 32 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

مسئولیت وزارت نیرو صرفا معطوف به مدیریت راهبردي و حفاظـت گـردد و   
 واژه مدیریت کالن حذف شود.

32-1  

1103 32 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

رفــتن ســطح آب دریاهــا و اراضــی ســاحلی و مســتحدثه کــه در اثــر پــایین 
ها پدید آمـده باشـد در صـورت     ها و باتالق ها و یا خشک شدن مرداب دریاچه

عدم احیا قبل از تصویب قانون احیا اراضی در حکومت جمهـوري اسـالمی از   
حـذف گـردد. ایـن وظـایف در حیطـه       32دامنه شمول منابع موضـوع مـاده   

 عملکرد وزارت جهاد کشاورزي است.

32-18  

1104 32 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

ســازي، افــزایش اختیــارات وزارت نیــرو در صــدور مجــوز  بــه منظــور شــفاف
هـاي سـازگار و جلـوگیري از     برداري از اراضی بستر براي استقرار کاربري بهره

هاي نظارتی به عملکرد وزارت نیرو در این زمینـه بـه دلیـل عـدم      ورود ارگان
دامنه اختیارات در قانون، شرایط و نحوه اسـتفاده از اراضـی بسـتر در    تبیین 

 ها) متن قانون تبیین گردد. (اجاره

32-29  

1105 32 
میترا 

 _ ابراهیمی

مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از این منابع به وزارت نیرو محول «عبارت 
الن، حذف شود. وزارت نیرو به تنهایی توان و صالحیت مدیریت کـ » شود می

هـاي   هـا و برکـه   هـا، مـرداب   هـا، مسـیل   راهبردي و حفاظت از انهار، رودخانه
طبیعی و اراضی مستحدثه را ندارد. الزم است  مدیریت بستر و حریم توسـط  

ها و مراتع صـورت   زیست و سازمان جنگل گر مانند محیط هاي تنظیم سازمان
 بگیرد.

32-1  

1106 32 
میترا 

 _ ابراهیمی

حذف شود. مجوز ایجـاد هـر   » مگر با اجازه وزارت نیرو»  عبارت، 3در تبصره 
هـا و   ها، انهار و تـاالب  نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه

ها بـه وزارت نیـرو سـپرده شـده اسـت.  صـدور ایـن         حریم سواحل و دریاچه
مجوزها به علت تعارض منافع، نبایـد بـه وزارت نیـرو سـپرده شـود. تـدوین       

زیست  نامه اجرایی این ماده و همچنین اعطاي مجوزها به سازمان محیط نآیی
 محول شود

32-19  

1107 32 
میترا 

 _ ابراهیمی

ها، انهـار   ، حتی اگر اعیانی و تأسیسات در بستر رودخانه32ماده  5در تبصره 
بـا مجـوز    1347ها قبـل و بعـد از سـال     ها و حریم سواحل و دریاچه و تاالب

وزارت نیرو ساخته شده باشد و مالکیت بر مبـانی قـانونی باشـد، وزارت نیـرو     
 اجازه قلع اعیانی در صورت پرداخت خسارت را خواهد داشت.

32-20  



  
 
 

1104 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1108 32 
سجاد 
 28 در سطر هفتم، اشکال تایپی وجود دارد و منظور راهبري است نه راهبردي!! _ انتشاري

1109 32 
سجاد 
 _ انتشاري

دهـد در   : این قانون قبال نیز وجود داشته است ولی شواهد نشان می3تبصره 
اي نتوانتسـند   هـاي آب منطقـه   طول سه دهه گذشته وزارت نیـرو و شـرکت  

جلوي دخل و تصرف در بستر رودخانه را بگیرند. لذا نیاز به افزایش مشارکت 
 نفعان وجود دارد. ذي

4 

1110 32 _ 
معاونت آب و خاك 

جهاد وزارت 
 کشاورزي

21-32 ها، مراتع و آبخیزداري و امور اراضی حائز اهمیت است. نظرات سازمان جنگل  

1111 32 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

8-32 : الزم است موارد و مصادیق مجاز از نظر وزارت نیرو مشخص شود.3تبصره   

1112 32 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

صنعتی هاي  شهرك
 ایران

: براي تعیین حریم کمی و کیفی مخازن و تاسیسات آبی باید مهلت 2تبصره 
زمانی تعیین شود. براي تعیین کاربري هاي مجاز حـریم کیفـی هـم در ایـن     

 تبصره باید مهلت زمانی تعیین شود.
32-22  

1113 32 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

23-32 و ماسه مشخص نشده است. : تکلیف معادن شن3تبصره   

1114 32 _ 
سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهاي 
 صنعتی ایران

زیسـت در   موضوع بستر و حریم کمی و کیفی تنها با مشارکت سازمان محیط
جا که این مساله از ابعاد مختلفی برخوردار اسـت و   این ماده آمده است. از آن

تجـاوز و عـدم رعایـت حـرایم      بیشتر خسارات ناشی از سیل در واقع به دلیل
هـا بـه    باشد، نیاز است تا این مساله در کارگروهی با حضور سایر دسـتگاه  می

شناسی و  ویژه وزارت جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین
بـرداري و بنیـاد    اکتشافات معدنی کشـور و...)، وزارت کشـور، سـازمان نقشـه    

 گیري شود. لی آب بررسی و تصمیممسکن انقالب اسالمی ذیل شوراي عا

32-2  

1115 32 _ 
اي  آب منطقه
 گیالن

9-32 ها ذکر شود. بندان بعد از برکه در مالکیت بستر و حریم، اصطالح آب  

1116 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

در بحث حفاظت کمی و کیفی (فصل چهارم) اشکاالتی که در قـانون توزیـع   
نویس نیز وجود دارد. به عنوان  کماکان در این پیشعادالنه آب وجود داشت، 

برداري از شن و ماسـه در در   مثال ایجاد اعیانی و دخل و تصرف یا اجازه بهره
)  33و  32بستر و حریم رودخانه منوط به مجوز وزارت نیرو شده است (مواد 

ها و حفاظت کیفـی   که با منافع عمومی و اقدامات الزم جهت احیاي رودخانه
 هاي آبی در تضاد است. تگاهزیس

28 

1117 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 متن ماده بازبینی شود.  
 اصالح شود.  "ها سایر دستگاه"ها به کلمه دستگاه 32در انتهاي ماده 

به فهرست منابع آبـی   "سارها چشمه"و  "ها تاالب"بعد از برکه هاي طبیعی، 
 تحت پوشش ماده اضافه شوند.

هـا همچـون سـازمان حفاظـت      این ماده نافی وظایف قـانونی دیگـر سـازمان   

32-1  



 
 

 

1105 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیست است و تداخل دستگاهی اتفاق خواهد افتاد. حفاظت و مدیریت  محیط

ها  ها، باتالق ها، برکه ها، مرداب زیستی و حفاظت از آبراهه، مسیل کالن محیط
ه الزم زیسـت اسـت و در ایـن مـاد     ها بر عهده سازمان حفاظت محیط و تاالب

است منظور از مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از ایـن منـابع بـه صـورت     
 شفاف تبیین گردد.

1118 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
 28 به منابع آبی تحت پوشش تبصره افزوده شود. "ها تاالب": 1تبصره 

1119 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

کیفی...) حذف و به صورت تبصره مسـتقل  (تعیین حریم  1جمله آخر تبصره 
تعیین حریم کیفی موارد ایـن مـاده و کـاربري هـاي مجـاز آنهـا       "ارائه شود: 

توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بـا همکـاري وزارت نیـرو انجـام مـی      
 "شود.

32-10  

1120 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نتهاي تبصره بـدین  از ابتداي تبصره حذف و جمله ا "کیفی": کلمه 2تبصره 
هـا   حریم کیفی مخازن و تأسیسات مذکور و کاربري آن"صورت اصالح شود: 

زیست و با همکاري وزارت نیرو تعیین و توسط  توسط سازمان حفاظت محیط
 "وزارت نیرو اعمال می شود.

هاي  براي تعیین حریم کمی و کیفی مخازن و تاسیسات آبی و تعیین کاربري
 مهلت زمانی تعیین شود. مجاز حریم کیفی باید

32-24  

1121 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

مگـر  "بدین صورت اصالح گردد:  "مگر با اجازه وزارت نیرو": عبارت 3تبصره 
در صورت ضرورت با تشخیص کارگروه آب استان براي طرح هاي ملی و عـام  

 "المنفعه و سپس کسب مجوز از وزارت نیرو
 ست در نظر گرفته نشده است. زی نقش سازمان حفاظت محیط

  "به منابع آبی تحت پوشش تبصره افزوده شود.  "تاالب ها
 است. تکلیف معادن شن و ماسه مشخص نشده

هاي اخیر زیان مادي و  هاي کشور که در سال یکی از مشکالت عمده رودخانه
معنوي زیادي به محیط زیست و مردم تحمیل کرده است، واگـذاري بسـتر و   

ها از سوي وزارت نیرو جهت کسب درآمـد بـوده    و کیفی رودخانهحریم کمی 
است. اجازه صدور مجوز به وزارت نیرو، راه را براي ادامه روال سـابق و تـدوام   
خسارت باز گذاشته و منجر بـه بـی اثـر شـدن ممنوعیـت مـورد نظـر مـاده         

 پیشنهادي براي توسعه در حریم و بستر رودخانه خواهد بود.

32-1 
 

1122 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

: به منظور اعمال حریم کیفی، صدور یا تأیید مجوز احداث مخازن و 4تبصره 
خطوط لوله، برق و هر گونه تأسیسات دیگـر در داخـل حـریم کیفـی بـدون      

 استعالم یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ی زیست محیطی، حرایم طبق قوانین جاري ضوابط استقرار و آئین نامه ارزیاب

پـذیرد و   کیفی با اجازه و تأیید سازمان حفاظت محـیط زیسـت صـورت مـی    
 تبصره موجود باید اصالح شود.

11 

1123 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

زیسـت نادیـده    : نقش حفاظتی و مدیریتی سازمان حفاظـت محـیط  5تبصره 
اجـازه از سـازمان    گرفته شده است و صدور یا تأیید مجوز بدون اسـتعالم یـا  

 حفاظت محیط زیست ممنوع است.
نحوه برخورد با اعیـانی و تأسیسـات موجـود در بسـتر و حـریم کـه مـزاحم        
تشخیص داده نشود، ولی بدون مجوز ساخته شده باشد و یـا کـانون آلـودگی    

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 براي رودخانه باشند، تعیین تکلیف شود.

زیست محیطی، حرایم  طبق قوانین جاري ضوابط استقرار و آئین نامه ارزیابی
کیفی با اجازه و تأیید سازمان حفاظت محیط زیسـت صـورت مـی پـذیرد و     

 تبصره موجود باید اصالح شود.

1124 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

نامه حریم کیفـی بایـد ذکـر شـود کـه ایـن        : در خصوص تهیه آیین6تبصره 
وزارت نیرو تهیـه و  زیست با همکاري  نامه توسط سازمان حفاظت محیط آیین

 شود عالی یا هیأت وزیران تقدیم می براي تصویب به شوراي
32-11  

1125 32 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اي به شرح زیر اضافه شود: تبصره
هـا   هرگونه اقدامات حفاظتی آبخیزداري و بهره برداري از سوي سایر دسـتگاه 

زیست مـی باشـد.   مشروط به هماهنگی و اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مبنی بر قـائم   16(لحاظ نمودن ماده 

مقامی سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت در بهـره بـرداري از منـاطق تحـت         
 مدیریت)

32-25  

1126 32 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

تغییر در میزان بهره بـرداري از منـابع آبـی همـواره مفسـده داشـته اسـت و        
هـا از لحـاظ اجتمـاعی و اقتصـادي      براي اجراي اینگونه طرحضمانت اجرایی 

 بسیار پر هزینه خواهد بود.
18 

1127 32 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

با توجه به اینکه مالکیت اراضی سـاحلی و مسـتحدثه در اختیـار     32در ماده 
هاي دیگر (منابع طبیعی و آبخیزداري و راه و شهرسازي) است، بهتـر   دستگاه

کالن، راهبردي و حفاظت آن نیز بر عهده مالک گذاشته شـود  است مدیریت 
هاي فعلی جلوگیري گردد. همچنین این موضوع براي تبصره  تا از چندگانگی

همین ماده نیز در نظر گرفته شود تا مالک این اراضی، در مورد حـریم آن   3
 نیز اظهار نظر نماید.

32-1  

1128 32 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

در خصوص برداشت مصالح در حریم سواحل  33براي ماده موضوع ذکر شده 
و دریاها مد نظر است و اجازه دخـل و تصـرف و برداشـت مصـالح بـه مالـک       

 واگذار گردد
32-26  

 دکتر باقري 32 1129
دانشگاه تربیت 

 مدرس
: تعیین حریم، قانون دارد که خالی از اشکال نیست. باید تکلیـف آن  1تبصره 

 مشخص کرد.
32-30  

 دکتر باقري 32 1130
دانشگاه تربیت 

 مدرس
12-32 تواند مجوز بدهد؟ : وزرات نیرو تحت چه شرایطی می3تبصره   

 دکتر باقري 32 1131
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 تعریف شود.» مزاحمت: «5تبصره 

 شود؟ خط آخر تبصره: خسارت مالک چه می
32-13  

1132 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

دارترین مواد این قانون، اسناد مالکیت بستر و حریم به نـام   در یکی از مشکل
 اي هاي آب منطقه دولت، به نمایندگی شرکت
 مربوطه واگذار شده است.

هـاي آبـی کشـور، کـامال در      نویس، با اقدام به مصادره مالکیت بدنه این پیش
 یکپارچگیجهت نقض مالکیت عمومی و خالف حفظ 

هاي ملی و نشان دهنده میل یک دستگاه براي تملک و انتفاع شـرکتی   عرصه
ها و پیکره هاي آبـی، موضـوعی    از اراضی ملی است. لذا تأکید داریم رودخانه

فرابخشی بـوده کـه هـر دسـتگاه بـر اسـاس وظـایف ذاتـی خـود بخشـی از           

32-3  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
سی مـدیریت  ها را به عهده داشته و اینکه یک دستگاه فنی و مهند مسئولیت

کالن و اختیارات آن را را به عهده بگیرد، برخالف بسیاري از قوانین موضوعه 
هاي آبی و  هاست. پیکره و جاریه کشور و وظایف حاکمیتی و حفاظتی دستگاه

زیست و منابع طبیعی اسـت و   هاي حیاتی، خطوط قرمز فعالین محیط شریان
اي و یـا   مهندسـی و سـازه  اجازه نخواهند داد یک دستگاه فنی و بـا رویکـرد   

هـاي   هاي عمومی مردم و نسـل  شرکت با مختصات اقتصادي، انفال و سرمایه
 آتی را تحت عنوان اموال خود تصاحب نماید.

1133 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از ایـن منـابع بـه وزارت نیـرو     «عبارت  •
حذف شود. وزارت نیرو به تنهایی توان و صالحیت مـدیریت  » شود محول می

هـاي   ها و برکه ها، مرداب ها، مسیل کالن، راهبردي و حفاظت از انهار، رودخانه
حریم توسـط   طبیعی و اراضی مستحدثه را ندارد. الزم است  مدیریت بستر و

ها و مراتع صـورت   زیست و سازمان جنگل گر مانند محیط هاي تنظیم سازمان
 بگیرد.

حذف شود. مجوز ایجاد هر » مگر با اجازه وزارت نیرو»  ، عبارت3در تبصره  •
هـا و   ها، انهار و تـاالب  نوع اعیانی و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه

نیـرو سـپرده شـده اسـت.  صـدور ایـن        ها بـه وزارت  حریم سواحل و دریاچه
مجوزها به علت تعارض منافع، نبایـد بـه وزارت نیـرو سـپرده شـود. تـدوین       

زیست  نامه اجرایی این ماده و همچنین اعطاي مجوزها به سازمان محیط آیین
 محول شود.

هـا،   ، حتی اگر اعیانی و تأسیسـات در بسـتر رودخانـه   32ماده  5در تبصره  •
با مجوز  1347ها قبل و بعد از سال  و حریم سواحل و دریاچه ها انهار و تاالب

وزارت نیرو ساخته شده باشد و مالکیت بر مبـانی قـانونی باشـد، وزارت نیـرو     
 اجازه قلع اعیانی در صورت پرداخت  خسارت را خواهد داشت.

۳۲-۱  

1134 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اجازه تجاوز را به حریم و بستر می دهد که بحث کسـب درآمـد آن    3تبصره 
پررنگ است، آیا وزارت نیرو مسئولیتی در صورتی که مشـکالتی نظیـر آنچـه    

 هایی در شرایط سیالبی رخ داد را می پذیرد؟ در دو سال اخیر در استان
18 

1135 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   بستر کلیـه انهـار و آبراهـه   »به درستی آمده است که  32 ەٴدر صدر ماد
هـا... در مالکیـت حکومـت جمهـوري      طبیعی و کانالهاي عمـومی و رودخانـه  

امـا در ادامـه   « اسالمی است و قابل تملک خصوصی، فروش یـا وقـف نیسـت   
« مدیریت کالن، راهبردي و حفاظت از این منـابع... بـه وزارت نیـرو محـول    »

هـا در حیـات زیسـتمندان،     شده است. با توجه به نقش جامع بستر رودخانـه 
ها به وزارت نیرو بدون حضور  محدود کردن مدیریت کالن و حفاظت رودخانه

سازمان حفاظت محیط زیست تبعـاتی را بـه دنبـال خواهـد شـد. همچنـین       
مغایر بـا صـدر ایـن    « صدور سند مالکیت بستر»درخصوص  36 ەٴمضمون ماد

بـدون رعایـت اثـر سـاختمان     "عبـارت:   32یـک مـاده    ەٴاست. در تبصرماده 
هـا و سـایر    بدون رعایت اثر پـل "، به صورت زیر اصالح شود:  "تأسیسات آبی

 "ها و تأسیسات احداثی. ساختمان

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1136 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

جمهوري اسالمی به در اختیار حکومت موضوع مالکیت : در مالکیت حکومت 
 اسالمی است تغییر کند.

موضوع اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه : اراضی تملک خصوصی یا دولتی؟ 
 اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه قانون دارد.

هـا قـانون خـاص دارد،قـانون      ها و باتالق ها : مرداب ها و باتالق موضوع مرداب
 .1396ها سال  تاالب

ریت کالن، راهبردي و حفاظت به وزارت نیرو:  در اختیار حکومـت  مضوع مدی
توانـد بـا یـک     اسالمی(دولت جمهوري اسالمی) است . مـدیریت کـالن نمـی   
هـا موضـوعی    دستگاه با خصیصه هاي فنی باشد ودریاها، دریاچه ها و تـاالب 

هاي اکولوژیک و کامال مرتبط بـا وظـایف حـاکمیتی     فرابخش و داراي ویژگی
هـا   ها است. همین ماده در تناقض با قـانون ملـی شـدن جنگـل     ستگاهسایر د

,و  1353و قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست سـال   1341مصوب سال 
 .1354قانون اراضی مستحدثه  ساحلی 

: صرفا تعیین و نه تشخیص. تشـخیص مربـوط    1موضوع تشخیص در تبصره 
توسـط سـازمان متـولی    هـا قـبال    به حدود اراضی ملی منجلمه بستر رودخانه

اراضی ملی انجام شده است و این تشخیص موخر نـاقض تشـخیص مقـدمی    
 است که مبناي صدور اسناد ملی است.

: اعیـانی و احـداث بنـا در بسـتر      5موضوع  اعیـانی و تأسیسـات در تبصـره    
رودخانه ممکن است براي وزارت نیـرو مزاحمتـی نداشـته باشـد و لـیکن در      

و از لحاظ زیست پذیري و شـاخص هـاي اکولوژیـک    شرایط طبیعی رودخانه 
مسئله ساز باشد، لذا درخواست قلع و قمـع و  مجـوز بایـد بـه عهـده  همـه       

هاي داراي مسیولیت در مورد رودخانه قرار گیرد. به عبـارتی موضـوع    دستگاه
تعرضات به حریم وبستر و مجوزها به کمیته متشکل از نیرو و محیط زیسـت  

 اگذار شود.ها و و سازمان جنگل

28 

1137 32 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 به نمایندگی از مردم در اختیار حکومت اسالمی است و نه در مالکیت.
 اراضی ساحلی و مستحدثات خودش قانون جداگانه دارد.

 صرفا تشخیص و نه تعیین. 1در تبصره 
وزارت نیرو کجا می تواند و الزم است حریم به باال زیرا  6رودخانه هاي درجه 

هاي طبیعی را مشخص کنـد ایـن همـه سـال نتوانسـته حـریم        انهار و ابراهه
هـا و غیـره    هاي بزرگ را مشخص کند. و اصوال لزومی ندارد انهار دره رودخانه

 را حریم تعیین کند.
 ها به عهده سازمان محیط زیست است. تعیین حریم تاالب

ها و مراتع و  ی همراه سازمان محیط زیست و سازمان جنگلتعیین حریم کیف
 ابخیزداري.

 داري است. ها و مراتع و ابخیز منافی وظایف سازمان جنگل -3تبصره 

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1138 32 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

همچنـین اسـت   :«در باب اراضی مستحدثه ساحلی این چنـین گفتـه شـده    
پایین رفتن سـطح آب دریاهـا و   اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر 

بنظـر  » هـا پدیـد آمـده باشـد.     هـاو بـاتالق   ها و یا خشک شدن مرداب دریاچه
قـانون اراضـی    1رسد این بخش ماده از ماده پیشنهادي در تعقیـب مـاده    می

که اوال آن مـاده بـه جـز     نگارش شده است؛ چه این 1354مستحدث ساحلی 
هـا و جزایـر را هـم     دریـا و دریاچـه   هاي آب دریا، هر نوع جریان آب در کرانه

هـاي احتمـال بـه جـز آب دریـا       شد امـا در مـاده پیشـنهادي، آب    شامل می
ها از قلم افتاده و نیـز بـه نظـر     بینی نشده و همچنین جزایر و ساحل آن پیش

رسد الزم بود اراضی حاصله از عقب رفت یا خشک کـردن عامدانـه کرانـه     می
شد؛ در حالی که صرفا اراضـی   ده گنجانیده میدریا به وسیله انسان در این ما

بینـی شـده    آید، پیش ها به وجود می که در اثر پایین رفتن آب دریا و دریاچه
تواند اراضی حاصل از خشک کردن کرانه دریـا توسـط انسـان     که قاعدتا نمی

گردد اراضی حاصل از خشـک کـردن یـا     مشمول آن باشد. و نیز پیشنهاد می
ها نیز مشمول همین ماده گردد. چه  در بستر رودخانه عقب رفتن طبیعی آب

که یک قاعده کلی بیان شده و تعریف ساحل، صرفا بـه دریـا و دریاچـه و     این
گردد و از سوي دیگر با عنایت به وجود چنـدین رودخانـه    مرداب اطالق نمی

مرزي در ایران از جمله ارس، ارونـدرود و اتـرك کـه مـرز رسـمی بـا کشـور        
هـا تعیـین شـده، بسـیار حـائز اهمیـت اسـت.         القعرآن بناي خطهمسایه بر م

شـد تـا    همچنین بهتر نبود که در بدایت این ماده، بستر دریاها هم ذکـر مـی  
 صراحتا دخل و تصرف در بستر دریا نیز تعیین تکلیف شود؟

32-31  

1139 32 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

هـا   هـا و رودخانـه   همراه مسـیل هاي طبیعی ، همسنگ و  ، آبراهه 32در ماده 
شـود اوالً آبراهـه تعریـف شـود، ثانیـاً در نظـر        آورده شده است، پیشنهاد می

گرفتن آبراهه به عنوان مجراي آب سطحی داراي بستر و حریم کمی وکیفـی  
هاي زیادي در واگذاري اراضی دولتـی ؛   محدودیت -1مشابه رودخانه موجب 

قـانونی زیـادي  بـراي وزارت نیـرو و      هـاي  افزایش حجم کار و مسـئولیت  -2
هـاي زیـادي  بـراي مـردم بـویژه در منـاطق        ایجاد محدودیت -3ها ؛  شرکت

بوجـود آمـدن چـالش بـین ادارات      -4کوهستانی که دیم کاري زیاد اسـت و  
 اي خواهد شد ؛ هاي آب منطقه منابع طبیعی و آبخیزداري با شرکت

28 

1140 32 
مجتبی علی 

 مددي
قماي  آب منطقه  

هـاي   ) ( مالکیت بستر وحریم ) ، قبل از کانـال 32شود در ماده ( پیشنهاد می
اضـافه   "احداث شده توسط دولت  "و بعد از آن   "انهار عمومی  "عمومی ، 

 و جملــــــــه بــــــــه ایــــــــن صــــــــورت تغییــــــــر یابــــــــد ؛
هـاي عمـومی    انهار عمـومی و کانـال   "هاي طبیعی و  بسترکلیه انهار و آبراهه
 ها .......... و رودخانه "لت احداث شده توسط دو

32-27  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1141 32 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

ــود:        ــذف شـــ ــر حـــ ــل زیـــ ــه دالیـــ ــد بـــ ــاده بایـــ ــن مـــ  ایـــ
برداري از عین بسـتر   تناقض در عدم قابلیت تملک خصوصی و ملی بهره -الف

ــه  ــریم رودخان ــرکت   و ح ــی و ش ــخاص خصوص ــا و اش ــازمان  ه ــا و س ــا ه  ه
است اما ماهیت ماده در بحث مالکیت وارد شـده و   عنوان فصل، حفاظت -ب

در مواد بعدي، زمین موضوع بستر و حریم به عنوان یکـی از منـابع درآمـدي    
کـه   وزارت نیرو به صورت اجاره و فروش زمین تلقی گردیده است. ضـمن آن 

ــه ــت مالزمـــــــ ــدارد.  حفاظـــــــ ــت نـــــــ ــا مالکیـــــــ  اي بـــــــ
ــایرت دارد.    -ج ــاحلی مغـــ ــتحدث ســـ ــی مســـ ــانون اراضـــ ــا قـــ  بـــ
ــراه دارد.     -د ــه هم ــت را ب ــت دول ــت و مالکی ــررات تثبی ــال مق ــداخل اعم  ت
حفاظت آب از تکالیف امور آب بوده امـا بحـث مالکیـت اراضـی خـارج از       -و

هاست کـه خدشـه    حدود اختیار آن وزارتخانه و نقض قانون ملی شدن جنگل
هاي منـابع طبیعـی و اعمـال     به آن موجب اخالل جدي در یکپارچگی عرصه

ــت وا ــد.    حاکمیــ ــد شــ ــال خواهــ ــی و انفــ ــابع ملــ ــر منــ ــد بــ  حــ
» تشـخیص «: تعیین حریم با وزارت نیرو بالمـانع اسـت امـا عبـارت     1تبصره 

ــود.  ــذف شـــــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــــ
: تعیین حریم توسط کمیته و کـارگروه تعیـین حـریم باشـد. تغییـر      2تبصره 

هـاي متـولی اسـت و بـا وظـایف سـازمان        کاربري در منطقه حریم با دستگاه
 زداري در اراضی ملی، جنگلـی و مرتعـی تـداخل دارد.    ها، مراتع و آبخی جنگل
: با قانون اراضی مستحدث ساحلی مغایر اسـت و بایـد حـذف شـود؛     3تبصره 

مـالك تعلـق سـال بـه      1354زیرا قانون اراضی مسـتحدث سـاحلی مصـوب    
اشخاص را ثبت در دفتر امالك تا تاریخ معین دانسـته اسـت بـا ایـن وصـف،      

آیـد ضـمن    ت اشخاص و دولت به وجـود مـی  تداخل در زمان تشخیص مالکی
اینکه اراضی ساحلی، قانون خاص و مسـتقل دارد. نکتـه دیگـر اینکـه وزارت     

گذار وظیفـه وزارت نیـرو    نیرو متولی اراضی خاصی نبوده است و از نظر قانون
 گذار بوده اسـت.  ها و .... منظور اصلی قانون حفظ اراضی نیست لبکه حفظ آب

ــن تبصــــ   - ــورت ایــ ــر صــ ــود:   در هــ ــافه شــ ــانون اضــ ــه قــ  ره بــ
داري و پخـش سـیالب کـه بـه موجـب قـانون        تبصره: آبخیزداري، آبخـوان  -

ها، مراتع و آبخیزداري) اسـت،   برعهده وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل
از شمول این قانون مستثنی و مطابق ضوابط و مقررات سازمان مذکور انجـام  

 گیرد. می

28 

1142 32 _ 
 سازمان برنامه و

 بودجه
نامـه اجرایـی داردلـذا بایـد در ایـن بخـش        نیـاز بـه آیـین    32ماده  2تبصره 

 بینی گردد. پیش
32-14  

 _ کریم خدایی 32 1143

بخشـداري هـا ، شـهرداري هـا ، و     « با ایـن مضـمون اضـافه شـود      7تبصره 
دهیاري ها در محدوده مراکز جمعیتی مکلف هسـتند نسـبت بـه الیروبـی و     

رودخانه هاي مراکـز جمعیتـی اقـدام نماینـد و از اجـازه      تنظیف مسیل ها و 
و » ساخت و ساز در محدوده حریم و بسـتر رودخانـه هـا جلـوگیري نماینـد     

تمام ارگان هـاي دخیـل در   « با این مضمون اضافه گردد  8همچنین تبصره 
مدیریت مراکز جمعیتی شهر و روستا موظف هستند در برنامـه هـاي خـود ،    

 ».در خصوص مدیریت رودخانه ها جلب نمایند نظر وزارت نیرو را 

32-28  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دانشگاه ساري عبداله درزي 33 1144
برداري از منابع بستر و حریم حتمـا بایـد منـوط بـه اخـذ نظـر سـازمان         بهره

 محیط زیست و در برخی موارد، اداره کل منابع طبیعی باشد
22 

1145 33 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

شود. این امر در  رودي می هاي کران منابع بستر شامل پوشش گیاهی و جنگل
 ها و مراتع و آبخیزداري است. حوزه اختیارات سازمان جنگل

33-4  

1146 33 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
7-33 1354سال ها در انتهاي سطر دوم: قانون اراضی مستحدثه ساحلی  دریاچه  

1147 33 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

بـرهم خـوردن   «، عبـارت  »کاهش ایمنـی در مقابـل سـیالب   «پس از عبارت 
 هم اضافه شود.» منظره و شرایط طبیعی رودخانه

28 

1148 33 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

زیست هم در کنار وزارت نیرو قرار گیـرد و بـه مـتن تبصـره      محیط: 1تبصره 
 اضافه گردد.

33-1  

1149 33 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

هـاي صـادرکننده مجـوز اسـتقرار      با توجه به نقش اقدامات ناهماهنگ ارگـان 
هـا و   وکار در گسترش تصرفات بستر و حـریم رودخانـه   کاربري و پروانه کسب

عدم وجود پشتوانه محکم براي رعایت قانون، در متن قانون التزام ایشـان بـه   
ربط و  کسب موافقت وزارت نیرو و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی ارگان ذي

 جبران خسارت تبیین گردد.

33-5  

1150 33 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

چارچوب و وظایف قانونی محولـه بـه وزرات نبـرو بـه     این ماده بسیار فراتر از 
قانون مدیریت بحران کشور، به جـاي تهیـه طـرح     14ماده » پ«موجب بند 

کـه   جامع کنترل سـیالب را برعهـده وزارت نیـرو گذاشـته اسـت. ضـمن آن      
هاي حوضه آبریز مستلزم ایجـاد سـاختار و    واگذاري این مسئولیت به سازمان

باشد که در ساختار مصـوب بـه آن پرداختـه نشـده      نیروي انسانی متناظر می
 است.

33-8  

1151 33 
میترا 

 _ ابراهیمی

برداري  برداري از منابع بستر حریم به وزارت نیرو واگذار شده است.  بهره بهره
هـا، انهـار و    از شن و ماسه و خاك رس یا سایر منابع بستر و حـریم رودخانـه  

ها منوط به کسب  سواحل دریاها و دریاچهها و حریم قانونی  ها و آبراهه مسیل
 برداري از وزارت نیرو شده است. پروانه بهره

33-1  

1152 33 
میترا 

 _ ابراهیمی
سازمان حوضـه آبریـز یـک دفتـر اجرایـی اسـت و تعیـین منـاطق ممنوعـه          

حوضه آبریز و نـه سـازمان حوضـه آبریـز انجـام        بایست توسط کمیسیون می
 گیرد.

33-9  

1153 33 
 میترا

 _ ابراهیمی

برداري از شن  به علت تعارض منافع، الزم است در این ماده، صدور اجازه بهره
هـا و دریـا تنهـا در مـوارد خـاص و بـا مجـوز         و ماسه بستر و حریم رودخانـه 

پـذیر   زیست و سازمان منـابع طبیعـی امکـان    کمیسیون حوضه آبریز یا محیط
بـرداري متنفـع    از بهـره باشد. وزارت نیرو و صمت بـه عنـوان نهادهـایی کـه     

برداري را ندارنـد زیـرا منـافع مـالی ایـن       شود، صالحیت صدور مجوز بهره می
 نهادها در برداشت شن و ماسه در تضاد با وظایف حاکمیتی است.

33-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1154 33 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

3-33 دارد.با مفاد قانون معادن در خصوص معادن شن و ماسه مغایرت   

1155 33 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

هـاي ممنوعـه توسـط وزارت نیـرو بایـد       براي اعالم محدوده 33در متن ماده 
 مهلت زمانی تعیین شود.

33-6  

1156 33 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
بـا  "، باید عبارت زیر اضافه شود: "وزارت نیرو"در جمله اول و پس از عبارت: 

 ."زیست استعالم و تأیید سازمان حفاظت محیط
33-1  

1157 33 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

اثر برداشت شن و ماسه از بسـتر و حـریم در تغییـر مورفولـوژیکی رودخانـه،      
کاهش کیفیت آب و به خطر افتادن حیات زیستمندان منـابع آبـی در کنـار    
ــرد.    ــرار گیــ ــر قــ ــد نظــ ــیالب مــ ــل ســ ــی در مقابــ ــاهش ایمنــ  کــ

 متن ماده با مفاد قانون معادن در خصوص معادن شن و ماسه مغایرت دارد.

33-3  

1158 33 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ــره  ــردد:   1تبصــــ ــالح گــــ ــورت اصــــ ــدین صــــ ــره بــــ  : تبصــــ
رعایت ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح موضوع این ماده الزامی است. "

قـانون توسـط سـازمان    ماه از تصـویب ایـن    6ضوابط مربوطه حداکثر پس از 
حفاظت محـیط زیسـت و همکـاري وزارت نیـرو تهیـه و بـراي تصـویب بـه         

 "(شورایعالی آب و) هیأت وزیران ارسال می گردد.

33-10  

1159 33 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

آیین نامه تعیین منابع بستر که منجر به کاهش ایمنی در مقابل سیالب مـی  
پایش دوره اي آنها ظرف مدت ... تهیـه و ابـالغ   شوند و نحوه ارزیابی و برنامه 

ــد.  ــد شـــــــــــــــــــــــــــــــ  خواهـــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي ممنوعه توسط وزارت نیرو مهلت زمانی تعیین شود. براي اعالم محدوده

33-11  

 دکتر باقري 33 1160
دانشگاه تربیت 

 مدرس

اي دارنـد،   این سازمان نقش دبیرخانـه » هاي حوضه آبریز سازمان«سطر آخر: 
کاري انجام دهنـد؟ بـه عـالوه ایـن کـار هـم از نظـر        توانند چنین  چگونه می

 اي است. مقیاس و هم از نظر ماهیت بیشتر در صالحیت آب منطقه
33-12  

1161 33 _ 
سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهاي 
 صنعتی ایران

قانون معادن مسئولیت اعمال حاکمیـت دولـت بـر معـادن      2به موجب ماده 
هاي معدنی و نظارت  انجام فعالیتکشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه 

 3بر امور مزبور به عهده وارت صنعت، معدن و تجارت است. بهموجـب مـاده   
قانون معادن شـن و ماسـه و خـاك رس در زمـره مـواد معـدنی طبقـه یـک         

گذاري اجرایی  قانون معادن سیاست 4شوند. همچنین طبق ماده  محسوب می
هاي  جز موارد مربوط به وزارتخانهو هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی به 

نفت و نیرو و سازمان انرژي اتمـی ایـران در حیطـه وظـایف وزارت صـنعت،      
معدن و تجارت است. لذا این وزارتخانه همواره در خصوص مواد معدنی شـن  

ها و حریم قانونی  ها، انهار و مسیل و ماسه و خاك رس بستر و حریم رودخانه
ا همـاهنگی کامـل بـا وزارت نیـرو و در راسـتاي      ها ب سواحل دریاها و دریاچه

نامه مـورخ   نماید که به تفاهم هاي اجرایی وزارت نیرو اقدام می گذاري سیاست
 توان اشاره کرد. مابین این وزارتخانه و وزارت محترم نیرو می فی 95/3/4

33-3  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1162 33 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بــرداري از شــن و ماســه و خــاك رس یــا ســایر منــابع بســتر و حــریم  بهــره
هـا و حـریم قـانونی سـواحل دریاهـا و       هـا و آبراهـه   ها، انهار و مسیل رودخانه
 بـرداري از وزارت نیـرو شـده اسـت.     ها منوط بـه کسـب پروانـه بهـره     دریاچه

سازمان حوضه آبریز یـک دفتـر اجرایـی اسـت و تعیـین منـاطق ممنوعـه         •
حوضه آبریز و نـه سـازمان حوضـه آبریـز انجـام        بایست توسط کمیسیون می

 گیرد.
بـرداري از   به علت تعارض منافع، الزم است در این ماده، صدور اجازه بهـره  •

ها و دریا تنها در موارد خـاص و بـا مجـوز     شن و ماسه بستر و حریم رودخانه
پـذیر   امکـان  زیست و سازمان منـابع طبیعـی   کمیسیون حوضه آبریز یا محیط

بـرداري متنفـع    باشد. وزارت نیرو و صمت بـه عنـوان نهادهـایی کـه از بهـره     
برداري را ندارنـد زیـرا منـافع مـالی ایـن       شود، صالحیت صدور مجوز بهره می

 نهادها در برداشت شن و ماسه در تضاد با وظایف حاکمیتی است.

33-1  

1163 33 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

ابع طبیعی کشورمن  

ها وارد این ماده نشده اگر رودخانه در جنگل بـود اگـر در    چرا سازمان جنگل
 یک آبخیز در مراتع باالدست بود آیا باز هم وزارت نیرو ذیحق است؟

33-4  

1164 33 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ها و مراتـع   زیست و جنگل محیطبرداري باید مجوز سازمان  کسب پروانه بهره
 را هم بگیرد.

33-4  

1165 33 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداري از منابع بستر و حریم حتمـا بایـد منـوط بـه اخـذ نظـر سـازمان         بهره
 محیط زیست و در برخی موارد، اداره کل منابع طبیعی، باشد.

33-4  

1166 33 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ممکـن اسـت مشـمول پوشـش     -تعیین شده توسط وزارت نیرو  -منابع بستر
هاي کرانرودي هم  بشـود کـه در حـوزه اختیـارات سـازمان       گیاهی و جنگل

 ها و مراتع و ابخیزداري است. جنگل
ن اراضی مستحدثه برداري از وزارت نیرو : طبق قانو موضوع کسب پروانه بهره

 ها اختیارات سازمان جنگل 1354ساحلی 
هـا   مجوز برداشت در اختیار سازمان محیط زیست و نیـرو و سـازمان جنگـل   

 باشد
ربط سیالب و بـرهم   هاي ذي اي و سایر دستگاه تعیین محدوده با  آب منطقه

 خوردن منظر و شرایط طبیعی رودخانه باشد
باشـد همـین خواهـد بـود کـه مـثال       (توضیح : وقتی یک نگاه بخشی حـاکم  

که رودخانه اکوسیستمی پیچیـده   موضوع فقط کنترل سیالب است، در حالی
و داراي ملحقات مختلف و است که در دستکاري بستر همه اینها باید لحـاظ  

 شود)
تعهدات ابالغی تواما سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و سازمان  -1تبصره 
 ها جنگل

33-1 ،
33-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1167 33 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

جـایی و هـیچ قسـمتی از قـانون ممنـوع نشـده اسـت.         بـرداري در هـیچ   بهره
هـاي مـدیریت منـابع     هاي چوبی، جنگلی و رسـوبی در محـدوده طـرح    آورده

هـاي آبخیـزداري تـابع     ه طبیعی اط شمول قاعده خارج و رسوبات پشت سـاز 
 ها است.  ضوابط و مقررات سازمان جنگل

اراضی جنگلی و مرتعی اوال منحصر بـه  برداري در محدوده  هرگونه اجازه بهره
هـا و مراتـع    برداشت شن و ماسه و ثانیا در حیطه اختیـارات سـازمان جنگـل   

 کشور قرار دارد.

33-13  

1168 33 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري
هـا و   هـا و مسـیل   ها در محدوده رودخانـه  : درخواست سازمان جنگل2تبصره 
 طبیعی به جمله اضافه شود.هاي داخل منابع  آبراهه

33-14  

1169 33 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

برداري از منـابع بسـتر و حـریم و تکلیـف درآمـدهاي       نحوه بهره 33در ماده 
حاصل از آن مشخص نشـده اسـت همچنـین در انتهـاي ایـن مـاده، تعیـین        

 خسارت و اخذ آن تعیین تکلیف شود.
33-15  

1170 34 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي که براي مدیریت جامع سیالب و خشکسالی در  اي وغیرسازه اقدامات سازه
زیسـت و بـا رعایـت     نظر گرفته شده تنها با مجـوز سـازمان حفاظـت محـیط    

پذیر باشـد. انجـام ایـن اقـدامات ممکـن اسـت        ها امکان تکالیف سایر دستگاه
دلیل اخذ اعتبار عمرانی صورت گرفته و اکوسیسـتم   غیرضروري بوده، تنها به

را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، در نتیجه نظـارت یـک سـازمان یـا شـوراي      
 گر بر این امر الزامی است.  تنظیم

اي  داري از نـوع غیرسـازه   براي مدیریت سیالب، اقدامات آبخیزداري و آبخوان
به جاي موظـف کـردن بـه     در اولویت اقدامات قرار گیرد. در محدوده شهرها

اي، بــه  هــا، اقــدامات گســترده ســازه حفاظــت و احیــاي اکولوژیــک رودخانــه
ها واگذار شده است که در مدیریت اکولوژیک مرسوم در دنیا کـامال   شهرداري

اي  هـاي آب منطقـه   روند. نظارت بر این امر نیز به شـرکت  مردود به شمار می
حـاکمیتی. الزم اسـت نظـارت از    سپرده شده که نهادي اجرایی هستند و نه 

زیسـت   ها خارج شده و به سازمان حفاظت محیط حیطه اختیارات این شرکت
 سپرده شود.

13 

1171 34 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
2-34 ها باید از وزارت نیرو استعالم کنند؟ ابهام دارد. چرا سایر دستگاه  

1172 34 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

هاي طبیعی و انهـار فقـط در حیطـه     گونه اقدامات در مورد آبراهه تبصره: این
زیسـت و   وزارت نیرو نیست بلکه موضوعی بـین بخشـی و مـرتبط بـا محـیط     

 هاست. سازمان جنگل
روري اي ض هاي آب منطقه همچنین در انتهاي تبصره تایید و موافقت شرکت

اي مربوط بـه آن بـا نظـارت و     که رودخانه و هر اقدام سازه اعالم شده درحالی
 شود. زیست انجام می مجوز سازمان محیط

34-3  

1173 34 
میترا 

 _ ابراهیمی

اي (شامل الیروبی و از بین بردن پوشش گیـاهی)   اي و غیرسازه اقدامات سازه
گرفته شده تنها با مجوز که براي مدیریت جامع سیالب و خشکسالی در نظر 

انجام این اقدامات ممکن است تنها بـه   پذیر باشد. زیست امکان سازمان محیط
دلیل گرفتن اعتبـار عمرانـی صـورت گیـرد و مجـددا تعـارض منـافع ایجـاد         

 . شود می

13 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1174 34 
میترا 

 _ ابراهیمی

اي  سازهها واگذار شده است اغلب اقدامات  اقداماتی که در تبصره به شهرداري
هستند که در مدیریت اکولوژیـک مرسـوم در دنیـا کـامال مـردود بـه شـمار        

هـا   روند. در این ماده الزم است بر حفـظ و بازسـازي اکولوژیـک رودخانـه     می
 تأکید شود.

34-1  

 سعید مرید 34 1175
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ند. ظاهرا اي را براي آن تهیه ک نامه وزارت نیرو مکلف شود تا استاندارد و نظام
این ماده به تنظیم مشترك آن براي سیل و خشکسالی (تواما) تأکید دارد بـا  

 تدوین برنامه به تفکیک تفاوت دارد.
34-13  

 سعید مرید 34 1176
دانشگاه تربیت 

 مدرس
و ابعـاد آن بسـیار فراتـر از     34منتقل شود. مـاده   32تبصره حذف و به ماده 

 باشد میموضوع آن (یعنی حریم رودخانه) 
34-4  

 سعید مرید 34 1177
دانشگاه تربیت 

 مدرس
5-34 (بعد از مواد مرتبط با حریم) منتقل شود. 38این ماده به قبل از ماده   

1178 34 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

تعیین تکلیف حریم بستر در محدوده مراکز جمعیتی، مشخص نشـده اسـت.   
 مساله تعیین تکلیف شود.الزم است این 

34-14  

 کریم خدایی 34 1179
امور منابع آب 

 زنجان

هاي بنیـاد   ها ، ارگان ها و دهیاري عالوه بر شهرداري 34در تبصره واحد ماده 
هــا نیــز اضــافه شــود زیــرا در  مســکن ، وزارت راه و شهرســازي و بخشــداري

 مدیریت شهر و روستا دخیل هستند.
34-15  

1180 34 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

در مدیریت سیالب و خشکسالی، نقـش وزارت جهـاد کشـاورزي و بـه ویـژه      
هـاي   ها، مراتع و آبخیزداري کشور در رابطه بـا اجـراي طـرح     سازمان جنگل

آبخوان، آبخیزداري و بخش سیالب و مدیریت خشکسالی باید به صورت ویژه 
 و پررنگ دیده شود.

14 

1181 34 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

براي تهیه طرح مدیریت جـامع سـیالب و خشکسـالی؛ بـه      34در متن ماده 
 جهت وحدت رویه و هماهنگی بیشتر باید فرمت و ساختار تهیه شود.

14 

1182 34 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

سـازمان حفاظـت   با تاییـد  "در خط ششم، پس از عبارت وزارت نیرو، عبارت 
 اضافه شود. "محیط زیست

دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه به منظور کـاهش آسـیب پـذیري و افـزایش     
 تاب آوري در برابر سیل و خشکسالی تنظیم شود.

براي تهیه طرح مدیریت جامع سیالب و خشکسالی، فرمـت و سـاختار تهیـه    
 شود.

14 

1183 34 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ــارت   : در1تبصــره  ــس از عب ــان تبصــره پ هــاي آب  شــرکت«نتیجــه در پای
 هم آورده شود.» زیست سازمان حفاظت محیط«عبارت » اي منطقه

کنند، بـه منظـور    هایی که از حریم مناطق شهري عبور می در احیاي رودخانه
هــاي ناشــی از آن،  هــا و کنتــرل آلــودگی مــدیریت زیســت محیطــی روانــاب

مربوطه باید ضمن موافقت وزارت نیرو، بایـد  هاي  ها در اجراي طرح شهرداري
 تأیید و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در نظر بگیرند.

34-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1184 34 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
هاي آب و فاضالب دستورالعمل مـدیریت ریسـک ناشـی از سـیل را      شرکت"

شبکه جمع آوري فاضـالب   تهیه و در شهرهاي سیل خیز ظرف مدت ... سال
 "را از شبکه جمع آوري رواناب جدا نمایند.

34-16  

1185 34 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

ضمانت اجرایی تأمین هزینه هـا و زمـان بنـدي از زمـان درخواسـت تعیـین       
 نگردیده است.

34-6  

 دکتر باقري 34 1186
دانشگاه تربیت 

 مدرس
کمیسـیون حوضـه اسـت؟ چـون     هـاي حوضـه آبریـز،     آیا منظـور از سـازمان  

 اي دارند. ها نقش دبیرخانه سازمان
34-7  

 دکتر باقري 34 1187
دانشگاه تربیت 

 مدرس
کـارگروه اسـتانی آب بـه طـور مشـخص چـه       »: همکاري کـارگروه اسـتانی  «

 تواند داشته باشد؟ همکاري می
34-8  

 دکتر باقري 34 1188
دانشگاه تربیت 

 مدرس

بـه کـار بـردن    »: هاي آبریز خشکسالی حوضهطرح مدیریت جامع سیالب و «
این عبارت و ترتیبات بعدي که در زیر آمده حکایت از غلبه پـارادایم قـدیمی   

 مواجهه با سیالب دارد
34-9  

 دکتر باقري 34 1189
دانشگاه تربیت 

 مدرس

وزارت نبرو موظف است مطالعات انجام شده را .... به تصویب شـوراي عـالی   «
هاي حوضه نقش مشـارکتی   ها و سازمان اگر براي کمیسیوناوال »: آب برساند

و فرابخشی قائلیم چرا وزارت نیرو باید پیگیري تصویب آن را انجام دهد. ثانیا 
ها با توجه به نقش هماهنگی سیاستی شوراي عـالی آب در   تصویب این طرح

صالحیت این شورا نیست. ثالثا بدنه کارشناسی شوراي عالی آب عمـال خـود   
ها بایـد بـه تصـویب وزارت نیـرو      ت نیرو است بنابراین در عمل این طرحوزار

 برسد.

34-17  

 دکتر باقري 34 1190
دانشگاه تربیت 

 مدرس
هـاي زمـانی و متناسـب بـا تغییـر       مطالعات نامبرده در این ماده باید در دوره

 شرایط هیدرولوژیکی به روز شود.
34-10  

 دکتر باقري 34 1191
دانشگاه تربیت 

 مدرس
که چه کارهایی متناسب با سیل مورد انتظار الزم اسـت   تبصره: تشخیص این

 انجام شود، با کیست؟
34-11  

1192 34 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا و   بخشی از این موارد در زمره وظایف قانونی آبخیـزداري اسـت.  دهیـاري   
ها و بـا اولویـت    هاي طبیعی رودخانه محدوده ها با اصول حفاظت از شهرداري

 هاي اکولوژیک به رفع خطر سیالب اقدام کنند. شیوه
28 

1193 34 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي مرتبط : آبخیـزداري و تکـالیف قـانونی سـازمان      موضوع  وظایف دستگاه
 ها  در نظر گرفته شود جنگل

هـاي   ها : اینگونه اقدامات در مورد آبراهه موضوع اقدامات شهرداريتبصره در 
طبیعی و انهارفقط در حیطه  وزارت نیرو نیست بلکه موضوعی بین بخشـی و  

 ها است. مرتبط با محیط زیست و سازمان جنگل
اي  اي: رودخانه و هر اقدام سازه منطقه هاي آب موضوع موافقت و تأیید شرکت

 ت و مجوز سازمان محیط زیستدر مورد آن با نظار

28 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1194 34 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

اي (شـامل الیروبـی و از بـین بـردن پوشـش       اي و غیرسـازه  اقدامات سـازه  •
گیاهی) که براي مدیریت جامع سیالب و خشکسالی در نظر گرفته شده تنها 

پذیر باشد. انجام این اقدامات ممکن است  زیست امکان با مجوز سازمان محیط
افع ایجاد تنها به دلیل گرفتن اعتبار عمرانی صورت گیرد و مجددا تعارض من

 . شود می
هـا واگـذار شـده اسـت اغلـب اقـدامات        اقداماتی که در تبصره به شهرداري •

اي هستند که در مدیریت اکولوژیک مرسـوم در دنیـا کـامال مـردود بـه       سازه
رونــد. در ایــن مــاده الزم اســت بــر حفــظ و بازســازي اکولوژیــک  شــمار مــی

 ها تأکید شود. رودخانه

34-1  

1195 34 _ 
اي  منطقهآب 

 هرمزگان

هـاي اجرایـی در اجـراي     بینی شده که دسـتگاه  در ذیل این ماده چنین پیش
وظایف خود در راستاي موضوع این ماده، موظف بـه اسـتعالم  و اخـذ تاییـد     

هـاي اجرایـی در    باشـد؛ اوال مشـخص نشـده وظـایف دسـتگاه      وزارت نیرو می
نیا بهتر بود در انتهـا  گردد و ثا خصوص این ماده دقیقا چه چیزي را شامل می

موعدي براي اعالم مجوز و نیز احتمال عدم صدور مجوز مورد اشاره از سـوي  
 شد. بینی می وزارت نیرو نیز پیش

34-2  

1196 34 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

، طرح جـامع کنتـرل سـیالب و    1398قانون مدیریت بحران  14مطابق ماده 
ربـط بـا محوریـت وزارت     هـاي ذي  مشارکت دستگاهخشکسالی با همکاري و 

هاي مختلف مکلف بـه اجـراي تکـالیف قـانونی      شود و دستگاه نیرو تدوین می
خود در چارچوب طرح مصوب مذکور خواهند بود. لذا وزارت نیرو موظف بـه  

هـاي ذکـر شـده     پیگیري تدوین طرح موصوف با همکاري و مشارکت دستگاه
جام این تکلیف تعجیل نماید نه اینکه پا را از قانون در قانون است و باید در ان

فراتر گذاشته و خواهان اسـتعالم و اخـذ اجـازه از وزارت نیـرو جهـت انجـام       
ها در این رابطه شـود. بنـابراین ضـروري اسـت جملـه پایـانی        رسالت دستگاه

 پاراگراف ذکر شده در صدر ماده حذف شود.

34-2  

1197 34 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

بخش اول مربوط به مـدیریت سـیالب و خشکسـالی، از وظـایف      34در ماده 
هـا   وزارت نیرو است و نیاز به قانون نیست. در تبصره ذیل این ماده ،شهرداري

ها باید اقدامات الزم را با همـاهنگی و موافقـت وزارت نیـرو انجـام      و دهیاري
 دهند.

34-12  

1198 35 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

درصــد مطالعــات تعیــین حــد بســتر و حــریم  78باتوجــه بــه انجــام حــدود 
هاي داراي اولویت در سطح کشور بر اساس سیالب با دوره بازگشـت   رودخانه

به عنوان دوره بازگشت مبنا و امکان کاهش یا افـزایش آن   25ساله، عدد  25
 در مناطق داراي ضرورت در متن قانون تصریح گردد.

35-1  

1199 35 
دفتر مهندسی 

 رودخانه
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

رغم  انجام مطالعات تشخیص و تعیین پهناي بستر و حریم را علی 35در ماده 
عدم ارتباط موکول به نتایج مطالعات مـدیریت جـامع سـیالب و خشکسـالی     
نموده است. با توجه بـه حجـم کـار و جنبـه تخصصـی و میـدانی حـاکم بـر         

هـاي آبریـز    ادن مسئولیت تایید نتایج مطالعات به کمیسیون حوضهموضوع، د
هـاي   ضمن بارگذاري غیرمتعارف و خارج از صالحیت کمیسـیون، از شـرکت  

 اي براي مطالعات صورت گرفته سلب مسئولیت نماید. آب منطقه

35-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1200 35 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

در حال پیگیري و هاست  سال 35موضوع تعیین حد بستر و حریم ذیل ماده 
واسـطه وسـعت و حجـم کـار و نیـاز بـه منـابع بـه طـول           انجام بوده لیکن به

سال بـراي انجـام آن در ایـن     2رسد زمان  انجامیده است. بنابراین به نظر می
 ماده کافی نیست

35-2  

1201 35 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

پهناي بستر و حریم سه سـال زمـان   براي تعیین و قطعیت  35در متن ماده 
 تعیین شده که خیلی طوالنی بوده و باید کاهش پیدا نماید.

35-4  

1202 35 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
براي تعیین و قطعیت پهناي بستر و حریم، سه سـال زمـان طـوالنی بـوده و     

 باید کاهش پیدا نماید.
35-4  

 دکتر باقري 35 1203
دانشگاه تربیت 

 مدرس
حال حاضر قانون حریم و بستر مشکالت فراوانی دارد. تداوم این تفکر چه در 

 کند؟ مشکلی را حل می
35-5  

1204 35 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ها انجام و سـند اراضـی ملـی     تشخیص اراضی ملی قبال توسط سازمان جنگل
 صادر شده است.

35-6  

1205 35 _ 
ها،  جنگلسازمان 

 مراتع و آبخیزداري

محدود بـه مـوارد منحصـر در     32و  35حذف شود. ماده » تشخیص«عبارت 
جـا   هـا ثابـت نیسـت و جابـه     قانون توزیع عادالنه آب باشد. ماهیـت رودخانـه  

شود. صرفا باید تعیین گردد تشخیص و تثبیـت مالکیـت بـه دلیـل عـدم       می
 د.باید حذف شو 35ها، ماده  ثبوت مسیر رودخانه

35-7  

1206 36 
مهدي 

کیا وفایی  _ 

ادعـاي مالکیـت بـر بسـتر     «نویس آمده است:  این پیش 36ماده  5در تبصره 
منابع آبی مذکور در ایـن قـانون شـامل اسـناد رسـمی، عـادي،..... از ناحیـه        

 3ایـن تبصـره کـامال بـا مـاده      » اشخاص حقیقی و حقوقی مسـموع نیسـت.  
کمیسیون رسیدگی به اعتراضات به حـد بسـتر   نامه نحوه تعیین بستر و  آیین

شـود، پـس    در تعارض است. اگر منظور این است که اعتراضی پذیرفتـه نمـی  
نامه نحـوه تعیـین حـد بسـتر حـذف شـود.        نیز باید در اصالحیه آیین 3ماده 

 مسموع ندانستن (به طور کـل) دعـاوي اشـخاص عقالیـی و قـانونی نیسـت.      
کل سـاختاري خاصـی را بـه بوجـود     رسد حذف ایـن تبصـره مشـ    به نظر می

آورد؛ چرا که قوانین ثبتی اسناد و امالك، پذیرنده اعتراض هستند. پـس   نمی
آیـین نامـه    3از رسیدگی به اعتراض، اسناد قابلیت ثبت دارند. از طرفی ماده 

 نحوه تعیین حد بستر به قوت خود باقی خواهد ماند .

28 

1207 36 
مهدي 

کیا وفایی  _ 

ادارات ثبت اسناد و امالك موظفنـد در هنگـام تحدیـد     36ماده  3در تبصره 
اي را  هـاي آب منطقـه   حدود امالك مجاور منابع آبی (الزاما) نماینده شـرکت 

دعوت کنند اما معلوم نشده کارشناس منابع آب بـراي انجـام چـه اقـداماتی     
کند. قانون بایـد مـوجز، جـامع و مـانع باشـد.       کارشناس ثبت را همراهی می

» موافقـت «رسد در انتهاي این تبصره، لفظ کتبی بعد از  نین به نظر میهمچ
شـود حضـور نماینـده آب     از قلم افتاده است؛ زیرا در این حالت استبناط مـی 

اي خواهـد بـود. بهتـر     اي در محل و راي او، همان موافقت آب منطقـه  منطقه
 است جمله به شکل زیر اصالح شود:

اي را براي تعیین حد بستر نسـبت بـه ملـک     هنماینده شرکت آب منطق«...... 

28 
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
اي در  هـاي آب منطقـه   مورد نظر دعوت نمایند .............موافقت کتبی شـرکت 

 ».باشد چارچوب این قانون می

1208 36 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

و بحث مالکیت بستر و حریم با قانون اساسی، قـانون مـدنی و    36و  32مواد 
 عرض در تضاد است. برخی قوانین هم

36-5  

1209 36 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

بستر رودخانه اراضی ملی است. سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران و با 
و آبخیزداري صادر شده است. سندگیري  ها و مراتع نمایندگی سازمان جنگل

به نام یک دستگاه دیگر، مخل یکپارچگی و پایداري منـابع طبیعـی و رقابـت    
 بین دستگاهی براي اخذ سند خواهد شد.

36-1  

1210 36 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

چه دلیلی این اسناد : اسناد به نام منابع طبیعی صادر شده است. به 1تبصره 
 شود؟ باطل و و به نام یک دستگاه دیگر صادر می

36-1  

1211 36 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

هـا و مراتـع و    : این تبصـره بـه وظـایف حـاکمیتی سـازمان جنگـل      4تبصره 
 آبخیزداري تعرض کرده است.

28 

1212 36 
میترا 

 _ ابراهیمی

رود  دارترین ماده این قـانون بـه شـمار مـی     ، مشکل32این ماده در کنار ماده 
هـاي   زیرا اسناد مالکیت بستر و حریم را به نام دولت، بـه نماینـدگی شـرکت   

 اي مربوطه واگذار کرده است:  منطقه آب
هـا و مراتـع    ها قبال به نام سـازمان جنگـل   ها و تاالب بستر و حریم رودخانه •

اي بـرخالف   منطقـه  هـاي آب  کشور ثبت شده است و ثبت آن به نـام شـرکت  
 قانون است. 

به علت تعارض منافع، سپردن امور حاکمیتی حریم و بستر به وزارت نیـرو   •
 مجاز نیست. 

برداري از حریم و بستر منوط به مجوز سازمان محـیط زیسـت    هرگونه بهره •
 گردد.  

همچنین این ماده هرگونه ادعاي مالکیت بر بسـتر منـابع آبـی را مسـموع      •
تشـخیص حـدود     ندانسته است درحالیکه این امر ممکن است بر اساس نحوه

غیرقانونی)  گرفته (قانونی و بستر و براساس ساخت و سازها و تصرفات صورت
 زا باشد. بسیار مشکل

28 

1213 36 
سجاد 
 _ انتشاري

شـوند   اي شرکت دولتی محسوب نمی هاي آب منطقه با توجه به اینکه شرکت
بلکه شرکت سهامی عام ( یا طبق قانون جدیـد شـرکت بازرگـانی) محسـوب     

هـا وجـود    شوند آیا از نظر قانونی امکان ثبت اسناد مالکیت بستر به نام آن می
 دارد؟

28 

1214 36 
سجاد 
 _ انتشاري

رسد این تبصره اشکال دارد؛ زیرا راي اسناد مالکیتی کـه   : به نظر می5تبصره 
 تواند اعمال شود. قبل از این قانون ثبت شدند، نمی

36-2  

1215 36 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

: ادارات ثبت اسناد و امالك به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه موظف 1تبصره 
شوند. ایـن خـالف روال معمـول     به انجام اقداماتی بدون تشریفات قضایی می

است و شدنی نیست. مگر اینکه از قبل هماهنگی بین قوا براي ایـن موضـوع   
پیشـنهاد  ، 4و 1هـاي   انجام شده باشد. همچنین به دلیل همپوشـانی تبصـره  

36-7  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 شود این موارد با هم ادغام شوند. می

1216 36 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

4-36 : درج حقوق ارتفاقی به چه منظور شده است؟2تبصره  

1217 36 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
4-36 : هدف و معنی درج حقوق ارتفاقی مشخص نیست.2تبصره   

1218 36 _ 
حفاظت سازمان 
زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
در صورت نیاز به ثبت حرایم کیفی بـا توجـه بـه تعارضـات احتمـالی و یـا       "

برداران و منابع آلوده کننده، سازمان حفاظت محـیط زیسـت    درخواست بهره
نسبت به تعیین حریم کیفی (پس از تعیین حریم بستر توسط وزارت نیرو) با 

هـاي ثبتـی و تشـریفات قضـایی معـاف       هزینـه در نظر گرفتن اینکه از کلیـه  
باشد، اقدام و ادارات ثبت اسناد و امالك مبـادرت بـه صـدور بـا موافقـت       می

هم سنگ یـا همسـان    "نمایند. ها می ادارات کل حفاظت محیط زیست استان
با تعیین حریم منابع آبی که توسط سازمان حفاظـت محـیط زیسـت انجـام     

 شود. می

36-8  

1219 36 _ 
اي  منطقهآب 

 بوشهر

 : پیشنهاد می شود سطر آخر به این صـورت اصـالح گـردد:   36ماده  2تبصره 
که در حـریم  "همچنین در کلیه اسناد صادره اراضی و امالك مجاور رودخانه 

، درج حقوق ارتفاقی دولـت جمهـوري   "ها قرار دارند رودخانه یا مسیل یا آبراه
 قه اي الزامی است.هاي آب منط اسالمی ایران به نمایندگی شرکت

28 

1220 36 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

هـا و   : باتوجـه بـه اینکـه حـدود حـریم و بسـتر رودخانـه       36مـاده   3تبصره 
هاي مطالعه شده به اداره ثبت ارسال  و در سـامانه کاداسـتر جانمـایی     مسیل

اي نبـوده و ایـن موضـوع     گردد، لزومی جهت ارسـال نماینـده آب منطقـه    می
کار متقاضی و همچنین افـزایش بـار کـاري کارشناسـان آب      سبب تاخیر در
 گردد. منطقه اي می

28 

 دکتر باقري 36 1221
دانشگاه تربیت 

 مدرس

شـود؟ همـین کارهـا سـبب      نفعان چـه مـی   : تکلیف ضرر و زیان ذي1تبصره 
شود قانون به درستی اجرا نشود و همچنان شاهد تصرف و تجاور به حریم  می

 و بستر هستیم.
36-3  

 دکتر باقري 36 1222
دانشگاه تربیت 

 مدرس

: براي انجام این کار باید  بودجه الزم تأمین شود. تجربه قانون حریم 2تبصره 
دهد تأمین بودجه به راحتی ممکـن نیسـت. بنـابراین     و بستر فعلی نشان می

براي مدت طوالنی به تعویق بیفتـد    32ممکن است صدور سند موضوع ماده 
شـوند. ایـن    ماننـد و دچـار خسـارت مـی     اص بالتکلیف میدر این مدت اشخ

کند؟ به عالوه همین امر زمینه بروز تخلف را  خسارت را چه کسی جبران می
 آورد. به وجود می

36-6  

 دکتر باقري 36 1223
دانشگاه تربیت 

 مدرس
 28 توان اسناد رسمی را نادیده گرفت؟ : مگر به همین راحتی می5تبصره 



 
 

 

1121 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1224 36 _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بستر رودخانه اراضی ملی است و سـند بنـام دولـت جمهـوري اسـالمی و بـا       
ها و مراتع و ابخیـزداري صـادر شـده اسـت و سـند       نمایندگی سازمان جنگل

گیري بنام یک دستگاه دیگر مخـل یکپـارچگی و پایـداري منـابع طبیعـی و      
اي اخذ سند خواهد بود. فقـط مشـخص کـردن حـد     رقابت بین دستگاهی بر

 بستر با تعیین وزارت نیرو در اراضی ملی با رویکرد حفاظت.
اسناد به نام منابع طبیعی صادر شده است به چه دلیلی این اسناد  -1تبصره 

 باطل و بنام یک دستگاه دولتی دیگرصادر شود؟
رات سـازمان  بسـیار متعـدد و در حـوزه اختیـا     32مصـادیق مـاده    -2تبصره 

ها و مراتع و ابخیزداري و مدیریت کلیت حوضه ابخیز اسـت   حاکمیتی جنگل
 هاي تابعه آن نیست. ها و تخصص وزارت نیرو و شرکت و در حیطه مسئولیت

ها و مراتـع و   تعرض به وظایف حاکمیتی دستگاه حاکمیتی جنگل - 4تبصره 
 ابخیزداري.

راضـی ملـی و در اختیـار دسـتگاه     هاي اآبـی ا  بستر رودخانه ها و تمامی بدنه
 حاکمیتی مربوطه است.

36-1  

1225 36 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 این خطرناك ترین ماده این قانون است.
ها در زمره اراضی ملی پـیش از ایـن توسـط سـازمان      بستر و حریم  رودخانه

تقسیم و شقه شـقه شـدن اکوسیسـتم    اند و نیازي به  ها سند زده شده جنگل
توسط وزارت نیرو نیست. فقـط حفاظـت حـریم و بسـتر و حـق ارتفـاقی در       

 حیطه مسئولیت و اختیارات وزارت نیروست.
هاي خصوصی نیز  ها مالکیت در عین حال که در حریم کمی و کیفی رودخانه

وجود دارد که این قانون بر این حقوق تعرض می نماید و مشخص نیسـت تـا   
 چه حدي حریم کمی و کیفی تعیین خواهد شد.

36-1  

1226 36 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

رود  دارترین ماده این قـانون بـه شـمار مـی     ، مشکل32این ماده در کنار ماده 
هـاي   زیرا اسناد مالکیت بستر و حریم را به نام دولت، بـه نماینـدگی شـرکت   

 مربوطه واگذار کرده است: اي منطقه آب
هـا و مراتـع    ها قبال به نام سـازمان جنگـل   ها و تاالب بستر و حریم رودخانه •

اي بـرخالف   منطقـه  هـاي آب  کشور ثبت شده است و ثبت آن به نـام شـرکت  
 قانون است.

به علت تعارض منافع، سپردن امور حاکمیتی حریم و بستر به وزارت نیـرو   •
 مجاز نیست.

برداري از حریم و بستر منوط به مجوز سازمان محـیط زیسـت    هرگونه بهره •
 گردد.

همچنین این ماده هرگونه ادعاي مالکیت بر بسـتر منـابع آبـی را مسـموع      •
ي تشخیص حدود  ندانسته است درحالیکه این امر ممکن است بر اساس نحوه

غیرقانونی)  گرفته (قانونی و بستر و براساس ساخت و سازها و تصرفات صورت
 زا باشد. بسیار مشکل

28 



  
 
 

1122 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1227 36 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 پیشنهاد میگردد :
اداره ثبت اسناد و امالك با همکاري آب منطقـه اي هـر اسـتان،     – 6تبصره 

هـا حـدود مشخصـات میلـه چـاه هـا و        سازمان جهاد کشاورزي و شـهرداري 
سال بعد از تصویب این قانون مشخص نماید تا حقـوق   5مجراي قنوات را تا 

 ها و مجري در اسناد مالکیت قید گردد ارتفاقی میله چاه

36-9  

1228 36 _ 
اي  منطقهآب 

 هرمزگان

: در کلیه اسناد صادره در اراضی و امالك مجاور، درج حقوق ارتفاقی 2تبصره 
» اي الزامی است. هاي آب منطقه دولت جمهوري اسالمی به نمایندگی شرکت

شود از آن نمـود؛   این بند از تبصره اطالق عام پیدا کرد و تفسیر نادرستی می
ستفاده نموده و گویا موضوع را عطف بـه  ا» اسناد صادره«چه اینکه از عبارت 

طـور کـه قـبال گفتـه شـد تعیـین حقـوق         کند. حال آن که همان ماسبق می
ارتفاقی در اراضی مجاور با مورد ثبت، صرفا در زمان تحدید حدود ملک مورد 

توان اداره ثبت را ملزم  پذیر و یا به حکم دادگاه ممکن است و نمی ثبت امکان
 الصدور نمود. سناد سابقبه تغییر یا اصالح ا

28 

1229 36 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

هـا   : اعالم شده عدم استماع اسناد رسـمی در مـورد بسـتر رودخانـه    5تبصره 
هـا و   اطالق عام دارد و گویـا اسـناد صـادره پـیش از قـانون ملـی شـدن آب       

 را نیز شامل شده است که نیاز به توجه و تصحیح دارد. 1347ها  رودخانه
36-2  

1230 36 _ 
ها،  سازمان جنگل

 مراتع و آبخیزداري

گونه کـه از عنـوان ایـن مـاده مسـتتفاد       متن و عنوان ماده مغایر است. همان
شود هدف تعیین پهناي بستر و تثبیت آن در سامانه حـدنگار (کاداسـتر)    می
باشد که به درستی در حدود وظایف وزارت مزبور قرار دارد و جز تکـالیف   می

باشد. اما در متن ماده از عنوان فراتر رفته و با ورود به مالکیت  میآن دستگاه 
ها موجب نقض قانون ملـی شـدن    ها و مسیل ها، آبراهه حریم و بستر رودخانه

منابع طبیعی شده است. ایـن امـر از منظـر فنـی باعـث از هـم گیسـختگی        
هاي طبیعی و از نظر حقـوقی موجـب اشـکال در یکپـارچگی      مدیریت عرصه

ل حاکمیت دولت بر انفال و اراضی ملی و تشدید معضالت مترتب بـر آن  اعما
 است. 

 باشد. هاي ذیل آن هم مشمول حذف می بر این اساس تبصره

36-10  

1231 37 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

سـازي صـراحتا    در سطر انتهایی، الزم است به منظور رفع ابهام، مسئول ایمن
 شود.اعالم 

37-1  

1232 37 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

: الزم است شروط و تعهدات ابالغی وزارت نیرو به طور شفاف اعـالم  1تبصره 
 شود.

37-3  

1233 37 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

سـازمان حفاظـت   "، "وزارت نیـرو "در این ماده به طور کل به جـاي عبـارت   
 گیرد. در غیر این صـورت، مـاده بـه کلـی حـذف شـود.       قرار "محیط زیست

از آنجا که رعایت کلیه حرایم کیفی منابع پذیرنـده در بسـتر محـیط زیسـت     
قرار دارند و حفاظت و صیانت این منابع بـر عهـده ایـن سـازمان مـی باشـد،       
پیشنهاد مؤکد این سازمان جایگزین نمودن سازمان حفاظت محـیط زیسـت   

ست و این زنجیره نمی تواند بخشی توسط یـک بخـش   به جاي وزارت نیرو، ا
ــر.    ــتگاه دیگـــ ــر توســـــط دســـ ــی دیگـــ ــود و بخشـــ  عملـــــی شـــ

11 



 
 

 

1123 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
مطالعات  EIAطرح هاي زیربنایی با این فلسفه صورت می گیرد که حرایم و 

فواصل الزم این طرح ها با منابع محیط زیست رعایت شود. در نتیجـه بـراي   
مان/دستگاه متولی باید اقدام اجراي اصولی و صحیح این حرایم و فواصل، ساز

فاضالب در قوانین کنونی در حیطه اختیارات و تکالیف این سازمان قرار دارد 
(قانون مدیریت پسماندها، قانون هواي پاك، آئین نامه اجرایی ارزیابی زیست 

 محیطی، ضوابط استقرار واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی و ...)

1234 37 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ها و اشخاص  هاي زیربنایی حذف شود. این ماده براي کلیه طرح عبارت پروژه
حقیقی و حقوقی الزم االجراست و بایستی ضمانت اجرایی مناسبی بـراي آن  

 تدوین شود.
37-2  

1235 37 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 : بدین صورت اصالح شود:1تبصره 
کارگروه مشترك سازمان حفاظت محـیط  ... مگر در موارد ضروري از طریق "

زیست و وزارت نیرو. در صـورت صـدور مجـوز، اشـخاص حقیقـی و حقـوقی       
دارنده مجوز مکلف به رعایت کلیه مقررات، شروط و تعهدات ابالغی کـارگروه  

 باشند. مشترك می
اجازه داده شده به وزارت نیرو مغایر با قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیسـت  

ستقرار واحدها می باشد و بایستی با نظر دفتر مربوطه از سـازمان  محیطی و ا
حفاظت محیط زیست حتما اصالح گردد. چرا که بـا توجـه بـه بحـث منـابع      

 آالینده، در حیطه وظایف سازمان است.

28 

1236 37 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

دارد و : مطابق قانون مـدیریت پسـماند، واژه زبالـه نیـاز بـه اصـالح       2تبصره 
بایستی به تغییر یابد و باید در کل متن این واژه اصالح گردد، ضمن آنکه بـا  

 مربوطه تطبیق داده شود.» پسماند « قانون 
28 

 دکتر باقري 37 1237
دانشگاه تربیت 

 مدرس
: دو سطر اول: عـالوه بـر احتمـال آالینـدگی ایـن تأسیسـات بحـث        1تبصره 
 است.ها در سیالب هم مطرح  پذیري آن آسیب

37-4  

 دکتر باقري 37 1238
دانشگاه تربیت 

 مدرس
موجـود در سـطر سـوم ایـن تبصـره شـامل چـه        » موارد ضروري: «1تبصره 

 مواردي است؟
37-5  

1239 37 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

و شود بعد از سایر منابع آبی که آب شـرب   این ماده پبشنهاد می 1در تبصره 
 کنند جایگزین بشود کشاورزي را تأمین می

37-6  

1240 37 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي خـود    اگر وزارت نیرو در این ماده و یا سایر مواد به تکالیف و مسـئولیت 
 عمل نکرد، پیش بینی صورت نگرفته است؟

37-7  

1241 37 _ 

هاي  شبکه تشکل
 نهاد، مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

جانمایی و استقرار منبع آلوده کننده در بستر و حریم رودخانه بایستی مطلقا 
ممنوع باشد. ضرورت و اجازه وزارت نیرو در این مـورد حـذف گـردد.  وقـوع     
تخلف آلودگی بایستی توسط سازمان محـیط زیسـت از دادسـتانی پیگیـري     

 شود نه درخواست وزارت نیرو

19 



  
 
 

1124 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1242 37 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي خـود    اگر وزارت نیرو در این ماده و یا سایر مواد به تکالیف و مسـئولیت 
 بینی صورت نگرفته است؟ عمل نکرد، پیش

37-7  

1243 37 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

سـت همـه مصـادیق از    با  توجه به اینکه این ماده وارد مصادیق شده، بهتـر ا 
 ها را هم دربرگیرد. جمله پل

37-8  

4-38 اخذ اجازه از سازمان محیط زیست ضروري است. دانشگاه ساري عبداله درزي 38 1244  

1245 38 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

 : دستکاري در سازند سخت به منظور هر انتقال آب ممکن است بـه 4تبصره 
شـود ایـن امـر     اختالل در آبدهی و نابودي سازند منجر شوند. پیشـنهاد مـی  

 ممنوع اعالم شود.
38-1  

1246 38 
میترا 

2-38 توسعه چشمه در اغلب موارد ممنوع شود و منحصر به موارد خاص گردد _ ابراهیمی  

1247 38 
میترا 

1-38 استفاده از منابع آب سازند سخت ممنوع گردد. _ ابراهیمی  

1248 38 
میترا 

 _ ابراهیمی
اینکه ممنوعیت مناطق، همچنین تمدید یا رفع این ممنوعیت، به تشخیص و 

زیسـت از   تصمیم کمیسیون حوضه آبریز محول شده و رعایـت سـهم محـیط   
 موارد مثبت این ماده است

- 

 سعید مرید 38 1249
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ریـزي چگونـه    از آب قابل برنامـه برداري  گیري آن (افزایش بهره سازوکار اندازه
مـورد نیـاز اسـت.    » حسابداري ملی آب«خواهد بود؟ مجددا سازوکاري مانند

 وري با افزایش مصرف آب توام است. تجربیات فعلی افزایش بهره
38-3  

1250 38 
سجاد 
 _ انتشاري

اي براي  : گفته شده در صورت ممنوعه بودن یک منطقه، آب منطقه2تبصره 
بنـدي آب اقـدام    برداري و یا جیره هاي بهره آب مندرج در پروانهکاهش مقدار 

بنـدي تعیـین نشـده کـه      نمایند ولی سازوکاري براي کاهش پروانـه و جیـره  
 بندي را به صورت کامال ناعادالنه رقم بزند. تواند جیره می

38-5  

1251 38 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

هاي کشـور هـم اکنـون     موضوعیت ندارد؛ زیرا تمامی حوضهاین ماده چندان 
 ها صورت گیرد. آبی داشته و نباید بارگذاري جدیدي در آن مشکل کم

38-1 
 

1252 38 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب
بـرداري از منـابع آب سـازندهاي سـخت بـا       تر است بهره ، مناسب38در ماده 

 حاظ شود.لحاظ اطمینان از عدم تأثیر بر منابع آب آبرفتی، ل
38-1  

1253 38 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

12-38 : باید قید شود : حسب اعالم سازمان مدیریت حوضه آبریز2تبصره   

1254 38 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
12-38 ."حسب اعالم سازمان مدیریت حوضه آبریز": قید شود : 2تبصره   

1255 38 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
: وزارت نیرو در صدور مجوز، از سازمان حفاظت محیط زیسـت هـم   4تبصره 

 استعالم نماید.
38-6  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 38 1256
دانشگاه تربیت 

 مدرس
7-38 این اقدامات بر اساس چه بازه زمانی انجام خواهد شد؟  

 دکتر باقري 38 1257
دانشگاه تربیت 

 مدرس
این کاهش بر » برداري هاي بهره در پروانهکاهش مقدار آب مندرج : «2تبصره 

 شود؟ چه اساس، چه میزان و با چه مکانیزمی انجام می
38-3  

1258 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

، اجازه استفاده و بهره برداري از منـابع آب سـازند سـخت،    4تبصره  38ماده 
بـه موافقـت و اجـازه وزارت نیـرو را داده     صرفا براي تأمین آب شرب و منوط 

است. الزم است شرایط خاصی براي این برداشت دیده شـود. از آنجـایی کـه    
هـاي   ذخائر آبی سازندهاي سخت در بعضـی منـاطق تغذیـه کننـده آبخـوان     
اي و  آبرفتی در پایین دست خود می باشند لذا باید تحت شرایط بسیار ویـژه 

فاده گردند که امکان تـأمین آب شـرب ایـن    تنها براي آب شرب مناطقی است
ــوان   ــق آبخـ ــاطق از طریـ ــد     منـ ــته باشـ ــود نداشـ ــی وجـ ــاي آبرفتـ  هـ

طبیعی است ذخائر سازندي چه آنهایی که استحصال آنها تاثیر چندانی بـر   •
هاي آبرفتی ندارند و چه آن دسته از این ذخائر که استحصـال از   روي آبخوان

هـاي پمپـاژ ویـژه     ر هستند، باید با آزمایشهاي آبرفتی تاثیرگزا آنها بر آبخوان
 سازند سـخت ارزیـابی شـده و بـه تنـاوب اجـازه احیـاء بـه آنهـا داده شـود.          

هـا بـه تنـاوب انجـام      برداري از چـاه  هاي مجاور در هنگام بهره پایش چشمه •
برداري از چـاه   ها رخ داد وزارت نیرو باید بهره گیرد. اگر خللی در دبی چشمه

 را تعطیل کند.
بدیهی است در صورتی که عملیات برداشـت و مصـرف از ذخـائر سـازندي      •

توسط بهره بردار با شرایط اعالم شده آزمایش پمپـاژ و رونـد احیـاء مغـایرت     
 گـردد.  بـرداري اقـدام مـی    داشته باشد، بالفاصله نسبت به توقف عملیات بهره

اي  منطقـه توجه به اینکه شرایط زمین شناسی، اقلیمی و هیدروژئولوژي هر  •
و هر سازندي با یکدیگر متفاوت است لذا از نظر فنـی و علمـی و بـر اسـاس     

توان به حریم واقعی یک چاه سازندي و  مطالعات گسترده علمی و میدانی می
ها و  ها و چشمه قنات فاصله ایمن آن تا منابع آب سازندي دیگر مانند چشمه

ت هرنـوع مسـئولیت   دست، دست پیدا کـرد. بـدیهی اسـ    منابع آبرفتی پایین
 بردار بخـش دولتـی اسـت.    قانونی عدم رعایت این حریم حاصله، متوجه بهره

برداري در سازندهاي سـخت فقـط در عهـده بخـش      عملیات حفاري و بهره •
 دولتــــــی متــــــولی تــــــأمین آب شــــــرب خواهــــــد بــــــود.     

اگر بهره بردار دولتی بدون رعایت تغییرات اقلیمی و دبی مجاز چاه اقدام به  •
 برداري نماید، بالفاصله مالکیت چاه از وي سلب و چاه مسدود گردد. بهره

38-1  

1259 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 توسعه چشمه در اغلب موارد ممنوع شود و منحصر به موارد خـاص گـردد.   •
ــردد.    • ــوع گـــ ــخت ممنـــ ــازند ســـ ــابع آب ســـ ــتفاده از منـــ  اســـ
اینکه ممنوعیت مناطق، همچنین تمدید یا رفع این ممنوعیت، به تشخیص  •

زیسـت از   و تصمیم کمیسیون حوضه آبریز محول شده و رعایت سهم محـیط 
 موارد مثبت این ماده است.

38-2  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1260 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

8-38 زیست باید در کنار هم باشند ممنوعیت بهره برداري از آب شرب و محیط  

1261 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در ساماندهی مصارف در شرایط محدودیت منابع آبی، ارتقاء راندمان انتقال و 
هـاي تابعـه مکلـف بـه      توزیع آب یک ضرورت است که وزارت نیرو و شـرکت 

هـاي   مصرف آب شرب (از طریق سیاست اجراي آن هستند. همچنین کاهش
تشویقی، تنبیهی و جیره بندي) بر تأمین آب از منابع جدیـد کـه مـی توانـد     

 موجب ناپایداري مناطق دیگر شود اولویت دارد.

38-5  

1262 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

بهتـر اسـت در تبصـره اي    نظارت بر عملکرد صحیح وزارت نیرو با کیسـت و  
 بیاید.

38-9  

1263 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

آیا وقت آن نشده که بحث ممنوعیت و روند طی شده آسیب شناسـی شـود/   
ها چنـد برابـر نشـده اسـت؟ چـه کسـی        مگر در همین مدت ممنوعیت، چاه

رویه نیست؟  آیا ممنوعیـت شـامل   پاسخگو بوده؟ چه تضمینی بر تداوم این 
 شرب هم می شود؟

38-10  

1264 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

4-38 : اخذ اجازه از سازمان محیط زیست ضروري هست.38ماده  4تبصره   

1265 38 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

دستکاري در سازند سـخت (کارسـتی ) بـه منظـور هـر انتقـال آب        4تبصره 
ممکن است منجر به اختالل در آبدهی و نابودي سازند شـود. پیشـنهاد کـال    

 ممنوعیت است.
38-1  

1266 38 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

قانون توزیع عادالنه آب اسـت و پیشـنهاد    4این ماده در واقع جایگزین ماده 
شود مشابه قانون توزیـع عادالنـه آب صـرفا در مـورد ممنوعیـت توسـعه        می

هایی که تحت انحـاي مختلـف بـا افـت      برداري در دشت برداري و یا بهره بهره
ه سطح آب زیرزمینی، کسري مخزن و یـا تخریـب کیفیـت منـابع آب مواجـ     

هاي عمرانی (مثل تأمین آب شرب) مورد توجه قـرار   که طرح هستند و یا این
گیرد؛ زیرا منطقی نیست منـابع ّآب سـطحی کـه میـزان آورد و مصـرف آن      

 ساالنه مشخص است ممنوعه شود.  
ضمنا در مورد منابع آب سطحی صدور هرگونه مجوز جدید در قالب امکانات 

شـود. لـذا    زارت محترم نیـرو انجـام مـی   آّبی قابل توسعه و تخصیص ابالغی و
 ضرورتی به به ممنوعه نمودن آن نیست.  

» کمیسـیون حوضـه آّبریـز   «اصطالحات و کلمات به کار برده شـده از قبیـل   
رسانی ممنوعیـت   جایگزین آن شود. ضمنا اطالع» وزارت نیرو«حذف و کلمه 

ــه     ــرکت آب منطق ــود ش ــا خ ــت ب ــع ممنوعی ــا رف ــد ی ــا تمدی ــت .  ی  اي اس

38-13  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هـاي   این ماده نیز اقداماتی که توسـط شـرکت   2طرفی در خصوص تبصره از 

ها در دست اقدام است بایـد   اي در مورد اصالح و تعدیل پروانه چاه آّب منطقه
مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با تصویب قانون جدیـد و در اجـراي آن ملـزم بـه     

 هاي قبلی نباشیم. تکرار برنامه

1267 38 _ 
امه و سازمان برن
 بودجه

11-38 اضافه گردد.» ریزي بیش از آب قابل برنامه«عبارت  38در انتهاي ماده   

 _ ربابه کریمی 39 1268

در بخشی که مسئولیت پیشگیري، ممانعت، جلـوگیري و اعـالم جـرم آلـوده     
کردن آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده، بین وظایف سازمان 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تـداخل بـه   زیست و وزارت  حفاظت محیط
ــی  ــود مـ ــود:       وجـ ــالح شـ ــر اصـ ــکل زیـ ــه شـ ــش بـ ــن بخـ ــد. ایـ  آیـ

مسئولیت تشخیص، پیشگیري، ممانعت، جلوگیري و اعالم جرم آلوده کـردن  
 شود. منابع آب شرب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول می

39-1  

1269 39 
عبدالحسین 

 _ مظفري

اصالح است و باید از جمله وظایف وزرات نیرو و به تبـع آن  نیازمند  39ماده 
اي تلقی شود. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان  هاي آب منطقه شرکت

یک دستگاه حاکمیتی ناظر بر عملکرد و اجراي صحیح این بنـد از قـانون در   
هـاي   وزارت نیرو خواهد بود. براي تدوین و تعیین استاندارد عالوه بر دسـتگاه 

د شده سازمان ملی استاندارد هم اضافه گردد تا مسئولیت تـدوین برعهـده   قی
 این سازمان قرار گیرد.

28 

 شهرام نخعی 39 1270
اي  آب منطقه
 اصفهان

 ســـــطر دوم ایـــــن مـــــاده بـــــه شـــــکل زیـــــر اصـــــالح شـــــود:
مسئولیت پیشگیري، ممانعـت، جلـوگیري و اعـالم جـرم آلـوده کـردن آب       «

 »شود.... ن حفاظت محیط زیست محول میمشترکا به وزارت نیرو و سازما
28 

1271 39 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

آلودگی با عبارت اقدام به آلودگی جایگزین و تکمیل شـود. آلـودگی همـواره    
افتد. برخی اقدامات منجر به آلـودگی هـم بایـد در زمـره      مستقیما اتفاق نمی

توان بـه مـواردي نظیـر دپـوي منـابع       به طور مثال می جرائم برشمرده شوند.
کننده در کنار منابع آبی و یا کـاهش کمیـت آب سـطحی در برداشـت      آلوده

هـاي آب   ها اشاره کرد. در صدور پروانـه  افراطی  و عدم رعایت حقابه رودخانه
هـاي   براي صنعت باید صاحب پروانه را مکلـف بـه تـأمین و تجهیـز سیسـتم     

 آلودگی پیش از برداشت نمود.کنترل و تصفیه 

39-2  

1272 39 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

 بـه شـرح زیـر اصـالح شـود:      39شـود تبصـره یـک ذیـل مـاده       پیشنهاد می
هاي عملیاتی یاد شده، مشـخص گـردد کـه     : هرگاه در اجراي برنامه1تبصره 

زیسـت   محیطشخص یا اشخاصی موجب آلودگی آب شدند، سازمان حفاظت 
مراتب را با ذکر دالیل، ارائه دستورهاي فنی و تعیین مهلت، جهت اقدام الزم 

نماید . چنانچه ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع عامل آلـودگی   به وي اعالم می
 گردد. این قانون رفتار می 30نشود با متخلف یا متخلفین وفق ماده

19 

1273 39 
میترا 

4-39 ها اضافه شود. به موجبین آالینده» نهادها«، 1در تبصره  _ ابراهیمی  

1274 39 
میترا 

 _ ابراهیمی
کنندگان، از مسئولیت جلوگیري از آلودگی  رسد آلوده ، به نظر می2در تبصره 

 بایست اصالح گردد اند که این امر می مبرا یا آزاد شده
39-5  

 28 زیست سپرده شود. محیطمسئولیت پایش آلودگی به سازمان  _میترا  39 1275
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 ابراهیمی

1276 39 
میترا 

 _ ابراهیمی

با وجود معضالت عمیق موجود در پیشگیري و کاهش آلودگی آب، این مـاده  
بسیار ناکارامد است. به عنوان مثال در این ماده شیوه پیشـگیري یـا برخـورد    

اي (ماننـد پسـاب    اي (مانند پساب کارخانه) و غیرنقطه کنندگان نقطه با آلوده
هـا بـه    هاي هر سازمان مشخص نشده اسـت و همـه آن   کشاورزي). مسوولیت

 نامه موکول شده است. آیین

39-6  

1277 39 
سجاد 
 _ انتشاري

زیست سهم بار آلودگی قابـل قبـول    در این ماده ذکر شده که سازمان محیط
مناطق مختلف را تعیین کند و از طرفـی گفتـه شـد کـه آلـوده نمـودن آب       

نمودن آب به طور مطلق ممنوع است پس دلیل تعیین  آلودهممنوع است. اگر 
بار آلودگی قابل قبول چیست؟ در صورتی که حـدي از آلـودگی قابـل قبـول     

بردار در یک منطقه تمایل داشته باشند مقـداري   است، ممکن است چند بهره
جاست که سازوکار توزیـع ایـن    آلودگی به منابع آب وارد کنند، لذا سوال این

برداران چیست و چرا گفته شده آلوده نمودن آب ممنوع  بهره  دگی بینبار آلو
 است؟

39-7  

1278 39 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

ــابع آب، هــیچ  ــی من ــیش در بحــث  حفاظــت کیف ــه پ ــات و  گون ــی امکان بین
زیسـت جهـت پـایش و      سازختارهاي مناسب براي سـازمان حفاظـت محـیط   

 آب دیده نشده است. جلوگیري از آلودگی منابع
28 

1279 39 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

هـاي   نامـه  و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و آیـین  39در خصوص ماده 
سـاله تعیـین شـود.     اجرایی مربوط مناسب است محـدوده زمـانی مـثالً یـک    

در گـرو   40مخصوصاً با توجه به اینکه برخـی از مـواد دیگـر همچـون مـاده      
 مقررات هستند درنتیجه بایستی زودتر تعیین تکلیف شود.تعیین این 

12 

1280 39 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

آلوده ساختن یا هرگونه اقـدام در جهـت آلـوده کـردن     « جمله اول به شکل 
و » ممانعـت «اصالح شود. در ادامـه، یکـی از دو واژه   » منابع آب ممنوع است

 دلیل معناي یکسان حذف شود.به » جلوگیري«
39-2  

1281 39 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

 12 براي تهیه آیین نامه تشخیص منابع آلودگی باید مهلت زمانی تعیین شود

1282 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 "حفاظت محـیط زیسـتی منـابع آب    "عنوان ماده بدین صورت اصالح گردد:
شود مسئولیت پیشگیري، ممانعت، جلوگیري و اعالم جرم آلوده  پیشنهاد می

کردن آب به طور مشترك، عالوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، به وزارت 
بهداشت هم واگذار شود (حوزه وظایف هر دو، از یکدیگر تفکیک و مشـخص  

 شود).

28 

1283 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 متن ماده بدین صورت اصالح گردد:
هـاي بهداشـت،    خانـه  ... سازمان حفاظت محیط زیسـت بـا همکـاري وزارت   "

درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشـاورزي، سـازمان ملـی اسـتاندارد و نیـرو      
ها و ضوابط اجرایی مربوط به  نسبت به تدوین مقررات، استانداردها، آیین نامه

آلـودگی،  هاي نظارت بر رفـع   ها و رویه تشخیص مصادیق، حدود مجاز آالینده

39-15  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هـاي آن ظـرف مـدت ... اقـدام      پایش کمی و کیفی منابع آب و آلوده کننـده 

 "نمایند. مراتـب بـا تأییـد شـوراي عـالی محـیط زیسـت ابـالغ مـی گـردد.          
عضویت آلوده کنندگان (از جمله وزارت صمت) در روند تدوین ضوابط، منجر 

 به تضاد منافع می گردد.
 اشد.  رفع آلودگی بر عهده آلوده کننده می ب

شوراي عالی آب حذف شود یا با شوراي عالی محیط زیست جایگزین گـردد.  
 با توجه به تصویب هیات وزیران، حذف شوراي عالی آب در اولویت می باشد.

1284 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

سـازمان  «، عبـارت  »کمیسیون حوضه آبریـز «در سطر هفتم به جاي عبارت 
« جایگزین شود. ضمنا بند مربوطـه بـازنگري شـده و    » زیست حفاظت محیط

 به صورت تبصره یا ماده جداگانه ارائه گردد.» زیست  سازمان حفاظت محیط
39-8  

1285 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 حذف و بدین صورت جایگزین گردد:1تبصره 
سازمان حفاظت محیط زیست می تواند حسب مـورد از سـایر ذینفعـان در    "

 "فوق الذکر بدون حق راي دعوت بعمل آورد.جلسات 
28 

1286 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 حــــــذف و بــــــدین صــــــورت جــــــایگزین گــــــردد: 2تبصــــــره 
کلیه واحدهاي صنعتی، معدنی و خدماتی، حسب تشخیص سازمان حفاظت "

محیط زیست مکلفند نسبت به انجام خوداظهاري در پایش مطابق ضـوابط و  
ابالغی سازمان اقدام نمایند. سازمان از ارائه هرگونـه خـدمات   شیوه نامه هاي 

برداري به منظور توسعه، مجوز انتقال پسـماند و ... بـه    نظیر صدور پروانه بهره
ــود.      ــد بــ ــذور خواهــ ــره معــ ــن تبصــ ــوع ایــ ــین از موضــ  "متخلفــ

با اجراي این قانون اشخاص آلوده کننده آب می توانند نسبت به رفع آلودگی 
ی کنند و شانه از بار مسئولیت خالی کنند. حتی اگـر ارایـه راهکـار    ابراز ناتوان

توسط کارگروه استانی تهیه شود باید هزینه اجراي آن را آلوده کننـده تقبـل   
 نماید.

28 

1287 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
کلیه واحدهاي صنعتی، معدنی و خدماتی، حسب تشخیص سازمان مکلفند "

اي و بـرخط منـابع آالینـده،     هـاي پـایش لحظـه    مطابق استاندارد ملی سامانه
اي ( آنالین ) اقدام  هاي پایش برخط لحظه نسبت به نصب و راه اندازي سامانه

و اطالعات روزآمد را به سامانه اعالم شـده توسـط سـازمان حفاظـت محـیط      
ن ها، منوط بـه  هاي بهره برداري آ زیست ارسال نمایند. صدور و تمدید پروانه

 "اجراي این تبصره است.

28 

1288 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
اي است  ارایه خدمات فنی در زمینه رفع آلودگی به متقاضی بر اساس تعرفه"

 "که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می نماید
28 

1289 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
هـاي   اعتبارات الزم براي اجراي مواد این قانون، با هدف حفاظت اکوسیستم"

آبی و ارتقاي کیفی منابع آب، هر ساله در بودجه سـنواتی سـازمان حفاظـت    
شود و سازمام برنامه و بودجه موظـف بـه تخصـیص اعتبـارات      پیش بینی می

 "مورد نیاز این سازمان به طور کامل خواهد بود.

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1290 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
با توجه به وظایف واگذار شده به سازمان حفاظت محیط زیسـت در جهـت   "

درصـد از درآمـد وزارت    5تـا   3ممانعت و پیشگیري از آلودگی آب، حـداقل  
قانون) به سازمان حفاظـت محـیط زیسـت     49نیرو از محل فروش آب (ماده 

 "یابد. براي انجام وظایف محوله تخصیص

28 

1291 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
وزارت نیرو مجاز است به منظور تحویل آب مورد نیاز متقاضـی، نسـبت بـه    "

بررسی کیفیت آب هاي کشور یـا آزمـون آب مـورد نیـاز متقاضـی در محـل       
 "تحویل اقدام نماید.

28 

1292 39 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 شود:تبصره اضافه 
هاي احیاي رودخانـه   وزارت نیرو به پیشنهاد سازمان و با هدف اجراي برنامه"

هـاي   هـا توسـط شـرکت    باید نسبت به الیروبـی و پاکسـازي بسـتر رودخانـه    
زیرمجموعه وزارت نیرو (و با مشارکت مردمی به منظور پیشگیري از آلـودگی  

 "د.و تخلیه فاضالب و لجن و پسماند به منابع آب ) صورت پذیر

28 

1293 39 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

عمال هرگونه اقدام قانونی در جهت جلوگیري از آلودگی منابع آب را  39ماده 
 نماید. هاي آب منطقه اي سلب می از وزارت نیرو و شرکت

39-9  

1294 39 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

وزارت نیـرو چنـین    39می باشد و طبـق مـاده    39در تضاد با ماده  41ماده 
 مجوزي را ندارد.

39-16  

 دکتر باقري 39 1295
دانشگاه تربیت 

 مدرس
3-39 ها کجاست؟ نقش مشارکت مردمی و سمن  

 دکتر باقري 39 1296
دانشگاه تربیت 

 مدرس

زیست؟ در قانون فعلی همین مشکل وجود دارد کـه   چرا فقط سازمان محیط
اختیـاز سـازمان   هـاي الزم را بـراي ایـن امـر بـه راحتـی در        وزارت نیرو داده

 دهد زیست قرار نمی محیط
39-10  

 دکتر باقري 39 1297
دانشگاه تربیت 

 مدرس
این امر با توجه به نقش هماهنگی در »: تصویب شوراي عالی آب«سطر دهم: 

 گذاري شوراي عالی آب در صالحیت شوراي عالی آب نیست. سیاست
39-17  

 دکتر باقري 39 1298
دانشگاه تربیت 

 مدرس
12-39 گیرد؟ : در چه بازه زمانی این تبصره شکل می1تبصره   

 دکتر باقري 39 1299
دانشگاه تربیت 

 مدرس
زیسـت و وزارت بهداشـت    : سطر آخر: در این صورت سازمان محـیط 2تبصره 

 اند؟ چه کاره
39-1  

1300 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

معضالت عمیق موجود در پیشگیري و کـاهش آلـودگی   ، با وجود 39در ماده 
آب، این ماده بسـیار ناکارامـد اسـت. بـه عنـوان مثـال در ایـن مـاده شـیوه          

اي (ماننـد پسـاب کارخانـه) و     کننـدگان نقطـه   پیشگیري یا برخورد بـا آلـوده  
اي (مانند پساب کشـاورزي) و مسـوولیتهاي هـر سـازمان مشـخص       غیرنقطه

ــه آ   ــا بـ ــه آنهـ ــت؛ همـ ــده اسـ ــیننشـ ــت.   یـ ــده اسـ ــول شـ ــه موکـ  نامـ
ــره  • ــا«، 1در تبصـ ــده » نهادهـ ــببین آالینـ ــه مسـ ــود.  بـ ــافه شـ ــا اضـ  هـ
کننـدگان، از مسـئولیت جلـوگیري از     رسـد آلـوده   ، به نظر مـی 2در تبصره  •

 بایســت اصــالح گــردد.   انــد کــه ایــن امــر مــی     آلــودگی مبــرا شــده  
ــیط    • ــازمان مح ــه س ــودگی ب ــایش آل ــؤولیت پ ــود.  مس ــپرده ش ــت س  زیس
سـاز (   بـرداران آلـوده   نیرو موظف است هنگام صدور پروانه براي بهره وزارت •

39-4 ،
39-5 ،

39-6 ،28  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
صنعت و معدن و کشاورزي مکانیزه) پـالن و طـرح تصـفیه فاضـالب آنهـا را      
ــد.         ــه نمای ــدور پروان ــه ص ــدام ب ــی اق ــد کارشناس ــس از تایی ــه و پ  مطالب

نیز تعریف گردد. وزارت نیرو یا افراد حقیقـی و حقـوقی   » اقدام به آلودگی« •
کنند ولی با نقصان کمیت عمـال آب را   یگر که خود راسا ایجاد آلودگی نمید

هـاي   اند نیز باید با مکانیسـم  مستعد آلودگی ساخته و اقدام به آلودگی نموده
 بازدارنده حقوقی مواجه شوند.

1301 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ابعاد کیفی جدا می شود و مسئولیت با جایی دیگر تعریـف شـده اسـت؟    چرا 
 این یک آسیب خیلی جدي است؟

39-18  

1302 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 18 هاي دولتی آب را آلوده کردند چه باید کرد اگر سازمان

1303 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
و  زیست محیط

 منابع طبیعی کشور

آلودگی با عبارت اقدام به آلودگی جـایگزین و تکمیـل شـود.همواره آلـودگی     
مستقیما اتفاق نمی افتد برخی اقدامات منجر به آلودگی هم در زمره جـرایم  
آلودگی باید برشمرد بطور مثال دپوي مواد آلوده کننده در کنار منابع ابـی و  

افراطـی و عـدم رعایـت حقابـه     یا کـاهش کمیـت آب سـطحی در برداشـت     
رودخانه.دوما در صدور پروانه هاي آب براي صنعت می باید صاحب پروانـه را  
مکلف به تأمین و تجهیز سیستم هاي کنترل و تصـفیه الـودگی در پـیش از    

 برداشت نمود

28 

1304 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ــره  • ــا«، 1در تبصـ ــده » نهادهـ ــوجبین آالینـ ــه مـ ــود.  بـ ــافه شـ ــا اضـ  هـ
کنندگان، از مسئولیت جلوگیري یا مبـرا   رسد آلوده ، به نظر می2در تبصره  •

 بایســـت اصـــالح گـــردد. انـــد کـــه ایـــن امـــر مـــی آلـــودگی آزاد شـــده
ــیط    • ــازمان مح ــه س ــودگی ب ــایش آل ــوولیت پ ــود.  مس ــپرده ش ــت س  زیس
کـاهش آلـودگی آب، ایـن     با وجود معضالت عمیق موجود در پیشـگیري و  •

ماده بسیار ناکارامد است. به عنوان مثال در ایـن مـاده شـیوه پیشـگیري یـا      
اي (ماننـد   اي (مانند پساب کارخانه) و غیرنقطه کنندگان نقطه برخورد با آلوده

هاي هر سازمان مشخص نشده است و همه آنهـا   پساب کشاورزي). مسوولیت
 نامه موکول شده است. به آیین

39-4، 
39-5 ،

39-6 ،28  

1305 39 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 بـه شـرح زیـر اصـالح شـود:      39شـود تبصـره یـک ذیـل مـاده       پیشنهاد می
هاي عملیاتی یاد شده، مشخص گـردد کـه    هرگاه در اجراي برنامه - 1 ەٴتبصر

محـیط   انـد، سـازمان حفاظـت    شخص یا اشخاصی موجب آلـودگی آب شـده  
زیست مراتب را با ذکر دالیل، ارائه دستورهاي فنی و تعیـین مهلـت، جهـت    

نماید. چنانچه ظرف مهلـت مقـرر اقـدام بـه رفـع       اقدام الزام به وي اعالم می
ایـن قـانون رفتـار     30عامل آلودگی نشود با متخلف یا متخلفین وفـق مـاده   

 گردد. می

19 

1306 39 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

در این ماده هرگونه آلوده کردن آب و نظارت و پیگیري قضـایی آن برعهـده   
همـین قـانون    20زیست نهاده شده اسـت امـا در ذیـل مـاده       سازمان محیط

اي مکلـف بـه    هـاي آب منطقـه   پیشنهادي یکی از مصادیق تخلف که شرکت
39-13  



  
 
 

1132 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
، آلوده سـاختن آب اسـت. لـذا ایـن دو     9اند. در بند  پیگیري قضایی آن شده

 ده در تداخل با یکدیگر است.ما

1307 39 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه

تواند مسئول امور پیشگیري و  زیست نمی ، سازمان حفاظت محیط39در ماده 
ممانعت از آلوده ساختن آب گردد. این کار باید توسط وزارت نیرو انجام شود 

 باشد. نظارت بر آن برعهده آن سازمان می
39-14  

1308 39 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه
در هر صورت جلوگیري و رفع آلـودگی  «این ماده عبارت  2در انتهاي تبصره 

 اضافه شود.» آب برعهده اشخاص ایجادکننده آن است
28 

1309 40 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

و اجرا شود. در هاي تصفیه فاضالب باید با رعایت حقابه آبخوان تصویب  طرح
انتقال پساب از یک حوضه به حوضه دیگر نیـز بایـد ایـن مالحظـات مـدنظر      

هایی که شهرهاي ما بر آن  هاي فاضالب در دشت باشد. متاسفانه اجراي طرح
 هاي جذبی منجر به عدم تغذیه آبخوان شده است. واقع است و حذف چاه

40-2  

1310 40 
میترا 

 _ ابراهیمی
: ورود هر گونه فاضالب خـام بـه رودهـا، تاالبهـا و دریـا      الزم است اضافه شود

 ممنوع است.
40-1  

1311 40 
میترا 

3-40 هیچ صحبتی از تصفیه فاضالب در این ماده نشده است. _ ابراهیمی  

1312 40 
میترا 

 _ ابراهیمی
الزم است نحوه پیشگیري و برخورد با پساب خانگی، صنعتی و بهداشـتی بـه   

 این ماده اضافه شود.
28 

1313 40 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب
ربط در خصـوص تصـفیه فاضـالب     ، منظور از مقامات مسئول ذي40در ماده 

 مشخص شود.
40-4  

1314 40 _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

» هـاي تصـفیه آب و فاضـالب     لزوم انجام طرح« عنوان  به 40اگرچه در ماده 
فاضـالب و   هـاي تصـفیه   اشاره شده است لیکن در این ماده در خصوص طرح

هـا کـه    تولی گري آن مطلبی بیان نشده است. ضمن اینکه برخی از فاضـالب 
 گیرند از دسترس وزارت نیرو خارج هستند. مشمول این ماده قرار می

40-3  

1315 40 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

5-40 تغییر کند.» ارائه«به » تأمین«در سطر اول   

1316 40 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

هاي صنعتی  شهرك
 ایران

ها؛ مهلت زمانی تعیین شود.  نامه تعیین تعرفه نیز براي تهیه نظام 40در ماده 
 نامه باید در شوراي اقتصاد مصوب شود. ضمنا این نظام

12 

1317 40 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 هــا نیــز در کنــار تصــفیه آب مــدنظر قــرار گیــرد.  موضــوع تصــفیه فاضــالب
ها، مهلت زمانی تعیین شود. ضمنا این نظـام   براي تهیه نظام نام تعیین تعرفه

 نامه باید در شوراي اقتصاد مصوب شود.
12 

1318 40 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هـاي شـهري و   تبصره اضافه شود: (با توجه به سهم و نقش عمـده فاضـالب   
 روستایی در آلودگی منابع آب)

شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایی موظفند در قالب یـک برنامـه   "
ساله نسبت به تکمیل کلیه شبکه هاي جمع آوري و تصـفیه خانـه هـاي     10

فاضالب شهري و با همکاري دولت در تخصیص اعتبارات ( سـازمان برنامـه و   
 "بودجه) اقدام نماید.

40-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1319 40 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
هاي آبفا  کلیه سدهاي مخزنی تامین کننده آب شرب و حفاظت آنها، شرکت"

باید ظرف کمتر از پنج سال نسبت به اجراي طرحهاي شـبکه جمـع آوري و   
تصفیه فاضالب چه به صورت متمرکز یا به صورت غیر متمرکز و با همکـاري  

هندسی کشور در باالدست سدها اقـدام نمایـد. اولویـت ایـن     مراکز علمی و م
هاي استانی یا کمیسیون حوضه هـاي آبریـز    سدها توسط سازمان در کارگروه

 "اعالم می گردد.

40-2  

1320 40 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
هاي تصفیه فاضالب در شـرایط زمـانی مصـوب،     در صورت عدم اجراي طرح"

 "نسبت به اعمال جرائم زیست محیطی اقدام می نماید.سازمان 
40-6  

 دکتر باقري 40 1321
دانشگاه تربیت 

 مدرس
این مقامات چه کسانی هستند؟ قانون نباید کلـی  »: ربط مقامات مسئول ذي«

 و مبهم باشد.
40-4  

1322 40 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

صحبتی از تصفیه فاضالب نشـده اسـت. الزم اسـت اضـافه      ، هیچ40در ماده 
ها و دریـا ممنـوع اسـت. الزم     شود ورود هرگونه فاضالب خام به رودها، تاالب

است نحوه پیشگیري و برخورد با پساب خانگی، صنعتی و بهداشتی بـه ایـن   
 ماده اضافه شود.

40-3  

1323 40 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

طبیعی کشورمنابع   

ها نیستند؟ چرا مشخص نوشته نشـده اسـت    اي مگر این موسسات آب منطقه
 که وزارت نیرو مسئول تأمین آب شرب و تصفیه فاضالب است.

40-7  

1324 40 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا و دریـا    الزم است اضافه شود: ورود هر گونه فاضالب خام به رودها، تـاالب 
 ممنوع است.

 هیچ صحبتی از تصفیه فاضالب در این ماده نشده است.
الزم است نحوه پیشگیري و برخورد با پساب خانگی، صنعتی و بهداشـتی بـه   

 این ماده اضافه شود.

40-1  

1325 40 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

رعایت حقابه آبخوان تصویب و اجرا شـود و  طرح هاي تصفیه فاضالب باید با 
درانتقال پساب از یک حوضه به حوضه دیگر نیز حتما بـا همـین مالحظـات    
انجام شود.متاسفانه اجراي طرح هاي فاضالب در دشتهایی که شهرهاي ما بر 
 ان واقع است و حذف چاههاي جذبی منجر به عدم تغذیه ابخوان خواهد شد.

40-2  

اي یزد منطقهآب  _ 41 1326  

تواند مجراي آب شور  چنانچه آب شور با شیرین مخلوط شود، وزارت نیرو می
رسد با توجه به قوانین  را مسدود و یا منبع آب را منهدم نماید. لذا به نظر می

موجود قبلی برخورد با واحدهاي متخلف این چنینـی صـرفا توسـط سـازمان     
یر باشد و وزارت نیرو راسـا  پذ زیست و اخذ حکم قضایی امکان حفاظت محیط

رسـد ایـن بنـد بـا قـوانین       تواند در این قضیه ورود نماید . لذا به نظر می نمی
 موجود در تناقض است.

41-1  

1327 41 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
تایید آلودگی و میزان آن باید بـا همـاهنگی سـازمان حفاظـت     "اصالح شود: 

 "محیط زیست صورت گیرد
41-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1328 41 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

بـا تاییـد سـازمان حفاظـت     "پس از عبارت استفاده کنندگان در سـطر دوم،  
 اضافه شود. "محیط زیست

 تبصره اي در خصوص تبیین مجازات متخلفان و جبران خسارت اضافه شود.
41-1  

1329 41 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

پیش بینی نموده و  سازي را فقط مسدود سازي و جلوگیري از آلوده 41ماده 
 اخذ خسارت و رفع آلودگی و بازگرداندن به وضع پیشین را لحاظ نکرده است

41-2  

 دکتر باقري 41 1330
دانشگاه تربیت 

 مدرس
3-41 شود؟ خسارت بر چه مبنایی محاسبه می»: خسارت وارده به صاحب چاه«  

1331 41 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

آلوده شدن آب تعیین و پیگیـري آن بـه عهـده    باز هم یکی دیگر از مصادیق 
 پوشانی دارد. تداخل و هم 39وزارت نبرو نهاده شده که با اطالق ماده 

41-1  

 شهرام نخعی 42 1332
اي  آب منطقه
 اصفهان

4-42 ساله براي احیاي قنوات، به یک سال کاهش پیدا کند. 5فرصت   

1333 42 
میترا 

5-42 براي احیاي قنوات تعیین گردد.هایی  الزم است مشوق _ ابراهیمی  

1334 42 
میترا 

6-42 سال زمان داده شود. 10الزم است براي احیاي قنوات حداقل  _ ابراهیمی  

1335 42 
میترا 

  ها نیز زمانی مشخص گردد. الزم است براي چاه _ ابراهیمی

1336 42 
سجاد 
3-42 مبهم و قابل تفسیر است.» ضرورت اجتماعی«عبارت  _ انتشاري  

1337 42 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
ها توسط وزارت نیرو امکـان   هاي احیاي آبخوان در صورتی که با اجراي طرح"

احیاي قناتی وجود داشته باشد آن وزارتخانه با مشـارکت مردمـی و حمایـت    
کارگروه استانی نسبت به احیاي قنات و جاري نمـودن آب در آن بـه عنـوان    

 "شاخص پایداري آبخوان در آن محل اقدام نماید.
هـا، برداشـت بـی رویـه از طریـق حفـر        با توجه به افت سطح ایستابی دشـت 

ها خواهد بود، سبب شـده تـا    هاي عمیق که از تبعات آن خشکیدن قنات چاه
ها براي همیشه از آن نقطه مهاجرت نمایند. در ایـن صـورت بـا     مالکین قنات
ها و باال آمدن سطح ایستابی آبهاي زیرزمینی  ي آبخوانهاي احیا اجراي طرح

 وزارت نیرو باید نسبت به احیاء آنها با قید تبصره مذکور اقدام نماید.

42-7  

1338 42 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

هاي بـایر یـا    که قنات پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره است. این  42در ماده 
عه تحت هیچ شرایطی احیاء نگردد. سال، در مناطق ممنو 20متروکه بیش از 

سال مورد استفاد نباشد و تنش آبی آیه ما رو به سراغ  20(چرا که اگر قناتی 
هـاي آب زیرزمینـی خیـال     چنین منابع متروکه اي ببرد یعنـی از تـه مانـده   

 برداشت داریم و یعنی نابودي محیط زیست)

42-8  

 دکتر باقري 42 1339
دانشگاه تربیت 

 مدرس
3-42 اجتماعی تعریف شود.ضرورت   

 دکتر باقري 42 1340
دانشگاه تربیت 

 مدرس
1-42 نقصان فاحش آب چه قدر است؟  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 42 1341
دانشگاه تربیت 

 مدرس
گونه مـوارد نبایـد منـوط بـه نظـر فـرد        این»: نظر کارشناسان این وزارتخانه«

 باشد.. این مساله باید ضابطه مشخص داشته باشد.
42-2  

1342 42 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هایی براي احیاي قنوات تعیین گردد و براي احیـاي قنـوات    الزم است مشوق
کننـده قنـوات    اي به عوامل تهدید سال زمان داده شود. باید اشاره 10حداقل 

 بشود وگرنه تکلیف اراضی تحت شرب قنات نامشخص خواهد بود.

42-5 ،
42-6  

1343 42 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در مورد قنوات بهتر اسـت وزارت نیـرو خـود هـم سـرمایه گـذاري کنـد یـا         
 تسهیالتی در اختیار مالکین قنوات قرار دهد.

42-9  

1344 42 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـا و شـرایط اقلیمـی هـر      است منتهی بر اساس میزان بارش این ماده خوبی
توان یک نسخه واحد را براي کل کشور نوشـت بـه همـین دلیـل      منطقه نمی

 متن زیر پیشنهاد میگردد
تواند در صورت تشـخیص وجـود ضـرورت اجتمـاعی، احیـاي       وزارت نیرو می

انـده یـا بـه    خانه بایر یا متـروك م  قنواتی را که به نظر کارشناسان این وزارت
پـذیري   المنفعه باشد، در صـورت امکـان   مسلوب علت نقصان فاحش آب عمالً 

فنی، به مالک یا مالکین آن تکلیف نمایـد. در صـورت عـدم اقـدام مالـک یـا       
نیـرو، قنـات مـذکور متروکـه و فاقـد         پس از اعالم وزارت  مالکین تا پنج سال

کان قنـات اقـدامات الزم را   گردد. در صورت اینکه مالک یا مال حریم اعالم می
به جهت احیا و مرمت شروع کردند بر اساس نظر کمیسیون حوضه آبریز این 

توانـد چـاهی را    سال یکبار قابل تمدید می باشد . همچنین وزارت نیرو می 5
علـت نقصـان    خانه بایر یا متروك مانده یا به که به نظر کارشناسان این وزارت

المنفعه نموده و پروانه آن  ه باشد، پر و مسلوبالمنفع مسلوب فاحش آب عمالً 
 را لغو نماید.

42-10  

1345 42 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ــوق  • ــت مشـ ــردد.    الزم اسـ ــین گـ ــوات تعیـ ــاي قنـ ــراي احیـ ــایی بـ  هـ
ــداقل     • ــوات ح ــاي قن ــراي احی ــت ب ــود.  10الزم اس ــان داده ش ــال زم  س
 ها نیز زمانی مشخص گردد. الزم است براي چاه •

42-5 ،
42-6  

1346 43 

کارگروه 
تخصصی آب 
و انرژي شبکه 

 ملی

_ 

ها چه متصل به منبـع تحـت فشـار باشـند و چـه       باید توجه داشت که قنات
نباشند، موجب تخلیه دایمی آب زیرزمینی حتـی در فصـولی کـه آب مـورد     

پـس از   43شـود در مـتن مـاده     پیشنهاد میشوند. بنابراین  مصرف ندارد، می
حـذف  » یا قنواتی که منابع آنها تحت فشـار «هاي آرتزین عبارت:  عبارت چاه

 جایگزین شود.» هاي آرتزین یا قنوات چاه«شود و به جاي آن عبارت 

43-1  

1347 43 
سجاد 
 _ انتشاري

آب بـه  واژه تحت فشار باید اصالح شود؛ زیرا قنوات تحت فشار نیستند بلکـه  
 شود. صورت ثقلی خارج می

43-1  

1348 44 
سجاد 
3-44 باید ذکر شود منظور، کانال یا انهاري است که در ملک دیگري قرار دارد. _ انتشاري  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 دکتر باقري 44 1349
دانشگاه تربیت 

 مدرس
کنـد   چرا به هزینه خود؟ هر کس که عملیات عمرانـی مـی  »: به هزینه خود«

 بپردازد.باید این هزینه را 
44-2  

1350 44 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي توسـعه منـابع آب    ها و راهبردهاي  اجراي طرح شود اولویت پیشنهاد می
به نحوي در ایـن فصـل، لحـاظ شـود. بـه عنـوان مثـال، در اولویـت اجـراي          

هاي آبیـاري   اول: روشهاي آبیاري و زهکشی، اولویت  هاي توسعه شبکه طرح
هاي آبیاري کم فشار و در اولویـت   ثقلی (سطحی) مکانیزه، اولویت دوم: روش

 هاي آبیاري تحت فشار مورد بررسی قرار گیرند. سوم، روش

44-1  

1351 44 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

مکانیزه و آبیـاري کـم فشـار،    هاي آبیاري سطحی  نظر به اینکه چنانچه روش
برداري شوند، قابل دستیابی به راندمانی در حد  بدرستی طراحی، اجراء و بهره

باشـند و همچنـین نظـر بـه افـت بـی رویـه         هاي آبیاري تحت فشار می روش
هاي برگشتی به منابع آب زیرزمینی کـه بخشـی از    ها و کاهش جریان آبخوان

هاي آبیاري تحت فشار بوده  توسعه روشرویه کشت و  آن، ناشی از توسعه بی
هـا بـاالخص    ولی فی واقع، حیات و بقاء آبخوانها بـه برقـراري تغذیـه آبخـوان    

شود که  باشد، لذا پیشنهاد می توسط جریانات برگشتی از کشاورزي میسر می
گـذاري سـنگین و    هاي آبیاري تحـت فشـار کـه نیازمنـد سـرمایه      اتخاذ روش

باشد، تنهـا   داري پیچیده و نیروي کار اندك و... میبرداري و نگه مدیریت بهره
هـاي   که شرایط منابع آب، خاك و اقلیم، متناسب بـا توسـعه روش   در صورتی

هـاي   آبیاري سطحی مکانیزه و کم فشار نباشد، مـدنظر قـرار گیـرد و برنامـه    
هـاي مـدرن    هاي آبیاري در کشور، تنها به سمت توسعه سامانه توسعه سامانه
هاي کلی در راستاي توسعه  فشار گرایش نیابد و اصول و دیدگاه آبیاري تحت

 پایدار در بخش آب کشور، در این قانون نیز ملحوظ شود.

44-1  

 دکتر باقري 45 1352
دانشگاه تربیت 

 مدرس
موارد ضرورت تعریف شود. قیمت عادله در سطر دوم را چـه کسـی مشـخص    

 کند؟ می
45-2  

 دکتر باقري 45 1353
تربیت دانشگاه 

 مدرس
در انتهاي ماده به توافق با مالک اشاره شده است. اگر توافق با مالـک حاصـل   

 نشدتکلیف چیست؟
45-1  

1354 45 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

آیا تملک امالکبه غیر از مسیر شبکه آبیاري و خطـوط آبرسـانی    45در ماده 
الزم نیسـت؟   ذکر شده در در ایـن مـاده در ایـر مـوارد مثـل مخـازن سـدها       

واگذاري بالعوض بدون هرگونه شروطی توسط «همچنین در این ماده جمله 
مالکین قانونی به دولت بایـد انجـام شـود.مالکین پـس از امضـا قـرارداد الزم       

 اضافه شود.» نمایند هرگونه ادعا و شکایت را از خود سلب می

45-3  

1355 46 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
شبکه آب و انرژي 

زیست محیط  

» مناطق حفاظت شده و مخاطرات براي حیات وحـش «در ابتداي سطر سوم 
 هم اضافه شود.

46-4  

1356 46 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
1-46 زیست هم اضافه شود. در کنار شهرداري و دهیاري، سازمان محیط  

1357 46 
سجاد 
 _ انتشاري

زیـرا در  ». هـیچ منبـع آبـی   «توان گفت  به جاي نام بردن تک تک منابع، می
شود و قانون با نقـض   حالت فعلی با نام بردن تک تک منابع انحصار ایجاد می

46-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 مواجه خواهد شد. به عنوان مثال چشمه در این قانون نام برده نشده است.

 دکتر باقري 46 1358
دانشگاه تربیت 

 مدرس
این عبارت تعریف شـود. بـه عـالوه بایـد مشـخص      »: و مزاحمتایجاد خطر «

 شود اول نهر بوده بعد ساکنین و عابرین آمدند یا بالعکس؟
46-5  

1359 46 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

3-46 هاي دولتی اینجا به مالک یا مالکین اضافه شود ارگان  

1360 46 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي عمـومی ارجحیـت داده     بایست بر اماکن و جاده قنات و حریم قنات می
شود. به عبارت دیگر، اگر این اماکن در حریم قنات ساخته شـده باشـند الزم   
است دستگاه اجرایی با هزینه خود به رفع خطر اقدام نماید به صـورتیکه بـه   

 آسیبی نرسد. قنات و کارکرد ان

46-6  

1361 46 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 پیشنهاد مشخص بنده حذف این ماده است
 دالیل :

هـا   ها و دهیـاري  این ماده عاملی خواهد بود به جهت عدم همراهی شهرداري
خواهد در حفظ قنوات و مجراي و عمال مسیر را به جهت خشکاندن قنات باز 

همین قانون امکان چاه به جاي قنات هـم   2تبصره  23گذاشت و طبق ماده 
وجود ندارد حاال تکلیف هزاران هکتار اراضی کشاورزي و باغات تحـت شـرب   

 این قنوات به دلیل ایجاد خطر براي قنوات چه خواهد شد ؟
 قانون شهرداري ها می باشد 2بند  55ضمن اینکه در تعارض با ماده 

 من : پیشنهاد
هاي عمـومی   هیچ نهر و کانال و جوي و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده

و   و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صـورتی باشـد کـه ایجـاد خطـر     
نقلیه و امـاکن و تأسیسـات مـذکور     مزاحمت براي ساکنین و عابرین و وسایل

مشخصـات فنـی   نماید. در غیر این صورت مالک یـا مـالکین موظفنـد طبـق     
هاي اجرایی مربوطه، اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را بـه   دستگاه

ها بایـد   ي شهرها توسط مالکان و شهرداري عمل آورند. رفع خطر در محدوده
ها با همکـاري   ي روستاها توسط دهیاري صورت بپذیرد همچنین در محدوده

ن قنات اقدام به دفع خطر مالکان قنوات صورت بپذیرد در صورت اینکه مالکا
هـاي آن   ها خطر را رفع نمایند میکنند هزینـه  ها و دهیاري ننمودند شهرداري

درصد باالسري از طریق مراجع قضایی دریافت نمایند. به جهت بهتر  15را با 
شـهریور مـاه    6مصـوب   اجرا شدن این ماده مبنی قانون مربـوط بـه قنـوات     

 خواهد بود 1309

46-7  

1362 47 
محمدجواد 

 _ سمیعی

هاي بعضا شعاري، نظیر مسئول اعالم کردن همـه در قبـال    گویی ابهام و کلی
) در حالی که اختیـارات اصـلی و امتیـازات مهـم تنهـا در یـک       47آب (ماده 

بخش متمرکز است؛ وجه دیگري است که در جاي جاي مـتن منتشـر شـده    
جتناب از آن، نادیده نویس قانون جامع آب وجود دارد و ا جدید با عنوان پیش

 گرفته شده است.

47-3  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1363 47 
میترا 

 _ ابراهیمی
این ماده شامل مسئولیت وزارت نیرو و یا سایر نهادهاي شریک در سـاخت و  

شامل وزارت نیرو و » هر باالدستی«گردد. به عبارت دیگر،  برداري نیز می بهره
 سایر نهادهاي دولتی و خصوصی نیز بشود.

47-1  

 سعید مرید 47 1364
دانشگاه تربیت 

 مدرس
2-47 برداري از منبع آب مشترك تعریف شود. بهتر است یک نهاد محلی براي بهره  

1365 47 
سجاد 
 _ انتشاري

باالدستی و پایین دستی در قانون تعریف نشده است. باالدست از نظـر منـابع   
 یا اراضی؟ تا کجا باالدست؟

47-4  

 کریم خدایی 47 1366
آب امور منابع 
 زنجان

» هیچ شخصی بدون اجـازه وزارت نیـرو حـق احـداث و تغییـر مقطـع و ...       «
حذف شود زیرا مدیریت آب داخل مزرعه بـر عهـده وزارت جهـاد کشـاورزي     

 باشد. می
47-5  

1367 47 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 1309قنوات مصوب سال  به جهت بهتر اجرایی شدن این ماده باید به قانون
ارجاع بشود. همچنـین ایـن مـاده شـامل مسـئولیت وزارت نیـرو و یـا سـایر         

هـر  «گردد. به عبارت دیگـر،   برداري نیز می نهادهاي شریک در ساخت و بهره
 شامل وزارت نیرو و سایر نهادهاي دولتی و خصوصی نیز بشود» باالدستی

47-1  

1368 47 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم

زیست و  حیطم
 منابع طبیعی کشور

 پیشنها میگردد به جهت اجراي بهتـر ایـن مـاده مـتن زیـر جـایگزین گـردد       
بـرداران چـاه، چشـمه، قنـات و سـایر منـابع، مجـاري و         کلیه شـرکا و بهـره  

تأسیسات آبی مشترك، به سهم خـود مسـئول حفاظـت و نگهـداري از آنهـا      
احداث و تغییر  نیرو، حق باشند. همچنین هیچ شخصی بدون اجازه وزارت  می

مقطع و مجراي آب و انشعاب جدید را ندارد و هر باالدستی مسئول خساراتی 
آید. به جهت بهتر اجرا  می دستی وارد  است که از عمل غیرمتعارف او به پایین

و   1309شهریور مـاه   6مصوب  شدن این ماده مبنی قانون مربوط به قنوات  
 ین کشور خواهد بودمدنی حاکم در قوان 594ماده 

47-1  

1369 47 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

کلیه شرکا به سهم خود مسئول حفاظت؟ این در عمل چه معنایی دارد؟ یک 
 تأکید بی معنا نیست؟!

47-6  

1370 47 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

؟ تأسیسات آبی وزارت نیرو که موجب زیان به پایین هدولتی چتأسیسات ابی 
 شوند ایا نباید در این جا مورد اشاره قرار گیرند؟ دست می

47-7  

1371 48 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

هاي سـنتی آب   با توجه به نقش وزارت متبوع در احیا و مرمت قنوات و سازه
 بایست به این مهم توجه شود. ا میه بندان و آبیاري از جمله آب

28 

1372 48 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

گونـه   اي نباید منجر به تخریب و برهم زدن حـریم ایـن   هاي سازه اجراي طرح
ها، تخریب و نابودي  ها شود. در خصوص پروژه آثار من جمله حریم منظره آن

هاي باستانی و نسبت به عدم تکـرار اتفاقـات    سکونتگاههاي تاریخی و  محوطه
 تلخ گذشته با صراحت تعیین تکلیف شود.

21 
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1373 48 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
طرح هاي گردشگري آبی با توجه به ظرفیت بـرد منطقـه و بـا    "اصالح شود: 

 "استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست تدوین گردد.
48-1  

1374 
 

 دکتر باقري
دانشگاه تربیت 

 مدرس
2-48 شاید بهتر باشد در ابتدا بگوییم وزارت نیرو مسئولیت دارد (نه موظف است)  

 دکتر باقري 48 1375
دانشگاه تربیت 

 مدرس
هاي استانی موظف شدند. چـرا موظفنـد؟ اگـر الزم     در پاراگراف دوم کارگروه

 ها مسئول آن خواهند یود.  شد چنین کاري انجام شود کارگروه
48-2  

1376 48 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

الزم است ذکر شود، پاسداري و صیانت از هرگونه سازه آبـی تـاریخی ماننـد    
انبار و غیره برعهده وزارت نیرو اسـت و در ایـن زمینـه     بند، آب قنات، بند، آب

باشد. در این ماده، فقـط بـه   باید با سازمان میراث فرهنگی در ارتباط مستمر 
هاي آبی باستانی و حفاظـت آنهـا توسـط وزارت نیـرو و میـراث       موضوع سازه

فرهنگی پرداخته شـده، در حالیکـه بـه هیچگونـه اقـدام حفـاظتی در مـورد        
ها اشـاره نشـده    هاي تاریخی متاثر و یا در معرض خطر از انجام پروژه محوطه

هـاي   صـوص آب و مجریـان پـروژه   سازان در خ است. بایسته است که تصمیم
آبی، در همین ماده ملزم به حفظ و ممانعت از هرگونه اقدام به تخریـب و یـا   

 ها شوند. تهدید میراث فرهنگی در محوطه اجراي پروژه

28 

 شهرام نخعی 49 1377
اي  آب منطقه
 اصفهان

  اي به این ماده اضافه شود: تبصره
نیرو مـالك اقـدام محـاکم قضـایی و     هاي مالی وزارت  ها و دستورالعمل تعرفه

 هاي دولتی و ذیربط در اجرا و نظارت بر این قانون است. سایر ارگان
49-4  

1378 49 
میترا 

 _ ابراهیمی

در ترکیب با تشـکیل بـازار    گذاري آب بر اساس ارزش اقتصادي عوارض تعرفه
ماهیت آب به علت اینکه یک کاالي عمومی است و نه خصوصـی و حـق    آب:

شـود، امکـان سـپردن آن بـه بـازار       از حقوق اولیه انسانی شمرده مـی  به آب
در ترکیب بـا تشـکیل    گذاري آب بر اساس ارزش اقتصادي تعرفه ندارد. وجود

گـذاري، بـه صـورت     عوارضی دارد که نیاز است قبل از هرگونه قانون بازار آب
 مفصل بحث و بررسی شده و تنها در صورت امکان کنترل این عوارض چنین

تغییري در قانون داده شود در غیر اینصورت چنین تغییراتی در قانون مجـاز  
 نیست.

49-5  

1379 49 
میترا 

 _ ابراهیمی

 محیطـــی: هـــاي زیســـت گـــرفتن ارزش اکولوژیـــک آب و حقابـــه نادیـــده
شود؛ زیرا پـرداختن   ارزش اکولوژیک آب به این شیوه اغلب نادیده گرفته می 

معموال ارزش اقتصادي واضحی ندارد. همچنـین  محیطی  هاي زیست به حقابه
ارزش اکولوژیک منابع آب لزوما بـه صـورت ارزش اقتصـادي قابـل محاسـبه      
نیست (و یا محاسبه آن به این شیوه مطلـوب نیسـت) ارزش اکولوژیـک آب،    

بایست این  اهمیت بسیار بیشتري نسبت به ارزش اقتصادي متداول دارد و می
 ي در نظر گرفته شوددیگر  گذاري به شیوه ارزش

28 

1380 49 
میترا 

 _ ابراهیمی

 افزایش مصرف آب به صورت کلی:
گـذاري   ها وجود ندارد، این نـوع ارزش  در کشور ما که امکان کنترل برداشت 

شـود. زیـرا    در ارتباط با بازار آب، باعث افزایش مصرف آب به صورت کلی می
در خرید  و فروش و استفاده هرچـه بیشـتر از منـابع آب، گـردش اقتصـادي      

شــود. (در تجربیــات  بیشــتري صــورت گرفتــه و ســود بیشــتري حاصــل مــی
ها نیز وجود داشته، افزایش مصـرف   شورهاي دیگر که امکان کنترل برداشتک

49-6  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 صورت گرفته).

1381 49 
میترا 

 _ ابراهیمی

 نفعان محدود: تمرکز منابع آب در مصارف یا ذي
نفعان محدود که بـه دالیـل    گردش منابع آب بیشتر در دست مصارف یا ذي 

ایـن    دارنـد، متمرکـز خواهـد شـد.    گرفته را  مختلف قابلیت بقا در بازار شکل
موضوع با امنیت غذایی و امنیت شغلی در تضاد است. به عنوان مثال ممکـن  
است منابع آب به مصارفی مانند برخی صنایع که بـا یارانـه عظـیم انـرژي و     

وري باالیی ندارند و یا افرادي که از  اند و لزوما بهره ها سرپا ایستاده سایر نهاده
 هاي خرد از بین بروند. دند تعلق گیرد و کشاورزي و معیشتنظر مالی قدرتمن

49-7  

1382 49 
میترا 

 _ ابراهیمی

شـده: مشـخص    مشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تعرفه دریافـت 
نیست درآمد کسب شده توسط وزارت نیرو قرار است به چه مصـارفی برسـد.   

این وجه مشخص نشـده  هاي وزارت نیرو در قبال دریافت  همچنین مسئولیت
 است.

49-8  

1383 49 
میترا 

 _ ابراهیمی
عدم امکان تحویل حجمی آب تاکنون: در حال حاضر هنوز تحویـل حجمـی   

 پذیر نبوده است و نحوه اجراي این ماده مشخص نیست. آب امکان
49-9  

1384 49 
سجاد 
 _ انتشاري

نبایـد برعهـده   ها به عهده وزارت نیـرو اسـت!!! آیـا ایـن وظیفـه       وصول تعرفه
 اي باشد شرکت آب منطقه

49-10  

1385 49 
سجاد 
 _ انتشاري

: تعیین ارزش اقتصادي آب توسط سازمان حوضـه آبریـز بـراي هـر     1تبصره 
شود ارزش اقتصـادي در منـاطق مختلـف حوضـه (و حتـی       منطقه سبب می

عـدالتی و   شـود احسـاس بـی    کشور) متفاوت بـوده و همـین امـر سـبب مـی     
ها در هـر حوضـه     یابد. براي تعیین تعرفه یا بر اساس هزینه تعارضات افزایش

ها تعیین گردد. در بدترین حالـت   تعریف شود و یا به صورت مشارکتی هزینه
 توان یک نظام واحد براي کل کشور تعیین کرد. می

49-2  

1386 49 
سجاد 
1-49 است!!ها مسکوت  در مورد هزینه صدور و تمدید پروانه و دیگر هزینه _ انتشاري  

1387 49 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

ها  نامه تعرفه وزارت نیرو و وزارت کشاورزي باید مشترکا نسبت به تدوین نظام
 اقدام نمایند.

49-11  

1388 49 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

درستی ذکر شده، پس از تصویب این قانون، لغو به  63طور که در ماده  همان
قوانین گذشته بدیهی بوده و تأکید در خصوص لغو قوانین گذشته در برخـی  

 )49ماده  3موارد موضوعیت ندارد. (مانند تبصره 
49-12  

1389 49 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
از تــاریخ تصــویب ایــن قــانون فــروش آب بــه کلیــه «در اول مــاده، عبــارت 

 ذکر شود.» باشد برداران به صورت حجمی می بهره
49-13  

1390 49 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان

آب هـم اضـافه شـود. همچنـین در      در سطر اول پس از کلمه پساب، کلمه زه
حـق انتفـاع از بسـتر    «سطر دوم به جاي برداشت شن و ماسـه عنـوان شـود    

 »االجاره اراضی بستر رودخانه و حق
49-14  

1391 49 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
15-49 بهاي زراعی نیز قید شود. : ابطال ماده واحده قانون تثبیت آب3تبصره   
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1392 49 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

پیشنهاد می گردد در خط اول، تعرفه هاي مربوط به آب و پساب بـه  49ماده 
البتـه   تعرفه هاي آب منابع زیرزمینی ، سطحی و غیر متعارف تغییر یابد. (که

در صورتی که در تعاریف آب دریاها نیـز جـز منـابع آب غیـر متعـارف آورده      
 شود)

49-16  

 دکتر باقري 49 1393
دانشگاه تربیت 

 مدرس
اگر بر اساس نظامنامه باشد چه نیازي بـه  »: پس از تصویب شوراي عالی آب«

 تصویب شوراي عالی آب دارد؟
49-3  

 دکتر باقري 49 1394
دانشگاه تربیت 

 مدرس
3-49 اي هماهنگی دارد؟ : آیا این تبصره با نقش دبیرخانه1تبصره   

1395 49 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تعرفه براي مصارف جدید بایستی به صورت پلکانی بر اساس زمان درخواست 
هـاي جدیـد    افزایش پیدا کند. به عنـوان مثـال تعرفـه شـرب بـراي شـهرك      

هاي قدیمی باشد به این ترتیب از تمرکز و توسعه  نبایستی به اندازه سکونتگاه
بی رویه کالنشهرها و حومه جلوگیري شـود.  همچنـین صـنابع و کشـاورزي     

 وري شوند جدید هم مجبور  به افزایش بهره

49-17  

1396 49 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

تعرفه، هم باید سهمی به وزارت نیـرو داده شـود و هـم سـهمی بـه      در مورد 
 نامه اجرایی داشته باشد وزارت جهاد کشاورزي، این موضوع باید آیین

49-18  

1397 49 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

، تـدقیق روش  49با عنابت به اهمیت تعرفه و ارزش اقتصـادي آب، در مـاده   
تن صریح قانون و نه در پیوسـت،  تعیین تعرفه آب براي مصارف مختلف در م

 رسد. ضروري به نظر می
49-19  

1398 49 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

روش تعیین ارزش اقتصادي آب مشخص نشده است و به صورت کلـی بیـان   
 شده است.

49-19  

1399 49 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

نـام  » هـاي اسـتانی   کـارگروه «شود در متن این ماده بـه جـاي    درخواست می
ها در شوراي عـالی آب   ربط لحاظ و پیشنهاد شرکت اي ذي شرکت آب منطقه

مطرح و پس از تصویب در آن شورا به عنوان تعرفه توسط وزارت نیـرو ابـالغ   
 شود.

49-20  

1400 49 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

هاي آبریز در شـرکت مـدیریت    : با توجه به استقرار مسئولین حوضه1تبصره 
هـاي حوضـه آّبریـز نـام شـرکت       شود به جاي سازمان میمنابع آب، پیشنهاد 

اي،  هاي آب منطقـه  مدیریت منابع آب ایران لحاظ گردد تا با همکاري شرکت
هاي مطالعاتی تعیـین تـا پـس از     ارزش اقتصادي آب براي مناطق و محدوده

 تصویب در شوراي عالی آّب به اطالع عموم رسانده شود.

49-21  

1401 49 _ 
برنامه و سازمان 

 بودجه کشور
بینـی   ، پیشنهاد تعرفه مربوط به این قانون به جاي اسـتانی پـیش  49در ماده 

 هاي مطالعاتی تعیین گردد. نویس، به صورت محدوده شده در پیش
49-22  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1402 49 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

ــره  ــاده  2تبصـــ ــردد:    49مـــ ــالح گـــ ــل اصـــ ــرح ذیـــ ــه شـــ  بـــ
در صورتی که دولت قیمت تکلیفی براي مصارف آب در محدوده مطالعـاتی  «

التفــاوت را در بودجــه ســنواتی تــأمین و پرداخــت و یــا  تعیــین نمایــد، مابــه
هاي اعطایی دیگر را با تصـویب هیـات وزیـران     گذاري دولت و تخفیف سرمایه

 »  نماید. تهاتر می
 فه در قانون مشخص گردد.در این ماده همچنین عناوین نظامنامه تعیین تعر

49-23  

 شهرام نخعی 50 1403
اي  آب منطقه
 اصفهان

روش تعیین ارزش اقتصادي آب مشخص نشده است و به صورت کلـی بیـان   
 شده است.

50-1  

1404 50 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

لزوم پرداخت آب بها: پیشـنهاد مـی گـردد عنـوان مـاده بـه لـزوم          50ماده 
 تغییر یابدپرداخت تعرفه هاي آب 

50-2  

1405 50 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

پیشنهاد می گردد در صورت عدم پرداخت صورتحساب توسط مصرف کننده 
ابتـدا نسـبت بـه جلـوگیري از      20ماده  2یا بهره بردار، قبل از اجراي تبصره 

برداشت و صدور اخطاریه با زمان مشخص و صدور اجراییه ثبتی اقدام گـردد  
طریق وصول مطالبات از بدهکار صورت نپذیرفت و یا اینکه ایـن  و اگر از این 

 20مـاده   2تخلف مجدد توسط بهره بردار یا مصرف کننده رخ دهـد تبصـره   
 اجرا گردد.

50-3  

1406 50 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

گردد در صـورت تـاخیر در پرداخـت صورتحسـاب هـاي صـادره        پیشنهاد می
 گردد.جرائمی بابت دیرکرد پرداخت اخذ 

50-4  

1407 50 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

قانون توزیع عادالنه آب  34گردد مشابه با آیین نامه تبصره ماده  پیشنهاد می
دستور العمل اجرایی در خصوص این ماده ابالغ گردد کـه مـواردي از قبیـل     

هـاي   مهلت پرداخت صورتحساب-هاي صادره نحوه صدور و تعداد صورتحساب
تقسـیط بـدهی شـرایط اجـازه اسـتفاده مجـدد واعتـراض بـه         امکان  -صادره

 هاي صادره و.....شرح داده شود صورتحساب

50-5  

1408 50 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

برداران آب( بـه غیـر از قنـوات و آب هـاي      کنندگان یا بهره پیشنهاد : مصرف
آنها قبل از تصویب این قانون باشـد )  سطحی غیر تنظیمی که اسناد ماکلیت 

باشـند. در   موظف به پرداخت صورتحساب صادره بـر اسـاس ایـن قـانون مـی     
 2بردار حاضر به پرداخت نگردد، وفـق تبصـره    کننده یا بهره که مصرف صورتی

بـردار از پرداخـت    کننده یا بهـره  چنانچه مصرف شود.  با وي رفتار می 20ماده 
اي صـورت بـدهی    منطقـه  تنکاف نمایـد شـرکت آب  هاي معوقه خود اس بدهی

اجراییه به اداره ثبـت محـل ارسـال     بردار را جهت صدور  کننده یا بهره مصرف
نماید و اداره ثبت مکلف اسـت بـر طبـق مقـررات اجـراي اسـناد رسـمی         می

وصـول مطالبـات از بـدهکار اقـدام       االجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و الزم
 کند.

50-6  

1409 50 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

بـرداران از   بینی شـود بـراي زمـانی کـه بهـره      باید فرآیندي پیش 50در ماده 
کنند وزارت نیرو بتواند انشـعاب مربوطـه را    پرداخت بدهی خود استنکاف می

برداري را ابطال نماید. برقراري انشعاب مجـدد و یـا صـدور     قطع و پروانه بهره
 هاي مربوطه خواهد بود. با اخذ هزینهپروانه پس از بررسی 

50-7  

 _ سهراب اسدي _ 1410
روزي بخشـی از آن، اسـتفاده صـرف از     گستردگی منابع آب و جریـان شـبانه  

نماید.  سازوکارهاي کیفري و تنبیهی براي تادیب متخلفان را قدري سخت می
 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
ایـن   بهتر است نظام تنبیه و تشویق مالی که داراي پشتوانه قانونی باشـد، در 

 رابطه ایجاد شود و ماهیت مقررات قانونی بیشتر مشوقانه و انگیزشی باشد.

 شهرام نخعی 51 1411
اي  آب منطقه
 اصفهان

: یگان حفاظت منابع آب (تحت نظر یگان پیشـگیري نیـروي   51اصالح ماده 
اي بـه همـراه    هـاي آب منطقـه   انتظامی) تحت مدیریت وزارت نیرو و شرکت

هاي تابعه و کارکنان سـازمان حفاظـت محـیط     ت نیرو و شرکتکارکنان وزار
زیست که به موجب ابالغ وزارت نیرو، مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در 

باشـند، در ردیـف ضـابطین دادگسـتري محسـوب و مشـمول        این قانون مـی 
 شـوند.    قانون آیین دادرسی دادرسـی کیفـري مـی    29مقررات بند (ب) ماده 

قانون توزیع عادالنـه   30سنل مذکور مشمول این ماده و ماده تبصره: کلیه پر
آب نسبت به تعداد سنوات داراي ابالغ و انجام خـدماتی کـه بایـد بـه تاییـد      
باالترین مقام وزارت نیرو برسـد، مشـمول قـانون سـختی کـار و مزایـاي آن       

 خواهند شد.

51-3  

1412 51 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

ســازمان حفاظــت محــیط زیســت و وزارت جهــاد  کارکنــان "اضــافه شــود: 
کشاورزي بنا به ابالغ ریاسـت سـازمان یـا وزیـر جهـاد کشـاورزي در ردیـف        
ضابطین دادگستري بوده و مامور به انجام وظیفه در کشف و ...در این قـانون  

 "هستند
مشابه عبارتی که براي کارکنان وزارت نیرو ذکر شده براي دو دسـتگاه دیگـر   

 ذکر شود

28 

 دکتر باقري 51 1413
دانشگاه تربیت 

 مدرس
بانان را دارد که ضابط قضایی اند. چه نیازي است  زیست محیط سازمان محیط

 که ضابط جدید تعریف کنند؟
51-1  

1414 51 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

و  با توجـه بـه اینکـه برخـی از مـاموران مـذکور در مـتن ایـن مـاده قـانونی          
باشند الزم اسـت   پیشنهادي در برخی موضوعات جز ضابطین دادگستري می

قانون آیین دادرسی کیفري اقـدامات الزم در   29آن قوانین ذکر و طبق ماده 
 ها توسط دادستان تبیین شود. راستاي تعلیمات آن

51-2  

1415 51 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

4-51 هاي گشت و بازرسی دیده نشود جایگاهی براي گروهچرا   

1416 51 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

قانون توزیع عادالنه ّآب شده است؛ چرا کـه   30این ماده عمال جایگزین ماده 
هـاي   ها به عنوان ضابطین آب معرفـی شـوند. دسـتگاه    کارکنان سایر دستگاه

داراي ضـابطین  مسـتقل   زیسـت خـود    جهاد کشاورزي و یا سـازمان محـیط  
قانون توزیـع عادالنـه    30شود این ماده مشابه ماده  هستند لذا درخواست می

 آب تدوین شود.

51-5  

1417 52 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

از لحاظ عملی و قانونی قدرت اجرایی ندارد چرا که مراجع انتظـامی   52ماده 
ماده با مخالفت یـا  عـدم   تابع قوه قضاییه هستند نه وزارت نیرو و اجراي این 

 رغبت مراجع قضایی مواجه خواهد شد.
52-1  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1418 52 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

از نظر قانون، این ماده داراي ایـراد قـانونی اسـت. باتوجـه بـه اینکـه نیـروي        
ر انتظامی از نظر سلسله مراتب اداري داراي دو حالت است: اول اینکـه از نظـ  

اداري تحت نظارت وزارت کشور قرار دارد و از نظر اجرایی و انتظـامی ضـابط   
شود ضروري است هر نوع ارجـاع بـه ایـن نیـرو و      عام دادگستري قلمداد می

ها از ناحیه دستگاه قضـایی صـورت پـذیرد تـا اشـکاالت       اقدام الزم توسط آن
 قانونی مرتفع گردد.

52-2  

1419 52 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

خصوص مواد مربوط به وظـایف دادسـتان و همکـاري نیـروي انتظـامی و       در
انگاري و کیفرگذاري در حـوزه آب، تغییـرات محسـوس و مثبتـی قابـل       جرم

مالحظه است.  الزام دادستان به همکاري با معرفی نماینده و الـزام مـامورین   
بع ، تاثیرات مثبتی در حمایـت از منـا  52نیروي انتظامی به همکاري در ماده 

 آبی به همراه خواهد داشت.

28 

1420 52 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

مشخص نکرده که منظـور از دسـتورهاي وزارت نیـرو و ... چیسـت و در چـه      
قالبی ارائه و مبناي تشخیص دستور از درخواست یا اعالم یا شکوائیه چیست 

چنانچه و مرجع جز صادر کننده این دستور چه مقامی است و آیا این دستور 
 تواند ورود کند یا نه؟ خالف قانونی صادر شده باشد، مرجع حل اختالف می

52-3  

1421 53 
عبدالحسین 

 _ مظفري
کـه در اثـر اجـراي     در صورتی«طرح هاي معدنی نیز اضافه شود:  53به ماده 

 »هاي معدنی، عمرانی و..... طرح
28 

 شهرام نخعی 53 1422
اي  آب منطقه
 اصفهان

1-53 مرجع تشخیص بروز و ایراد خسارت کجاست؟ 53در ماده   

1423 53 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  

ها و تأسیسات آبی بسیار فراتر از نقصان آبی خواهد بـود.   دامنه تاثیرات پروژه
لذا در این ماده کلیه خسارت طبق نظـر دادگـاه و نظـر کارشـناس مشـخص      

هـا بـه    ردي که به علت تقصیر یا سـونیت احتمـالی پـروژه   خواهد شد. در موا
اند، مسـئولیت و   مقاصد خود دست نیافته و حتی منجر به تخریب کالن شده

 مجازات مسکوت مانده است.

28 

1424 53 
سجاد 
 28 »اجراي سدسازي! و تأسیسات مربوطه!«اشکال انشایی دارد.  _ انتشاري

1425 53 
سجاد 
 _ انتشاري

در صـورتی کـه ...   « انشایی دارد و قعل بدون قرینه حذف شده است. اشکال 
برداري از منابع آب متعلـق بـه اشـخاص، تملـک و یـا       هر نوع تأسیسات بهره

 »خسارتی بر آن وارد شود!!
28 

1426 53 
سجاد 
2-53 شود؟ بند ب: خسارت وارده توسط چه کسی پرداخت می _ انتشاري  

1427 53 
سجاد 
 _ انتشاري

گذار  موضوع در بندهاي ب و ج و د تکرار شده است. در صورتی که قانونیک 
بین نقصان آب و خشک شدن قنات تفاوت قائل اسـت. ایـن تفـاوت بایـد در     

 قانون بیان شود.
53-4  

1428 53 
سجاد 
5-53 چیست؟» هاي ملی منابع آب طرح«منظور از »: و«بند  _ انتشاري  

1429 53 
سجاد 
6-53 اجراي کدام طرح؟در اثر  _ انتشاري  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1430 53 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

وزارت نیرو می بایست ملزم به جبران کسري آب حادث شده در اثـر اجـراي   
دیـدگان در   طرحهاي آبی و تامین اقتصاد و معیشت از دسـت رفتـه خسـارت   

هاي انتقال انجـام شـده در سـنوات قبـل، بـر اسـاس        طول زمان گردد. پروژه
هاي مبـداء بـه نحـو     ، مورد بازبینی و حقوق تضییع شده حوضهقوانین جدید

 شایسته اصالح گردد.
هاي مقصـد و   هاي وابسته به آب یا پر آب بر در حوضه موضوع تغییر معیشت 

اي، در آن مقاصـد، در   هاي مدیریت آب یا غیر سازه مطالعات استفاده از روش
 اولویت قرار گیرد.  

تواند بـه صـورت مـوقتی تأثیرگـذار      صرفاً میپرداخت خسارات با رأي دادگاه 
باشد و اقتصاد و معیشت از دست رفته خسـارت دیـدگان را در دراز مـدت را    

هـاي   تأمین نخواهد نمود. ضمن اینکه در صورت مغایرت ضـوابط بـین پـروژه   
 یابد. ها افزایش می قدیم و جدید، مناقشات اجتماعی در آن حوضه

53-7  

 دکتر باقري 53 1431
دانشگاه تربیت 

 مدرس
هاي عمرانی تغییر کند؛ یعنی خسارت در نتیجـه اجـراي    عنوان ماده به طرح

 هاي عمرانی طرح
28 

 دکتر باقري 53 1432
دانشگاه تربیت 

 مدرس
8-53 بند ب: راي دادگاه صالحه: دادگاه بر اساس چه قانونی باید راي صادر کند؟  

1433 53 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 هاي آبی: خسارات پروژه
هاي آبی خصوصا سدسـازي و انتقـال آب، الزم اسـت     در مورد خسارات پروژه

کلیه خسارات از جمله ضررهاي جابجایی روسـتا، ازدسـت رفـتن فرهنـگ و     
معیشت، تخریب آثار تاریخی، از دسـت رفـتن اکوسیسـتم و کارکردهـاي آن     

هنگام اجرا بـه صـاحبان منفعـت پرداخـت شـده و کسـب       برآورده شود و در 
اند.  رضایت شود. این خسارات عمال به پرداخت حقابه معوض تقلیل داده شده

در صورتی که موارد خسارت دیده ارزش ملی دارند، نیاز است که خسارت به 
 زیست یا میراث فرهنگی پرداخت شود. صندوق ملی محیط

28 

1434 53 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  دممر

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

اي کلـی   سازمان پرداخت کننده خسارت دقیقا مشخص باشـد. دولـت کلمـه   
 است.

53-3  

1435 53 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

دامنه تاثیرات پروژه ها و تأسیسات آبی بسیار فراتر از نقصان آبی خواهد بـود  
ماده کلیه خسـارات طبـق نظـر دادگـاه و کارشناسـی بایـد مـورد        لذا دراین  

دادخوهی قرار گیرد. در مواردي که به علـت تقصـیر و یـا سـونیت احتمـالی      
پروژه ها به مقاصد دست نیافته و حتا منجر به تخریب در سطوح کالن شـده  

 است، مسیولیت و مجازات مسکوت مانده است.

28 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1436 53 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در این ماده نگاه به آب صرفا به عنوان یک کاالي اقتصـادي قابـل معاوضـه و    
جایگزین  با مشابه خود و یا معـادل مـالی آن اسـت. در حالیکـه آب منبعـی      

هاسـت کـه ابعـاد     محدود و در پیوستگی با حیات جانداران و معیشت  انسان
سازد. در وضعیت فعلی منابع آبی کشور، جبران کسـري   اثرات را پیچیده می

 آب بدون آسیب زدن به منابع سایر مناطق و سایر ذینفعان غیر ممکن است.
در مورد خسارت به محیط زیست و تنوع زیستی، منابع طبیعی (که مسـتلزم  
وجود مطالعات ارزشهاي اقتصادي اکوسیستم هـا اسـت)، مراتـع  و معیشـت     

ر تعیین تکلیف نشده است.  جبران خسارت از دست دادن روستاییان و عشای
مسکن مشخص نشده است حال آنکه تا کنون وزارت نیرو سـابقه مـوفقی در   

 جبران خسارت طرح هاي آبی نداشته است.
تکلیف ارزیابی و تعیین خسارات در زمان بهره برداري مشخص نیست. بعضی 

ش بینی نشده هستند که از خسارات به صورت آشکار نشده و در مطالعات پی
در اجرا و بهره برداري مشخص می شود.  اما متولی و بودجه اي براي جبران 
این خسارات در نظر گرفته نمی شود. که الزم اسـت در ایـن مـاده بـراي آن     

 تعیین تکلیف شود.

28 

1437 53 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

نیز همواره مورد  مساله امکان مطالبه خسارت نسبت به اعیانی واقع در حریم
اختالف مراجع قضایی بوده که  این مـاده بـه صـراحت در مـورد آن تعیـین      

 تکلیف کرده است و موارد و نحوه پرداخت به دقت تعیین شده است
28 

1438 53 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

اگر در اثـر تغییـرات اقلیمـی    «اي با این متن آورده شود:  ، تبصره53در ماده 
برداران داراي حقابـه کـم    قنات و یا آب مورد تحویل سطحی به بهره آب چاه،

 »یا به طور کامل قطع گردد، مسئولیتی متوجه وزارت نیرو نیست.
53-9  

1439 54 
عبدالحسین 

 _ مظفري
 به بند ب این ماده مورد زیر اضافه شود:  

هـاي حسـاس بـدون اخـذ      انتقال آب در داخل مناطق چهارگانه یا زیستگاه«
 »زیست مجوز از سازمان حفاظت محیط

54-4  

 دانشگاه ساري عبداله درزي 54 1440
هـا نیـز     بینـی نشـده اسـت. مجـازات     هاي مطلوب پـیش  مشوقی براي فعالیت

 درخور نیستند.
54-5  

 شهرام نخعی 54 1441
اي  آب منطقه
 اصفهان

 28 حذف شود. 54بند ج ماده  4کارشناس رسمی دادگستري از تبصره 

 _ سعید کرمانی 54 1442
ها تفکیکی بین جرایم عمدي و غیرعمدي وجـود   در قسمت جرایم و مجازات

 ندارد.
54-6  

 _ سعید کرمانی 54 1443
عدم توجه به مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی به منزلۀ مجرمان اقتصادي و 

هاي متناسب و بازدارنده نظیر جزاي نقدي متناسب با منافع و  تعیین مجازات
 هاي ناشی از آن و انتشار حکم محکومیت خسارت

54-5  

1444 54 
مسعود 
 امیرزاده

کارگروه تخصصی 
آب و انرژي شبکه 

زیست محیط  
7-54 ربط در امر رودخانه اضافه شود. هاي ذي : و سایر دستگاه7انتهاي بند   

1445 54 
سجاد 
 _ انتشاري

ندارد. در بقیه بندها یـک  با ادبیات بقیه بندها همخوانی  9: ادبیات بند 9بند 
 متخلف معرفی شده است. 9تخلف معرفی شده در حالی که در بند 

54-8  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1446 54 
سجاد 
 _ انتشاري

که جرم قابل گذشت است در این ماده در عمل سـبب   : اعالم این1» ج«بند 
تـوان بیـان نمـود کـه بـه شـرط        شود همه قضات از این جرم بگذرند! می می

 شاکی خصوصی، قابل گذشت است.رضایت شاکی یا نبود 
54-9  

1447 54 
سجاد 
 _ انتشاري

: یک نظریه در اقتصاد آزاد این است کـه شـما نهـاده و منـابع در     7» ج«بند 
بردار بگذارید و بر میزان برداشت آن نظارت کنید. در این نظریـه،   اختیار بهره

شود. آیا  میبه جاي نظارت برنوع کشت، نظارت بر میزان برداشت آب توصیه 
 این نظریه بررسی شده است؟

54-10  

1448 54 
سجاد 
 _ انتشاري

: میزان خسارت بایـد براسـاس میـزان خسـارت آبخـوان یـا میـزان        3تبصره 
 خسارت اکولوژیک محاسبه شود نه براساس ارزش اقتصادي آب.

54-1  

1449 54 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

بخش الف این ماده، رقم مشخص شود؛ زیرا  8براي قسمت  شود پیشنهاد می
نیــز » ج«بخـش  7برابـر رنـج خیلـی گســترده اسـت. بـراي قسـمت        4تـا   1

 طور. همین
فعـل   این ماده بهتر اسـت کـه مسـئولیت و تبعـات بعـدي تـرك       4در تبصره 

 عهده شخص مرتکب جرم قرارگیرد به

54-2  

1450 54 
سعید 

خانی گنج  _ 

مشوق حفر چاه غیرمجاز جدید بوده و عمالً باعث تسـهیل  بازهم  2تبصره ي 
اخـذ    شـود. همچنـین نحـوه    دریافت مجوز براي بهره بـرداران غیرمجـاز مـی   

خسارت وارده به آبخوان از متخلفین نیز به طور صریح و دقیـق بحـث نشـده    
 است.

54-11  

1451 54 _ 
دفتر مدیریت 

مصرف و ارتقاي 
وري آب و آبفا بهره  

متخلفین و مجرمین تشریح و مقرر شده است. مجازات باید بر اساس مجازات 
نظر دادگاه صالح باشد. بنابراین تعیین اینکه رفتارهاي ذیـل ایـن مـاده جـرم     
محسوب شود و جریمه آن چگونه باشـد در صـالحیت ایـن سـند نیسـت. از      

برابـري   7تـا   2جمله تعیین مجازات حبس یا جزاي نقدي، تعیـین جریمـه   
رشناسی منابع شن و ماسه برداشت شده، قابل گذشت بودن جـرم و  ارزش کا

 ارائه شده است. 54موارد دیگر که دربندهاي ذیل ماده 

54-12  

اي یزد آب منطقه _ 54 1452  
شود مجازات دستکاري و فک پلمـپ کنتـور بـه صـورت تبصـره       پیشنهاد می
 آورده شود.

54-13  

1453 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 هـا جابـه جـا شـود.      بند آلوده ساختن آب به بند باالترین میـزان محکومیـت  
در انتهاي بند آلوده ساختن آب، جمله یا عبارتی به شرح زیر بعـد از عبـارت   

ــزان  "، اضــافه شــود : "تبصــره هــاي آن" ــه می ــد ب ــن بن ــا 3مــرتکیبن ای  ت
برابر ارزش کارشناسی آلودگی که توسط سازمان حفاظـت محـیط زیسـت     6
درصد جریمه تعیین شـده بـه منظـور     70الم می گردد، محکوم می شود. اع

پایش و مراقبت منابع آبی و ارتقاي کیفی منابع آب به صندوق ملـی محـیط   
   "زیست واریز می شود.

آلوده ساختن آب باید باالترین حد مجازات را در میـان سـایر مـوارد داشـته     
پاکسازي آب بیشترین هزینه  باشد زیرا جبران و احیاي آلودگی آب و احیاء و

را در میان سایر تخلفات دارد. از طرف دیگر با هدف بازدارندگی آلـودگی آب  
 ها و جرائم مربوط به آلودگی است. باال بردن محکومیت

54-14  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1454 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 از بخش ج به صورت زیر اصالح شود: 2بند 
محدوده داخلی حریم کیفی با توجه بـه  هرگونه تخریب و تخلیه آلودگی در "

اثرگــذاري مســتقیم بــر منــابع آبــی ممنــوع بــوده و متخلفــین بــه موجــب  
دستورالعمل جرائم آلودگی آب به پرداخت مبالغ تعیـین شـده محکـوم مـی     

برابـر مبلـغ تعیـین     4تا  2شوند. در نتیجه متخلفین آلودگی حریم کیفی به 
 70فـی منـابع آب و پـایش آنهـا     شده محکوم خواهند شد. بـراي ارتقـاي کی  

 "درصد مبالغ تعیین شده به صندوق ملـی محـیط زیسـت واریـز مـی شـود.      
: جرائم زیست محیطی تعیین شده در این ماده بـا هـدف گسـترش    1تبصره 

شبکه پایش منابع آب، و ارتقاي کیفی منابع آبـی بـه صـندوق ملـی محـیط      
 زیست واریز می شود.

سی مربوط به تعیین میزان آلودگی یا تخریب : هرگونه هزینه کارشنا2تبصره 
 توسط آلوده کننده دریافت می گردد.

(از آنجا که عدم رعایت حریم کیفی یـا تخلیـه آلـودگی در آن مسـتقیما بـر      
آبهاي زیرزمینی و رودخانه ها و آبهاي سطحی اثر گذارند، لذا هرگونه تخریب 

 خواهد بود.) یا آلودگی در داخل محدوده حریم کیفی مستوجب مجازات

54-15  

1455 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

هاي زیست محیطی به عنوان جرم و در نظـر   لحاظ نمودن عدم رعایت حقابه
گرفتن مجازات مناسب با احتساب جبران خسـارات زیسـت محیطـی در اثـر     

 ها. عدم رعایت حقابه
ایجـاد  در خصوص آلوده کنندگان، جبران خسارات زیست محیطـی ناشـی از   

 ها نیز محاسبه و در جریمه اعمال گردد. آلودگی

54-16  

1456 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
کلیه واحدهاي آلوده کننده منابع آب که مشمول پرداخت عـوارض تبصـره   "

قانون مالیات بر ارزش افـزوده هسـتند از پرداخـت ایـن جـرائم       38یک ماده 
 "باشند. معاف می

54-17  

1457 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
درآمد حاصل از هر نوع تخلیه آلودگی به منابع آب می بایسـت بـه حسـاب    "

صندوق ملی محیط زیست واریز گردد تا صرف هزینه هاي نظارت و پایش در 
 "سازمان حفاظت محیط زیست گردد.

28 

1458 54 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اضافه شود:تبصره 
هـاي بحرانـی، ممنوعـه، حسـاس و      اشخاص حقیقی یا حقوقی که در دشت"

برابـر جـرائم سـایر     5تـا   3داراي فرونشست مرتکب خالف شده باشـند، بـه   
 "شوند. مناطق محکوم می

54-18  

1459 54 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

به صراحت مشخص شود جریمه در حق دولـت یـا وزارت    54ماده  8در بند 
 یا ....پرداخت شودنیرو 

28 

1460 54 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

: حریم قانونی سـواحل بـه عهـده مالـک فعلـی  سـواحل       54ماده  8و  7بند 
 (منابع طبیعی و راه و شهرسازي) گذاشته شود.

54-19  

1461 54 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

گـردد جهـت بازدارنـده بـودن مبلـغ جریمـه و        : پیشنهاد مـی 54ماده  8بند 
برابـر قیـد    4اي شدن مبلغ جریمه، فقط عبارت  همچنین جلوگیري از سلیقه

 برابر حذف شود. 4تا  2گردد و عبارت 
54-20  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1462 54 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

اي اجراي احکـام   در رابطه با نحوه وصول مطالبات و هزینه 54ماده  4تبصره 
تشکیل پرونده حقـوقی  از اموال محکوم علیه به صراحت قید نماید که نیاز به 

هـاي   و تشریفات خاصی نیست و به صرف درخواسـت وزارت نیـرو و شـرکت   
تابعه در همان پرونده اجرایی و  از طریق صدور اجراییه توسط واحـد اجـراي   

 احکام اجرا کننده حکم کیفري صورت گیرد.

54-21  

 دکتر باقري 54 1463
دانشگاه تربیت 

 مدرس
حفاري غیرمجاز به چه کسی منسوب است؟ قسمت الف: در سطر دوم  9بند 

 مالک چاه یا حفار؟
54-22  

 دکتر باقري 54 1464
دانشگاه تربیت 

 مدرس
تواند تخلـف محسـوب    قسمت ج:  عدم رعایت الگوي کشت بهینه نمی 7بند 
 شود.

54-23  

 دکتر باقري 54 1465
دانشگاه تربیت 

 مدرس
24-54 شود؟ انجام میسطر چهارم: تعیین تکلیف بر چه اساسی  2تبصره   

1466 54 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

هاي تحولی دستگاه قضایی در دوره مـدیریت جدیـد قـوه     با توجه به سیاست
هـا و   هاي کاهش جمعیت کیفري زنـدان  قضاییه به خصوص در مورد سیاست

 54هـا بـه صـورت کلـی مـاده       نیز استفاده از نهادهاي ارفاقی در نوع مجازات
ح پیشنهادي از نظر درجه مجازات باید اصالح شود. موارد پیشنهادي بـه شـر  

 زیر است: 
 6هاي شق الف به درجه  تبدیل کلیه مجازات
 3به جز بند  7هاي شق ب به درجه  تبدیل کلیه مجازات

بایـد بحـث پاکسـازي و جبـران خسـارت ناشـی از ایـن نـوع          6شق الف بند 
 تبدیل شود. 7اقدامات به صورت تخصصی ورود نماید و به درجه 

54-25 

1467 54 _ 

هاي  شبکه تشکل
، نهاد مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

همه مقصرین و مجرمین در جانب مـردم قلمـداد شـده و سیسـتم مجـازات      
قانونی براي ایشان تـدارك دیـده شـده اسـت در حالیکـه بخشـی مهمـی از        
تخلفات، قصورات و تقصیرات در حیطه آب متوجه بخش دولتی و تصـمیمات  

هاي  شود. همچنین مجازاتکالن بوده است که الزم است در این بخش دیده 
نویس بازدارنـده نیسـتند و تناسـبی بـا شـرایط آب       تعیین شده در این پیش

 کشور ندارند.

26 

1468 54 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

، همه مقصرین و مجرمین در جانب مـردم قلمـداد شـده و    54و  53در مواد 
ایشان تدارك دیده شده است در حالیکه بخشی سیستم مجازات قانونی براي 

مهمی از تخلفات، قصورات و تقصیرات در حیطه آب متوجه بخـش دولتـی و   
نویس هیچ ردپایی از این نیست کـه   تصمیمات کالن بوده است. در این پیش

اي و ملـی، بـدهی مـا بـه منـابع آب را       اگر یک مدیر محلی، استانی، حوضـه 
نامستند داشـت یـا جـرائم دریـافتی را بـه جـاي        تر کرد، آمار ادعایی سنگین
اي است. همچنـین   بخشی صرف امور جاري کرد، مستوجب چه جریمه تعادل

، بازدارنده نیسـتند و  54هاي تعیین شده در ماده  نویس، مجازات در این پیش
 140هـا (نزدیـک بـه     به عنوان مثال تناسبی با شدت بـدهی مـا بـه آبخـوان    

 خزن تجمعی) ندارند.میلیارد مترمکعب کسري م

26 
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1469 54 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 عدم تناسب جرائم با عمق بدهی ما به آب هاي زیرزمینی
اي  برداران است؟ چرا فرضا مدیران عامل آب منطقـه  آیا جرائم فقط براي بهره

 در مقابل رویکردها و عملکرد خود شامل جریمه نشوند؟
عبارت جبران خسارت فقط شامل مـالی مـی شـود؟ خسـارت بـه آبخـوان از       

 طریق مالی قابل تأمین است؟!!
فروشی از محل جریمه هایی مثل جریمه خسارت آبخوان،  ضمنا به خاطر آب

شود حذف شود (ذیل ایـن   که از شرایط خود بسیار عدول کرده، پیشنهاد می
 بند)

هم در قانون دیده نشود؟ موارد کمی چرا در کنار جرائم رویکردهاي تشویقی 
 به آّبخوان یا آب هاي سطحی و ...

54-5  

1470 54 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سازان (آب منطقه اي و سایر نهادهاي وابسته  انگاري تصمیم در خصوص سهل
ــابی، مشــاوران در   ــه وزارت نیــرو ) قصــور کارشناســان در ارزی مطالعــات و ب

بـرداري  مجـازات و    هـاي بهـره   همچنین قصور پیمانکاران در اجـرا و شـرکت  
 جبران خسارتی در نظر گرفته نشده است.

26 

1471 54 _ 
اي  آب منطقه
 اردبیل

ها براسـاس   بندي و تطبیق مجازات هاي جدید در این ماده و طبقه انگاري جرم
هاي این قانون است که بـه   نوآوريمقررات قانونی مجازات اسالمی نیز از این 

 نظر  کامال مثبت و مفید خواهد بود.
28 

1472 54 _ 
اي  آب منطثه
 هرمزگان

هرگونه برداشت غیرمجاز (شامل برداشت بدون مجـوز یـا برداشـت مـازاد بـر      
پروانه یا برداشت خارج از محدوده مندرج در پروانه از شن، ماسه، خـاك رس  

 یا منابع آب ...
28 

1473 54 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
هـاي بـدون پروانـه     وفصـل و جـرائم مربـوط بـه چـاه      ،نحوه حـل  54در ماده 

 حذف گردد. 6(غیرمجاز) مشخص نشده است. همچنین الزم است تبصره 
54-26  

 _ کریم خدایی 54 1474

یکی از مفیدترین ماده هاي الیحه قانون آب می باشد که قطعا امـر حفاظـت   
آب را در برابر متخلفان عملیاتی تر خواهد نمود از جمله تبصره بنـد  از منابع 

الف که در قوانین قبلی مغفول مانده بود. اما با همه خوبی هاي موجود در -9
ذکر شده به شدت فسادآور بوده و تجربه تلخ قانون تعیین  2این ماده، تبصره 

ن دلسوز منابع آب تکلیف چاه هاي فاقد پروانه به ضم وزارت نیرو و کارشناسا
 اشاره شد. 20کشور را مجددا تکرار می کند که در توضیحات ماده 

28 

1475 55 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

در سطح استانی، الزم است یک نهاد، داوري را بر عهده بگیـرد نـه سـه نهـاد     
بیشــترین زا). اتفاقــا  (عــدم امکــان همــاهنگی در مســایل مختلــف  و چــالش

افتد و بهتر است نهاد تخصصـی آب، ایـن    مشکالت در سطح استان اتفاق می
 وظیفه را برعهده داشته باشد.

55-1  

 دکتر باقري 55 1476
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ارکان پیشنهاد شده براي داوري عمال نقش نهادهاي قضایی را دارند. اگر قرار 
همـان سیسـتم قضـایی    است اختالفات به صورت قضایی حل شـوند کـه بـه    

ارجاع داده شـوند و از ایجـاد نهادهـاي مـوازي و بـزرگ کـردن بدنـه دولـت         
که خود تشکیالت وزارت نیرو یـک طـرف دعـوا     خودداري شود. مضاف بر این

طرفـی   هستند که استقرار مرکز داوري ذیل این تشـکیالت، نـاقض اصـل بـی    
 است.

قضـایی و صـدور حکـم     هاي حل اختالف خارج از رویه قاعدتا چنین مکانیزم

55-2  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 باید مبتنی بر وساطت و تراضی طرفین باشد نه ایجاد محاکم شبه قضایی.

 دکتر باقري 55 1477
دانشگاه تربیت 

 مدرس
خـوانی   بند الف: این موضوع با  نقش هماهنگی سیاستی شوراي عالی آب هم

 ندارد.
55-4  

1478 55 
مریم 

3-55 شود. اعضاي مرکز ملی داوري آب مشخص _ سجادیان  

1479 55 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

: یکی از موضوعاتی که در این مـاده مـبهم اسـت وجـود مـاده      56و  55مواد 
قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارجاع رخی دعـاوي و اختالفـات    457

دارد کـه  باشد که در متن ماده مذکور ذکر شـده و اذعـان    به حوزه داوري می
ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از تصویب هیـات  

 45وزیران و مجلس شوراي اسالمی صورت خواهد گرفت. با توجـه بـه اصـل    
هاي  ها و سایر آب هاي عمومی و رودخانه قانون اساسی در مورد اتفال و ثروت

نظر اختالفات این  عمومی را اموال عمومی و مطابق آن لحاظ نموده است. به
قانون آیین دادرسـی مـدنی و دادرسـی خصوصـی      457حوزه از شمول ماده 

 توان به این ساختار الحاق نمود. (داوري) خارج بوده و نمی

55-5  

 کریم خدایی 55 1480
امور منابع آب 

 زنجان

زا بـودن مباحـث آب، شـوراهاي     : به دلیـل حـاکمیتی و تـنش   56و  55مواد 
مـابین   توانند مرجع مناسبی براي حـل اختالفـات فـی    نمیاختالف محلی  حل

اي و اشخاص باشد و لذا بهتر است ایـن اختالفـات در    هاي آب منطقه شرکت
ها و یا کمیسیون حقابه هـا مطـرح گـردد.     کمیسیون رسیدگی به امور پروانه

آنطور که مشخص می باشد کارکرد مراکـز داوري آب اسـتان شـبیه کـارکرد     
هاي زیرزمینی استان می باشد که اعتراض شـرکت هـاي    بفعلی کمیسیون آ

هاي مذکور قابل طرح و رسـیدگی در دیـوان    اي به راي کمیسیون آب منطقه
هاي مطـرح شـده    عدالت اداري می باشد و در اکثر قریب به اتفاق دادخواست

هـاي محلـی، راي بـه عـدم صـالحیت       اي در دادگـاه  شرکت هاي آب منطقـه 
ر شده است فلذا آزموده را آزمودن خطاست. پیشـنهاد  هاي محلی صاد دادگاه

هاي مراکز داوري آب قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت  گردد راي  می
 اداري باشد.

55-6  

1481 55 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

ارکان ساختار داوري و حل اختالف پیشنهاد خوبی است و باید مورد حمایت 
 قرار گیرد.

28 

1482 55 
سعید 

خانی گنج  _ 

: کار را براي حل مشکالت، پیچیده و غیرتخصصی کرده اسـت؛  56و  55مواد 
به عبارتی بهتر است نهادهـاي محلـی و شـوراي حـل اخـتالف صـالحیت و       
تخصص الزم جهت حل معضالت آبی را نداشته و بهتر است معترضین جهت 

هـاي تخصصـی هماننـد     کمیسـیون دادرسی در خصوص منابع آبی از طریـق  
 هاي زیرزمینی اقدام نمایند. کمیسیون رسیدگی به امور آب

55-6  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1483 55 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

شوراي عالی آب به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در متن قـانون فعلـی معرفـی    
 شده است.

وجود دارد و آسـیب شناسـی آن توسـط    جا که این نهاد در حال حاضر  از آن
مرکز بررسیهاي استراتژیک دفتر ریاست جمهوري انجام شده است که نشـان  

دهد در برخی موارد تصمیمات متناقض  (و بعضا سیاست زده اي) در این  می
نهاد اتخاد شده است که نهایتا به اختالفات اجتماعی کشوري دامن زده ایـن  

نهادي چگونه میتوانـد آیـین نامـه سـاختار      سوال به وجود می آید که چنین
 داوري پیشنهاد دهد و بر مرکز داوري احاطه داشته باشد.

پیشــنهاد آیــین نامــه بایســتی توســط طیــف وســیع تــري از کارشناســان و  
نمایندگان معرفی شده در شوراي عالی آب تهیه گردد.  به عنوان مثال نقش 

ها در ایـن   صناف و تشکلبخش قضایی و کارشناسان دادگستري و همچنین ا
 قسمت پر رنگ تر است.

55-7  

1484 56 _ 
اي  آب منطقه
 هرمزگان

در میان مواد بروز اختالف میان اشخاص حقیقی و حقوقی ابهام وجـود دارد.  
آیا این ماده صرف حل اخـتالف میـان اشـخاص شـخص حقیقـی و شـخص       

الفـات میـان   شود؟ یا در موارد مربوط به این قـانون، اخت  حقوقی را شامل می
اشخاص حقیقی با حقیقی و نیز حقوقی با حقـوقی هـم مشـمول ایـن مـاده      

، 1392گردد و از طرفی طبق قانون آیین دادرسی و دیوان عـدالت اداري   می
خواهی شکایت از تصمیمات دوایر دولتی از جمله وزارت نیرو  مرجع عام تظلم

آیا این مـاده آن را  ربط برعهده آن دیوان است.  هاي ذي ها و سازمان و شرکت
فسخ کرده است؟ از سوي دیگر شوراهاي حل اختالف صالحیت رسیدگی بـه  

 دعاوي که یک روي آن دولت باشند را ندارد.

56-2  

1485 56 _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

به دلیل ایـن کـه نحـوه رسـیدگی بـه عملکـرد       » ز«و » و«بندهاي  56ماده 
خود را دارد و الزم است در این بندها عناوین مشاوران و پیمانکاران، سازوکار 

 حذف گردد.» مشاوران و پیمانکاران«
56-1  

 شهرام نخعی 57 1486
اي  آب منطقه
 اصفهان

 این ماده به شرح زیر اصالح شود:
بـرداري   هرگاه در اثر اجراي پروانه یا مجوز تخصیص و اجراي قرارداد و بهره«

هاي آبریز  محدوده مطالعاتی مذکور یا حوضهاز منابع آبی منابع آب مجاور در 
 ».کنند مجاور نقصان یابد معترضین به طریق ذیل عمل می

57-3  

 شهرام نخعی 57 1487
اي  آب منطقه
 اصفهان

 با مضمون زیر به ماده اضافه شود: تبصره
در صــورت اســتمرار خســارت ناشــی از صــدور مجوزهــاي وزارت نیــرو یــا  «

کارشناسـی یـا دسـتور مـدیریتی) مجوزهـاي      اي(نظر  هاي آب منطقه شرکت
مربوطه بنابر اولویت تاریخ صـدور مجـوز از انتهـا بـه اول، تـا زمـان برگشـت        
وضعیت منـابع آبـی بـه شـرایط اولیـه بـه صـورت دائـم یـا موقـت ابطـال و            

هـا   گذاران و مشترکین جدیـدي کـه مجـوز آن    هاي احتمالی سرمایه خسارت
گردد. معترضـین   وسط دولت پرداخت میباطل شده (به طور دائم یا موقت) ت

اي  هـاي آب منطقـه   به صدور مجوز هاي قبلی از طرف وزارت نیرو یا شـرکت 
نظر از زمان صدور مجوز نسبت به ثبت اعتراض و پیگیري آن  توانند صرف می

 ».اقدام کنند

57-4  

1488 57 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  
1-57 هاي الزم نیز ذکر شود. آزمایش: انجام آزمایش پمپاژ و یا سایر 1تبصره   
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1489 57 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

اصـل موضـوع شـفاف و گویـا      - 88نقصان آب چاه هاي مجاور ص  57ماده 
نیست ، چه لزومی دارد که یک حلقه چاه جدید در مجاورت یا در حریم چاه 
دیگر حفر گردد. در ابتدا کارشناس بایستی تشخیص دهد که آیا حفـره چـاه   

هاي مجاور می گردد یا خیر. اگر چـاه غیـر مجـاز     جدید باعث نقصان آب چاه
است وضعیت آن روشن  می باشد و اگرابتدا حریم آن باید مشـخص گـردد و   

هـاي کشـور بـا بـیالن منفـی       به لحاظ اینکه در شرایط  اینکه اکثـر آبخـوان  
اد کـه  برخوردار هستند. هیچ گونه دلیلی در مسائل کارشناسی نباید انجـام د 

در آینده به نقصان منابع آبی مجاور شور و نیاز به برآورد خسارت و مشکالت 
بـرداري از چـاه یـا     حفر و بهره"بعدي باشد. اگر منظور قانونگذار در این ماده 

توسط متقاضی باشد که به صورت غیـر مجـاز صـورت     "قنات جدید الحداث
ا توسعه منابع آبـی  گرفته است که در قانون در خصوص حفر چاه غیر مجاز ی

غیر مجاز وضعیت آن مشخص می باشد و باید کلمه غیر مجاز و برداشت غیر 
 ذکر گردد. 57مجاز در ذیل ماده 

57-5  

 دکتر باقري 57 1490
دانشگاه تربیت 

 مدرس
2-57 المال بپردازند؟ چرا هزینه اشتباه کارشناس را باید از جیب بیت  

1491 57 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

در این ماده فرض بر این گرفتـه شـده کـه دشـت ممنوعـه نیسـت و امکـان        
جابجایی چاه و یا تأمین آب از چاه جدید براي نقصان منابع آب در اثر حفـر  

هـا چنـین شـرایطی حـاکم      چاه جدید وجود دارد. درحالیکه در اغلب دشـت 
 نیست

57-6  

1492 57 _ 
اي  منطقهآب 

 هرمزگان
حذف شود. (ضمن افزایش دعاوي، تبعـات حقـوقی و مـالی زیـادي      3تبصره 

 نماید) اي ایجاد می هاي آب منطقه براي شرکت
57-7  

 سعید مرید 58 1493
دانشگاه تربیت 

 مدرس

هـاي جـدي وجـود دارد کـه      اکنـون نگرانـی   هاي منـابع آب؛هـم   تأمین هزینه
اي و جبـران کسـري بودجـه     منطقـه  هـاي  اي بـراي آب  انگیـزه » فروش آب«

ــره   آن ــوع به ــن ن ــراي ای ــانون بســتر را ب ــرد و   هاســت. ق ــین بب ــرداري از ب ب
 هایی را ایجاد کند. محدودیت

58-1  

1494 58 

دفتر 
هاي  بررسی

اقتصادي، تعرفه 
و 
سازي خصوصی  

شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

 47ذیـل مـاده    بـه عنـوان تبصـره در   » هاي آب تأمین هزینه«ابن ماده با نام 
 نگهداري از منبع آب مشارکتی آورده شود.

58-2  

1495 59 _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

حق مجرا در زمین غیر سلب شده است، امري کـه منجـر بـه از بـین رفـتن      
بایسـت حفـظ    قنوات و نهرهاي سنتی خواهد شد، در صورتیکه حق مجرا می

شده و تنها امکان تصرف در خارج از حریم چاه و مجرا وجـود داشـته باشـد.    
 قدیم بازگردد 17این ماده به صورت ماده 

59-1  

1496 60 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 اصالح شود.
تعیین مسیر یا طرز انشعاب در داخل مناطق چهارگانـه بایسـتی بـا موافقـت     

 سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرد.
60-1  

1497 61 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن
 28 شود. شدت احساس می این ماده بسیار الزم و ضروري است و کمبود آن به
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1498 61 _ 
معاونت اجتماعی و 
پیشگیري از وقوع 
 جرم قوه قضاییه

 دو موضوع وجود دارد:
ابهام جدي در مورد رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات (مرجـع   -1

 رسیدگی به تخلفات دادسرا و محاکم عمومی نیست)
در خصوص تشکیل شعبه یا شعب اختصاصی آب در دادسرا  -2 -2

قضاییه) در این بنـد   و محاکم باید (عنوان تشخیص ریاست قوه
 اضافه شود.

27 
61-1  

 شهرام نخعی 62 1499
اي  آب منطقه
 اصفهان

 28 هاي اجرایی حداکثر یک سال تعریف شود. نامه زمان تدوین آیین

1500 62 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

نامـه   نامـه، دسـتورالعمل و شـیوه    باید تأکید شود تدوین و ابالغ هرگونه آیـین 
هاي مربوطـه   هاي مصرف باید با نظر و تایید دستگاه مرتبط با هریک از بخش

 و به صورت مشترك تدوین شود.
62-2  

1501 62 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
هاي مورد نیاز مواد مختلف قـانون   نامه شیوه تهیه و تدوین و تصویب هر آیین

 در ذیل هر ماده دقیقا ذکر شود.
62-3  

باقريدکتر  62 1502  
دانشگاه تربیت 

 مدرس
تـوان   نامه اجرایی نیاز دارنـد کلـی نمـی    باید مشخص شود کدام مواد به آیین

 حرف زد.
62-1  

1503 63 _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

2-63 نسخ قوانین و مقررات مربوطه باید به صورت شفاف تصریح شود.  

1504 63 _ 

سازمان صنایع 
کوچک و 

صنعتی هاي  شهرك
 ایران

اي بایـد   هـاي سـلیقه   پیشنهادي در جهت جلـوگیري از برداشـت   63در ماده 
عناوین قوانین بالاثر نظیر قانون توزیـع عادالنـه آب و قـانون تعیـین تکلیـف      

 هاي آب فاقد مجوز صراحتا بیان و ذکر شود. چاه

63-3  

1505 63 _ 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
3-63 باید لغو و بالاثر شود، دقیقا ذکر گردد. اسم و مشخصات قوانین مغایر که  

1506 63 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

به منظور نسخ قوانین قبلی، ابتدا بایستی مغایرت بخشی از مواد پیش نـویس  
 با قوانین فعلی رفع شوند.

عناوین قوانین بالاثر نظیر قانون توزیـع عادالنـه آب و قـانون تعیـین تکلیـف      
 مجوز صراحتا بیان و ذکر شود.چاههاي آب فاقد 

براي مثال قوانین مصوب قبلی از جملـه قـانون حفاظـت و بهسـازي محـیط      
و اصالحیه هـاي بعـد از آن، قـانون حفاظـت، احیـاء و       1354زیست مصوب 

 معتبر می باشند. 1396مدیریت تاالب ها مصوب 

63-3  

1507 63 _ 
سازمان حفاظت 

زیست محیط  

 تبصره اضافه شود:
تصویب این قـانون، قـانون حفاظـت و احیـاي تـاالب هـا و آیـین نامـه و         با "

 "دستورالعملهاي مرتبط به آن بر جاي خود خواهد بود.

63-2  

1508 63 _ 
اي  آب منطقه
 بوشهر

آیا با تصویب و اجراي این قانون ، کل قانون توزیع عادالنه آب و قانون تعیین 
 لغو می گردد. تکلیف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري

63-1  
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1509 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

ها،  این قانون باید جامعیت کامل داشته و تمام منابع آبی (رودخانه ها، چشمه
هـا،   آب هـا، دریاهـا، دریاچـه سـدها، زه     هـا، برکـه   ها، تـاالب  بندان ها، آب قنات

هـاي انتقـال آب و فاضـالب،     راهـه مصـنوعی (لولـه    هـا)، مجـاري آب   فاضالب
هاي ساخت دست بشر) و اشکال مختلف آب در طبیعت (بـاران، بـرف،    کانال

هاي خشکی و آبی ایـران را   تگرگ، یخ، مه، شبنم) را شامل شود و تمام پهنه
 دربرگیرد (از نوك قله دماوند تا پست ترین نقطه در کشور).

 کلیات

1510 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

کارشناسـان رسـمی دادگسـتري در    جاي دو گروه متخصصین آبخیـزداري و  
نویس خالی است. سیل، خشکسالی و تغییر اقلیم، تولید آب،  تدوین این پیش

حفاظت آب، خاك و پوشش گیاهی، فرسایش، رسوب، زمـین لغـزش و ... در   
اي، بیولوژیـک و تلفیقـی قابـل     قالب عملیات متعدد آبخیزداري اعـم از سـازه  

آینــد. کارشناســان رســمی   رمــیریــزي د کنتــرل و تحــت مــدیریت و برنامــه
هـاي ارجـاعی از مراجـع     دادگستري رشته مهندسی آب که به واسطه پرونده

 قضایی مستقیما با قوانین آب سروکار دارند.

 کلیات

1511 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

هـاي   هـاي متعـددي را در آبراهـه    ادارات کل منـابع طبیعـی هرسـاله پـروژه    
نـد؛ ماننـد بنـدهاي اصـالحی، تثبیـت      ده هاي منابع طبیعی انجام می حوضه

هـاي زیرزمینـی، سـدهاي     هـا، تغذیـه مصـنوعی سـفره     دیواره و کـف آبراهـه  
 زیرزمینی و سد مشبک که نیاز است در قانون ملی آب دیده شود.

 کلیات

1512 _ 
ولی اهللا 
 کلیات گردد؟ بندان چگونه محاسبه و تعیین می حریم آب _ کریمی

1513 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

قانون توزیع عادالنـه  «آیا این قانون جامع است و تمامی موارد مطرح شده در 
قانون آب و نحوه ملـی شـدن   «و » قانون اراضی مستحدث و ساحلی«و » آب
دهد؟ پس از تصویب این قانون، آیا سه قانون قبلـی ملغـی    را پوشش می» آن

 گونه باشد. خواهند شد؟ بهتر است این

 کلیات

1514 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

در محاکم قضایی، قوانین مصوب مجلس شـوراي اسـالمی مـالك اسـت (نـه      
هـا، امـور آب    هـا). در بسـیاري از پرونـده    ضوابط و مقررات داخلـی وزارتخانـه  

اي یـک طــرف دعـوا هســتند. لــذا    هــاي آب منطقــه هــا و شـرکت  شهرسـتان 
 موضوعات مناقشه برانگیز باید به صورت شفاف در قانون دیده شود.

تکلیا  

1515 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

نحوه تعیین حد نهایی بستر دریاي خزر در قانون اراضی مستحدث و ساحلی 
به صورت شفاف بیان نشده است. در حال حاضر نیز ادارات کل منابع طبیعی 

دهند که اختالفات زیادي نیز در این  به استعالمات در این خصوص پاسخ می
رشناس رسمی دادگستري تنهـا مرجـع   خصوص بروز کرده است. به عنوان کا

ما قانون است و با استناد به بند قانونی بستر و حریم را تعیین می کنـیم. در  
 60) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ، عـرض دریـاي خـزر    2بند (د) ماده (

می باشد. اگر تـراز سـطح آب    1342متر از آخرین پیشروي آب دریا در سال 
متر) مالك قرار گیـرد و ایـن تـراز را بـر      -5/27( 1342دریاي خزر در سال 

متـر فاصـله حـریم را تعیـین کنـیم، از دقـت        60روي زمین پیاده کرده و با 
سـال   60باالیی برخوردار نیست؛ چون توپوگرافی ساحل، در طول نزدیک به 

هـاي هـوایی    تغییرات زیادي داشته است. پس بهتر است با استفاده از عکـس 
را  1342ع نمودن آن، مختصات خط ساحلی سال و زمین و مرج 1342سال 

 محاسبه کرده و حریم را بر اساس آن ترسیم نمائیم.

 کلیات



  
 
 

1156 

 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1516 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

 25در حال حاضر براي تعیین حد نهایی بسـتر رودخانـه هـا، دوره بازگشـت     
 25ساله مالك است و بخشی از مقطع رودخانه که سیالب با دوره بازگشـت  

هـاي   دهد، مبناي تعیین حد نهایی بستر است. البته ترانشـه  عبور میساله را 
موجود در سواحل چپ و راست رودخانه نیز توسط همکاران امور آب مـالك  

هـاي موجـود    گیرد که به نظر درست نیست چرا کـه معمـوال ترانشـه    قرار می
هاي بزرگ هستند و غالبا دوره بازگشت بزرگتـري دارد و از   مربوط به سیالب
توان دوره بازگشت سـیل را بـه راحتـی تعیـین نمـود. روش       روي ترانشه نمی

موجود  1332ها از از سال  هاي هوایی است. این عکس دیگر استفاده از عکس
سال، مورفولوژي رودخانه تغییرات زیادي  67است. طبیعی است که در طول 

رسـت  ها جهـت تعیـین بسـتر رودخانـه د     کرده باشد. آیا استناد به این عکس
سـال قبـل    67ساله را پـذیرفتیم چگونـه بـه     25است؟ وقتی دوره بازگشت 

هـاي   دهیم. زمانی بیشتر خشـکی  ها را مالك قرار می گردیم و آن عکس برمی
رسـد   را جزء بستر حساب کرد؟ بـه نظـر مـی     ایران زیر آب بودند، آیا باید آن

ا زمـانی  هاي هـوایی قـدیمی یـک مبـد     باید براي تعیین بستر از طریق عکس
 مشخص تعریف شود.

 کلیات

1517 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

در خصوص احداث پل بر روي رودخانه، نقش وزارت نیـرو چیسـت؟ حـداقل    
هاي متوالی احداثی بر روي نهر یا رودخانه چقـدر بایـد باشـد؟ آیـا      فاصله پل

 احداث پل نیازمند دریافت مجوز است؟
 کلیات

1518 _ 
ولی اهللا 
 _ کریمی

توان براي زمینی که در حریم یک رودخانه قـرار دارد، سـند مالکیـت    آیا می 
 که در آن اعیانی ایجاد نماید؟ گرفت یا خیر؟ بدون این

 کلیات

1519 _ 
ولی اهللا 
 کلیات توان سند مالکیت گرفت؟ آیا براي نهر زراعی می _ کریمی

 _ امینی _ 1520

برداران و نیازهاي آنها ندارد.  بهرهاین قانون به شدت دولتی است و توجهی به 
هـا و   گیـري نقـش ندارنـد. حضـور آنـان در کمیتـه       ها در فراینـد تصـمیم   آن

رنگ است. این قانون مطالب غیرمنطقی قـانون قبلـی را هـم     ها کم کمیسیون
تکرار کرده است؛ مثال مغایرت داشتن الگو کشت با الگو تعریف شده در دفتر، 

 . جرم محسوب شده است و ...

 کلیات

1521 _ 
عبدالحسین 

 _ مظفري

ها در قانون کمتـر پرداختـه شـده  یـا بـه نـوعی        بعضی از  مواردي که به آن
مغفول واقع شده است عبارتند: طرح هاي آب مشمول گزارش ارزیابی اثـرات  
زیست محیطی، نحوه تأمین حقابـه زیسـت محیطـی در بـین چنـد اسـتان،       

به کاربري آن، استاندارد کیفیـت آب بـا    هاي ارزیابی کیفی آب با توجه شیوه
توجه به کاربري آن (موارد مورد استفاده شرب، صـنعت، کشـاورزي، محـیط    

هاي موازي قانون پیشنهادي  زیست و....)، تعیین تکلیف قوانین و دستورالعمل
 ها و..... از جمله قانون تاالب

 کلیات

1522 _   
طـور تشـریفاتی، پررنـگ     نه بهنقش سازمان محیط زیست باید در همه ابعاد، 

 باشد.
 کلیات

 شهرام نخعی _ 1523
اي  آب منطقه
 اصفهان

نویس هنوز با قانون جامع شدن فاصله زیـادي دارد.   رسد این پیش به نظر می
تا وقتی که در بند آخر قانون، کلیه قوانین قبلـی ملغـی اعـالم نشـده یعنـی      

فعلی و جـامع بـودن آن شـک    کنندگان محترم به اعتبار قانون  که تدوین این
 کنند! دارند. البته شاید هم به خروجی آن از مجلس شک دارند و احتیاط می

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 شهرام نخعی _ 1524
اي  آب منطقه
 اصفهان

ــاده     ــوان م ــه عن ــر ب ــرح زی ــه ش ــاده ب ــک م ــود:  64ی ــافه ش ــانون اض ــه ق   ب
اجرایـی،  وزارت نیرو مکلف است بازخوردهاي اجراي این قـانون را از مراجـع   

آوري و  بـرداران بـه طـور سـاالنه جمـع      نهاد و بهـره  هاي مردم قضایی، سازمان
اي سـه سـاله در دسـتورکار     هاي اجرایی را در بـازه  نامه بازنگري قانون و آیین

 قرار دهد.

 کلیات

1525 _ 
مریم 

 _ سجادیان
اي از سـازمان برنامـه و    منظور حمایت از تصویب الیحه تهیه شده، نماینده به

هاي مجلس و وزارت کشور در کمیتـه راهبـري حضـور     بودجه، مرکز پژوهش
 داشته باشند.

 کلیات

1526 _ 
مریم 

 _ سجادیان
هـا و   هـا و دریاچـه   ماده در خصوص حفاظـت و احیـاي تـاالب    2، 4در فصل 

ــین     ــراه آی ــه هم ــا ب ــتفاده از آب دری ــت و اس ــین حفاظ ــه همچن ــا و  نام ه
 شودهاي مرتبط با آن اضافه  دستورالعمل

 کلیات

1527 _ 
مریم 

 _ سجادیان
تناقضات میان قـوانین بـین بخشـی مـن جملـه قـوانین بخـش کشـاورزي و         

 شود؟ زیست با بخش آب چگونه رفع می محیط
 کلیات

1528 _ 
محمد 

 کلیات ها وجود ندارد. نویس حاضر، تناسبی بین اختیارات و مسئولیت در پیش _ عواطفی همت

1529 _ 
محمد 

 کلیات هاي بیشتري دارد. موضوع سازگاري با تغییرات اقلیمی نیاز به بررسی _ عواطفی همت

1530 _ 
محمد 

 _ عواطفی همت

هـا، قـانون حفاظـت و     نـویس و قـانون تـاالب    هایی بین این پـیش  ناسازگاري
ها و مراتـع، قـانون حفاظـت و     زیست، قانون ملی شدن جنگل بهسازي محیط

انون اراضـی مسـتحدث و سـاحلی وجـود     ها و مراتع و ق برداري از جنگل بهره
 دارد.

 کلیات

1531 _ _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

 بـرداران   عدم باور به نقش مـردم و نـدادن حـق راي بـه نماینـدگان بهـره       -1
عدم توجه به آمایش سرزمین و تکرار مدیریت سنتی منابع و مصارف آب  -2

 کشور به صورت گذشته.
به مقوله آب و وابسـتگی سـاختار وزارت نیـرو بـه منـافع       دیدگاه انتفاعی -3

کنندگان به اصل حاکمیتی آب اشاره دارند، اما مجددا آن  حاصله (چرا تدوین
دهند که مبناي آن انتفاع است تا یـک سـازمان    را در اختیار شرکتی قرار می

 دولتی و حاکمیتی؟)
ورزي و هــاي متــولی جهــاد کشــا آفرینــی دســتگاه عــدم تناســب و نقــش -4

بینـی امکانـات و سـاختارهاي الزم در زیرمجموعـه      زیست و عدم پیش محیط
کنندگان در ساختار آبی پیشنهادي براي متـولی تولیـد بخـش     ها. (تدوین آن

هاي اصلی بر روي منابع آبی و  گذاري هاي آن را که سرمایه کشاورزي و تشکل
یـار و امکـان   انـد کمتـرین اثـر و اخت    ایجاد امنیـت غـذایی را متحمـل شـده    

اظهارنظري در حفظ و حراست و پایـداري تولیـد در بخـش کشـاورزي قائـل      
ــده ــد) نشــــــــــــــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع چــالش چــاه  -5 ــه  عــدم رف ــوق حقاب ــین حق  داران. هــاي غیرمجــاز و تعی
تـوجهی بـه مقولـه حسـابداري و یازارهـاي آب بـه صـورت اساسـی و          بی -6

 زیربنایی.
مجددا همه سـاختارها و   اي که گونه انحصارطلبی در مدیریت آب کشور به -7

 کلیات
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
برداري و ... با وزارت نیرو دیده شده  ها و اجازه بهره ها و کمیته دبیري کارگروه

 است.
در بسیاري از موارد وزارت نیرو هم اجراکننده است و هـم نـاظر. ( مثـال     -8

 شود هر دو یکی باشند؟ ). مگر می9و  8مواد 

1532 _ _ 
معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد 
 کشاورزي

کنندگان قـانون  نبایـد    لیست بلندباالي اسامی دریافت نظرات و مشارکت -1
ــیش   ــد پ ــراي تایی ــوان دســتاویزي ب ــه عن ــتفاده شــود.  ب ــذکور اس ــویس م  ن

 تغییـر یافتـه اسـت؟   » قـانون آب «بـه  » قـانون جـامع آب  «چرا عنوان از  -2
یـات  هاي توسعه بلند مـدت، مصـوب ه   راهکارهاي اجرایی برنامه 16در ماده 

وزیران به صراحت به قانون جامع آّب شاره شده است. دلیل ایـن تغییـر نـام    
 چه بوده است؟

اي با وزارت نبرو در حال  روزرسانی قانون آّب به استناد چه مصوبه طرح به -3
 انجام است؟

 کلیات

 _ سعید کرمانی _ 1533

تهیه سند نظر قبل از  سند تهیه شده جامع و مانع نیست؛ بدین توضیح که به
به تمامی قوانین حوزه آب توجه کامل نشده است (به عنوان نمونـه بحثـی از   
مسئولیت و جرایم و تخلفـات حـوزه صـنعت آب و فاضـالب بـاالخص حـوزه       

 شهري به میان نیامده است)

 کلیات

 کلیات در این قانون به اندازه کافی به موضوع فاضالب توجه نشده است. _ سعید کرمانی _ 1534

 _ سعید کرمانی _ 1535
در این قانون به اندازه کافی به مباحث پیشگیري از جرایم و تخلفات (اعـم از  

 وضعی و اجتماعی و...). توجه نشده است.
 کلیات

1536 _ 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

هـا و   بـرداري جنگـل   ها و حفاظـت و بهـره   قوانینی نظیر قانون حفاظت تاالب
 زیست در مواد قانون آب به نوعی منعکس شود. ازي محیطحفاظت و بهس

 کلیات

1537 _ 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

هاي مختلف مرتبط با آب تناسب وجـود   ها و اختیارات دستگاه بین مسئولیت
 ندارد.

 کلیات

1538 _ 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

و ...) در قانون آب بیشـتر انعکـاس   اصول حکمرانی خوب (شفافیت، مشارکت 
 یابد.

 کلیات

1539 _ 
نظرات مطرح 
شده در وبینار 

 کندوکاوي
_ 

هـا بـه    عدم مشارکت معاونت آب و خاك وزارت کشاورزي و سـازمان جنگـل  
 نتیجه کار لطمه خواهد زد و باید در ادامه کار حتما مشارکت داده شوند.

 کلیات

 _ پدرام آستانی _ 1540

خروجی جلسات یقیناً به اعتبـار بیشـتر مـدیریت جـامع آب توسـط      هرگونه 
اي و به محاق رفتن کشاورزان و  حوضه  وزارت نیرو و گسترش انتقال آب بین

انجامد. در واقـع ایـن مـذاکرات موجـب بـه تعویـق انـداختن         مردم بومی می
مبارزات مردمی و فعالین و کشاورزان براي احقاق حقوق خود هسـت کـه تـا    

هاي امیدي بـراي تغییـر آن    ظه حداقل تا حدودي شنیده شده و بارقهاین لح
 ایجاد شده است.

 کلیات
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1541 _ 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

، این قانون با همکاري و مشارکت بیش )»1399قانون آب(«بر اساس گزارش 
سازمان، فرد و سمن تهیه شده اسـت کـه حتـی یـک مـورد از ایـن        190از 

کنند و فاقـد تخصـص و     ها در حوزه کشاورزي فعالیت نمی ها و سمن سازمان
هـاي چنـد    صالحیت الزم در این حوزه هستند و در این میان تنها از مشاوره
هـا هـم جـز     نفر از اساتید بخش عمرانی آب بهره گرفته شـده اسـت کـه آن   

د وزارت نیـرو  هاي متعد  اند. بنا بر گزارش کنندگان اصلی این قانون نبوده تهیه
شود )البته ادعـایی   درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف می 92تا  90

که هرگز قابل اثبات نیست)، اما با فرض صحیح بودن چنین آمـاري، چگونـه   
شـود کـه حتـی یـک مـورد از موسسـات و        قانونی براي آب کشور تدوین می

تی افـرادي  هاي کشاورزي و ح نهادهاي مرتبط با بخش کشاورزي یا دانشکده
کتخصــص در حــوزه کشــاورزي کشــور در تــدوین آن بــه مشــارکت گرفتــه  

 اند؟ نشده

 کلیات

1542 _ 
خلیل 

کالنتري و 
 علی اسدي

 دانشگاه تهران

رسد هنوز وزارت نیرو بر این باور است که مشکل آب در کشـور بـا    به نظر می
ات اي قابل حل است که تدوین قـوانین را نیـز بـه ایـن موسسـ      تفکرات سازه

افـزاري در   اي و سـخت  واگذار کرده است. نباید فراموش کرد که تفکـر سـازه  
مدیریت منابع آب، این بخش را به شدت با مشکل مواجه کرده است. واقعیت 

که با بحـران آب مواجـه باشـد، یـا بحـران       آن است که این کشور بیش از آن
نقـش   مدیریت مواجه شده است. ترکیب موسساتی که در تـدوین قـانون آب  

اند تا چه حد صالحیت تدوین قانونی را دارند که یـک   اصلی را برعهده داشته
کشـی. چگونـه    گذاري حکمرانی است نه سدسـازي یـا کانـال    موضوع سیاست

است که یک موسسه فعال در حوزه عمـران محوریـت تـدوین چنـین قـانون      
ر سازي را به عهده گرفته است که به موضوع امنیت غذایی در کشـو  سرنوشت

اي کـه فاقـد کمتـرین تخصـص و تجربـه در ایـن        شود؛ موسسه ما مربوط می
 زمینه است.

 کلیات

1543 _ 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
هاي حفاظت از منـابع آب و   در قوانین جدید باید جایی براي مصوبات کمیته

گونـه مصـوبات قـدرت     هاي زیرزمینی شهرها و مناطق باشـد و بـه ایـن    سفره
 ها و قضات را مجاب به پشتیبانی نمود. بتوان دادگاهاجرایی داده شود تا 

 کلیات

1544 _ 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
هـا و حـوزه    هاي آب شـامل نهرهـا رودخانـه    باید با برداشت غیرمجاز از شبکه

 آبریز سدها برخورد شود.
 کلیات

1545 _ 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
معادن و ساخت حفاظت از حوزه آبریز جهت جلوگیري از آلودگی آب توسط 

 هاي آّب واجب است. و سازهاي واقع در سرچشمه
 کلیات

1546 _ 
محمدکاظم 

 _ کامیاب

کننـده آب   هـاي تـأمین   ها و سـفره  هاي حفاظت از زون قانونی شدن محدوده
شـود بایـد در قـانون جدیـد      ها و شهرها مصوب می شهرها که بعضا در استان

اي و آب و  هـاي آب منطقـه   شـرکت ها توسط  جایی داشته باشد. این محدوده
هـا   هاي پزشکی و فرمانـداري و اسـتانداري   زیست و دانشگاه فاضالب و محیط

گونه مصوبات ضـعیف شـدند. اگـر ایـن      تصویب شده است.  به مرور زمان این
تواننـد بـه آن اسـتناد     ها هم می موارد به شکل قانون درآیند، قضات و دادگاه

 کنند.

 کلیات
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1547 _ 
 محمدکاظم

 _ کامیاب

هـاي آب   در این قانون بایـد بـه مـواردي نظیـر جلـوگیري از آلـودگی سـفره       
هـاي   هاي مسکونی جدید در شهر و روسـتا، جایگـاه   زیرزمینی توسط شهرك

هـا   سوخت بین شهري و عبور خطوط نفت و سوخت و خطر نشت مـواد از ان 
 به زیرزمین توجه شود.

 کلیات

1548 _ 
محمدکاظم 

 _ کامیاب
ها که در اکثـر   کننده معادن از استفاده از مواد شیمیایی مثل اسید و حلمنع 

 شود؛ مثل سرب و آرسنیک مناطق کشور باعث آزاد شدن فلزات سنگین می
 کلیات

1549 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

آمایش سرزمین و طرح جامع آب کشور  یکی دیگر از محورهـایی اسـت کـه    
به لحاظ سابقه شصـت سـاله مطالعـه و    باید به آن توجه شود. باوجود این که 

گانه، در دنیا بی نظیر هستیم، ولـی متأسـفانه    هاي جامع آب شش تعداد طرح
طرح جامع آب و آمایش سرزمین مصوب و قابل اتکا نداریم. توجـه و اصـالح   

بـرداري   چند موضوع در قانون آب، منجر به ساماندهی مطالعه، احداث و بهره
هـاي انتقـال آب    نـابع آب، بـه خصـوص طـرح    هـاي توسـعه م   بهینه از طـرح 

 شود. برداري از آب دریا می اي و بهره حوضه بین

 کلیات

1550 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

موارد ذیل در قانون از قلم افتاده و مورد توجه قرار نگرفته است: توسعه بیش 
از حد کشاورزي، خودکفایی محصوالت کشاورزي پر آب بر، تقابل بـا جهـان،   

هـاي   توجهی به آب مجازي، افزایش جمعیت، بی توجهی به سایر پتانسیلبی 
کشــور بــراي درآمــدزایی بــه خصــوص توســعه گردشــگري، برطــرف نشــدن 

ها و موانع تعامل با جهان، توسـعه اشـتغال آب محـور و تخصـیص      محدودیت
نامناسب بودجه و اعتبارات. همه این موارد ضربات جبران ناپذیري بـر منـابع   

تواند منجر بـه نـابودي منـابع آب کشـور      کرده است و تداوم آنها میآب وارد 
 شوند.

 کلیات

1551 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

قوانین مرتبط با آب در ایران بسیار قدیمی، غیرکارآمد و غیر بازدارنده اسـت.  
لوایح قوانین بازدارنده مورد توجه جدي  تدوین الزم است در قانون جدید آب،

حالی است کـه برخـی از قـوانین کشـور ضـمانت اجرایـی        قرار گیرد. این در
هاي توسعه پـنج سـاله    ندارند؛ به طور مثال بسیاري از قوانین موجود و برنامه

 کشور اجرا نشدند و کسی نیز پاسخگو نیست.

 کلیات

1552 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

از تولید آمار و اطالعات از دیگر الزامات اصالحاتی قانون جدید است. بسیاري 
هـاي توسـعه و همچنـین فـراهم نشـدن       برداريِ طرح مشکالت اجرایی و بهره

امکان تصویب طرح جامع آب کشور و طرح آمـایش سـرزمین، پـایین بـودن     
خـوانی آمـار تولیـد شـده توسـط       تـر، نـاهم   دقت آمار و اطالعات و از آن مهم

ت گـذاري و اعتبـارا   هاي مختلف است. این مهم به دلیل کمبود سـرمایه  حوزه
 رود. در این حوزه به شمار می

 کلیات

1553 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

ترین و مؤثرترین صنایع در مدیریت منابع آب، رسـوب و سـیالبِ    یکی از مهم
کشورهاي توسعه یافته، صنعت بیمه است. با توجه به اینکـه کشـور مـا فاقـد     

هـاي بسـیار مهـم     اطلس منابع آب، فرسایش ویـژه و سـیالب اسـت و نقشـه    
اطق پرخطر تهیه نشده، توسعه مناسب صنعت بیمه در قالب طرح بـه روز  من

رسانی قانون آب، بستر الزم براي بهبـود شـرایط در ایـن خصـوص را فـراهم      
 کند. می

 کلیات
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1554 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

توزیع و پراکندگی جمعیت، یکی از بزرگترین مشکالت تـأمین منـابع آب در   
اي  حوضـه  هاي گسترده انتقال بین به تولّد طرحکشور است. این موضوع منجر 

گیري از انتقال آب دریا براي فواصل بسیار دور شده است. ایـن در   آب و بهره
حالی است که تراکم جمعیت در کشورهاي توسعه یافته، بیشـتر در سـواحل   

 دریاها و مناطق پر آب وجود دارد.
یـع جمعیـت در قالـب    هاي اجتماعی براي بهبـود توز  بینی توسعه برنامه پیش

هـاي انتقـال بـین     تواند منجر به کاهش مطالعه و اجـراي طـرح   قانون آب می
هـا، احـداث    هـا و خیابـان   اي آب شود. همان گونه که توسـعه بزرگـراه   حوضه

هـاي   ها، احداث تونـل  هاي متعدد روگذر و زیرگذر، دو طبقه کردن بزرگراه پل
ترافیک کـالن شـهرها نشـده     بلند شهري تا کنون منجر به مدیریت و کاهش

شهرها نیـز پاسـخگوي نیازهـاي     هاي تأمین آب براي کالن است، توسعه طرح
 روز افزون آینده نیست.

 کلیات

1555 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

کند، اظهار داشت: تجربـه   ها را دچار مشکل می بر هم خوردن توازن، سیستم
متحـده در خصـوص   ایـاالت  » یلواسـتون «جالب و منحصر به فرد پارك ملی 

هـا، کـه منجـر بـه نجـات       ها توسط رهـا سـازي گـرگ    کنترل جمعیت گوزن
اکوسیستمِ در حال نابودي پارك یلواستون شد، نمونه بارِزِ ایجاد توازن اسـت.  

اي و غیـر   هاي سازه بر این اساس، ایجاد توازن بین منابع و مصارف، بین طرح
آبخیزداري، براي جانمـایی   اي، براي تخصیص اعتبارات، بین سدسازي و سازه

 صنایع و سایر موارد، در قانون آب براي مدیریت منابع آب بسیار مؤثر است.

 کلیات

1556 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

هـا در ایـران، توســعه گردشـگري اسـت. ســایر      تـرین پتانســیل  یکـی از مهـم  
 کشورهاي دنیا با پتانسیلی بسیار بسیار کمتر از پتانسیل گردشگري ایران، بـا 

درآمدهاي حاصل از توسعه گردشگري، بخش بزرگی از اعتبـارات مـورد نیـاز    
کنند. بنابراین الزم است در قـانون آب،   براي مدیریت کشورشان را تأمین می

 شود. تدوین هاي مرتبط با توسعه گردشگري هاي کاهش محدودیت برنامه

 کلیات

1557 _ 
مصطفی 

فر فدایی  _ 

حکمرانـی آب کشـور اسـت. بـه منظـور ایجـاد       وزارت نیرو بخشی از ساختار 
هاي اجرایی، الزم است موضوع حکمرانـی آب بـه صـورت شـفاف در      ضمانت

اي مشابه و حتی فراتر از سـتاد احیـاي دریاچـه     شود. تجربه تدوین قانون آب
 ارومیه در این خصوص مورد نیاز است.

 کلیات

1558 _ 
محمدجواد 

 _ سمیعی

آن است که از یک سو زمانه حرکت به سـوي  هشدار مهمی که شنیده نشده، 
هاي آغازین مجلس جدید با مختصـاتی کـه    این تغییر قانونی، متناسب با ماه

هاي پایانی دولت متناسب نیست و از  کم و بیش با آن آشناییم و همزمان ماه
سویی دیگر زمین این تغییر شامل شرایط جامعـه، وضـعیت اقتصـاد، اوضـاع     

تی کشور که در سال هاي اخیر و مشخصا یـک سـال   منابع آبی و محیط زیس
هـایی اساسـی را شـاهد بـوده،      هایی جدي و نوسان اخیر تورمی شدید، تالطم

تواند نتیجه نهـایی بـه عنـوان قـانون      مناسب نیست. نشنیدن این هشدار می
مـتن   1ها با آنچه شعار و هدف این کار اعـالم شـده (مـاده     جدید را فرسنگ

وست مربـوط بـه رویکـرد و دکتـرین حـاکم بـر آن)       پیش نویس همچنین پی
 تر کند. دورتر و متفاوت

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1559 _ 
محمدجواد 

 _ سمیعی

تناسبی بـا   54با مرور مواد این قانون از جمله مثال در جرایم مندرج در ماده 
میلیارد مترمکعب کسري مخزن  140ها (نزدیک به  شدت بدهی ما به آبخوان

هاي سطحی و حریم و بسترها، وجـه   در بخش آبشود یا  تجمعی) دیده نمی
سـازي بـراي    تر است تا اقداماتی کـه بـه ایمـن    کسب درآمد به مراتب پررنگ

هایی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهدش بـودیم. خوانـدن    مواجهه با سیالب
سـال بعـد از تصـویب قـانون      40نویس قانون جدید آب که تقریبا  متن پیش

دهد که مـا   شود، این حس را به طرف مقابل می می توزیع عادالنه آب تنظیم
هاي پردامنه بخـش آب،   در شرایط نسبتا خوبی هستیم و دیدن ردپاي چالش

 شود. حداقل با زحمت زیاد ممکن می

 کلیات

1560 _ 
محمدجواد 

 _ سمیعی

موضوع بدیهی لحاظ نشده در این متن، آن است که در ارایـه اختیـارات کـه    
ها و  ها، صدور پروانه وزارت نیرو است (از جمله در تخصیصعمدتا معطوف به 

...) به این واقعیت توجه نشده که مگر با همـین رویکـرد و تمرکـز اختیـارات     
خـواهیم   ها ایجاد شده؛ آیا دوباره می نبوده که این حجم از مشکالت و چالش

راي و قرار است که در بر همان پاشنه بچرخد؟ یا در همین رابطه، تکالیفی بـ 
ــدات و       ــام تاکی ــه تم ــه ک ــرار گرفت ــریح ق ــورد تص ــار، م ــزارمین ب ــاید ه ش

هـا بـه در بسـته خـورده اسـت؛ شـاید        قبلـی در مـورد آن   هـاي   االجـل  ضرب
ماهه تدوین الگوي کشت باشد کـه بـراي    6االجل  ترین آن، بحث ضرب واضح

اندرکار، سابقه موضوع ناشناخته نیست. همـین طـور اسـت     کارشناسان دست
هـا و اطالعـات کـه بـه جـاي انگشـت گذاشـتن بـر روي          افیت دادهبحث شف

  هاي اساسی صرفا به تاکید و نیز تاسیس یک نهاد اکتفا شـده اسـت.   کاستی
از منظري دیگر در حالی که مسئولیت حفظ، نگهداري، تخصـیص، مـدیریت   
و... همگی در بخش حاکمیتی متمرکز است اما پاسخگو بودن و نیز جـرایم و  

فا متوجه طرف مقابل است. هیچ ردپایی از این نیسـت کـه اگـر    تنبیهات صر
تـر   اي و ملی، بدهی ما به منابع آب را سنگین یک مدیر محلی، استانی، حوزه

بخشـی   کرد یا آمار ادعایی نامستند داشت یا جرایم دریافتی را به جاي تعادل
 اي است. صرف امور جاري کرد، مستوجب چه جریمه

 کلیات

1561 _ 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

مـان   که ما روي منابع آب چرا وضعیت منابع آبی ما بغرنج شده است؟ اول این
رود که همـه بـه آن    ایم. در همین حوضه زاینده بیش از اندازه بارگذاري کرده

میلیـون مترمکعـب بـوده     680اشراف دارند، حق وزارت نیرو بر اساس قانون 
ــت.  ــا  1500اسـ ــب آب فر  1700تـ ــون مترمکعـ ــت. در  میلیـ ــه اسـ وختـ

میلیون مترمکعب آب اضافه بر سـهم   700ترین حالت وزرات نیرو  خوشبینانه
هـاي   خود در این حوضه فروخته است. نه فقط در ایـن حـوزه، در حـوزه آب   

ممنوعـه بـه چـه معناسـت؟ بخشـی از ایـن         گوییم دشت زیرزمینی وقتی می
هـاي   بـه چـاه  هاي غیرمجاز است، بخشی هم متعلق  چاه ممنوعیت مربوط به 

هـاي مجـازي    مجازي است که اضافه برداشت دارد. بخشی هم متعلق به چـاه 
است که مجـوز آن را خـود وزارت نیـرو صـادر کـرده اسـت و مـا بـه کنایـه          

 چاه دارد. 17هاي نیمه مجاز. در حال حاضر نیروگاه تبریز  گوییم چاه می

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1562 _ 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

رویه و مصوبه نگاري ممنـوع؛ مـا بـه انـدازه کـافی مصـوبه و        گذاري بی قانون
که شرع را هم اگـر کنـار ایـن     نامه و قانون در مورد آب داریم. ضمن این آیین

بینیم که قوانین شرعی و قانون مدنی داریم که همه باالتر  قوانین بگذاریم می
گـذاري   احتی و با یک قـانون گیرند. بعضی موارد را به ر از این قوانین قرار می

مـدت اسـت.    مدت و میان حل مسائل آب ایران کوتاه توانیم حل کنیم. راه نمی
زنم تا زمانی که  هایی که مبتنی بر جامعه پیرامونی آب باشد. مثالی می برنامه

برها و کشاورزان نشد، موفقیتی کشب نشـد. مسـائل    دریاچه ارومیه مساله آب
جامعـه پیرامـونی شـود. مـن روزانـه وضـعیت آب و       آب باید مساله و مطالبه 
کنم. در حال حاضر شاهد  رود را در اصفهان رصد می موقعیت اجتماعی زاینده

قانونی یـا  –هاي کشاورزي را  تخریب باغات غیرمجاز هستیم. کسانی که زمین
ها را تخریب کنید. شاید  گویند باغ اند، حاال می تبدیل به باغ کرده -غیرقانونی

ردنی نباشد، اما این اتفاق افتاده است. آنقدر این مساله به باالترین حـد  باورک
گـوییم   بحران رسیده استکه خود مردم خواستار این مساله شدند. وقتـی مـی  

گیـري و   مشارکت جامعه پیرامونی، یعنی باید بـه ایـن جامعـه حـق تصـمیم     
نقـش  شـودکه   سازي بدهیم. اما در عمل به جامعه پیرامونی گفت مـی  تصمیم

گویند بیایید نرات خود را  پیمانکار را داشته باش. به این معنا که به مردم می
هـاي اجتمـاعی    بدهید اما بون حق راي. ما باید براي حکمرانـی آب مکـانیزم  

افتـاد.   طراحی کنیم که خود تنظیم باشد. این اتفاقی است که قـبال هـم مـی   
هـایی   نسبت، پیچیدگی کردند؟ به همان هاي ما چطور فعالیت می مگر میراب
هاي میرابی داشتند، با توجه بـه جمعیـت، تکنولـوژي، توانمنـدي      که سیستم

هـا را   ساختاري، سواد آبی و موارد دیگر یک سیستم مترقی بوده است. میراب
دادند. مردم در عزل  ها دستمزد می کردندو خود مردم به آن مردم منصوب می

 ها نیز دخالت داشتند. و نصب آن

 کلیات

1563 _ 
مهدي 
فصیحی 
 هرندي

_ 

شـد. وقتـی    اي داشته اما مدیریت می هاي پیچیده هاي میرابی ما مدل سیستم
خواهیـد برگـردیم بـه     گویند یعنـی شـما مـی    این را که مطرح می کنیم، می

گویم آنقدر احمق نیستم که ندان امکان تحقـق ایـن    سیستم میرابی؟ من می
کرد. گسترش شهرها ناگریز است. مـا در  شود حذف  امر نیست. صنایع را نمی

هـاي شـفاهی کـه داریـم را روي      مسائل آب باید به گذشته نگاه کنیم. آموزه
گویند.  ها چه می هایمان را روي کاغذ بیاوریم و ببنیم آن کاغذ بیاوریم. دانسته

زنـم کـه ملمـوس اسـت. ایجـاد شـوراي همـاهنگی،         رود را مثـال مـی   زاینده
گرفتنـد سـد    هـا تصـمیم مـی    سـازي بـود. آن   صـمیم ساختاري نسبی بـراي ت 

بازگشایی بشود یا خیر. آیا موفق بود؟ حتما موفق بـود. ممکـن اسـت وزارت    
نیرو بگوید ناموفق بود؛ چـون قسـمتی از بـار مـدیریتی ایـن دسـتگاه را کـم        

کاست اما اگـر بـه شـوراهاي     ها می کرد و به بیان دیگر از قدرت تحکم آن می
تعطیـل بـود. وقتـی     92شویم این شوراها تا سـال   جه میآب نگاه کنیم، متو

تشکیل شد سه مصوبه را به تصویب رساندند. اما ببنید این شـورا کـه عنـوان    
عالی را هم بر خود دارد، کدام مصوباتش اجرا شد. یعنی کدام مسـاله را حـل   
 کرد؟ وزارت نیرو االن دنبال این است که تعهداتی که داده را هم تغییر دهد.

یاتکل  
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1564 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

هاي تاالبی به واسـطه رویکـرد مهندسـی تهـاجمی و طـی چنـد دهـه         پیکره
ها هـم اینـک    اند. به طوري که تاالب خشکیدگی، سیر قهقرایی را تجربه کرده

آفـرین   هـاي مهـم و بحـران    به خاطر تولید ریزگرد، مبدل به یکـی از چـالش  
تواند یکی از عوامل  هاي قانون فعلی می کشور شده است. لکنتزیستی  محیط

در پیدایش این مساله بوده باشد اما اصل ماجرا از یکسو در عدم تخصـیص و  
هاي تاالبی از طرف دستگاه موظف و از سـوي دیگـر، انفعـال یـا      تأمین حقآبه

هـا،   هاي ارزشمند در مطالبه جدي این حقآبـه  ضعف دستگاه متولی این پهنه
رخ داده است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در این رخـداد نـامیمون و   

سوز، به اندازه تـوان و ظرفیـت قـانونی خـود، داراي تقصـیر بـوده و        سرزمین
هستند. عدم انجام تکالیف قانونی باعث شده کشـوري کـه روزگـاري میزبـان     

ت خـورده  اي از تجربیات شکس اولین کنوانسیون تاالبی جهان بود، با مجموعه
 ها شناخته شود. در زمینه مدیریت این عرصه

 کلیات

1565 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

، به  1396/  2/  30هاي کشور مصوب  قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب
ترین اقدامات تسـهیلگرانه و مصـادیق توجـه سـازمان      عنوان یکی از درخشان

فرد، به صـراحت و کفایـت    هاي منحصربه عرصه حفاظت محیط زیست به این
ها پرداختـه اسـت؛    هاي مربوطه در حفاظت از تاالب به تکالیف قانونی دستگاه

هاي قـانونی تعیـین    لذا هر قانون جدیدي بایسته است که با توجه به ضرورت
هـا در مـتن    شده در متن اخیر تدوین شـود. ورود مجـدد بـه موضـوع تـاالب     

به بهانه اشتراك در ماهیت آب، جـز تـداخل و   » جامع«احتمالی تحت عنوان 
 تراکم قانون، دستاوردي نخواهد داشت.

 کلیات

1566 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

ماننـد آنچـه کـه بصـورت      –هرگونه سوداي تملک بسـترهاي تـاالبی کشـور    
موجــب  –هـا رخ داده اسـت    فراقـانونی و مـورد اعتـراض، در بسـتر رودخانـه     

منـدان طبیعـت    حساسیت شدید جامعه مدنی و عبور از خطوط قرمز دغدغـه 
 این سرزمین است.

 کلیات

1567 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

ها الزم به ذکر است که موضوع، فقط تدارك حجمـی از   در مورد حقآبه تاالب
بر بستر تفتیـده  هاي مصنوعی  آب از طرق مهندسی و تزریق به واسطه کانال

هاي طبیعـی و بـا کیفیـت تعیـین      ها نیازمند به جریان ها نیست. تاالب تاالب
هـاي متعـدد در مجراهـا و مسـیرهاي      شده هستند که متاسفانه بوسیله سازه

ها دریغ شده است. لذا هم دریافت کیفیت طبیعی و هم کمیت  ورودي، از آن
ري بـوده و مـورد مطالبـه    هـا ضـرو   جریان به مقدار نیاز آبی در مصب تـاالب 

 جامعه مدنی است.

 کلیات

1568 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

زیستی بـه اسـتناد    ها در حسابرسی محیط گذاري واقعی این اکوسیستم ارزش
زیسـت و منـابع طبیعـی،     هاي کلی نظام در حـوزه محـیط   اصل دهم سیاست

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه،      192ابالغی مقام معظم رهبري و تبصره مـاده  
هـاي   موضوع اساسی دیگري است که نباید مغفول بماند. همچنین این پهنـه 

یعی کارکردهاي اجتماعی و معیشتی متنوعی دارند که بـا بـرهم خـوردن    طب
ها، فروپاشی جمعیتی و تضییع حقوق فـردي و عمـومی در    حقآبه طبیعی آن

هـا مـورد از چنـین     مقیاس وسیع رخ خواهد داد. کما اینکـه تـاکنون نیـز ده   
هایی قابـل رصـد و پیگیـري اسـت. بـدیهی اسـت کـه جبـران ایـن           پریشانی

هاي پایـدار، بـر    دیدگان با احیاء مجدد اکوسیستم ها و زیان خسارت یعدالت بی

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 عهده حاکمیت است.

1569 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

مدیریت جامع و یکپارچه منابع طبیعی و آب طبـق اصـول یـک، دو و شـش     
ضامن تواند  زیست و منابع طبیعی، می هاي کلی نظام در حوزه محیط سیاست

هاي آبی و پرداخت عادالنه حقآبه و تقسیم کسـري آب بـین    بقاي اکوسیستم
 ها و ممانعت از تضییع حقوق تاالب در زمان خشکسالی باشد. همه بخش

 کلیات

1570 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

ها صرفا وابسته به آب سطحی نیستند بلکـه بخشـی از ایـن حقآبـه بـه       تاالب
شود که آن هم به واسطه اعمـال حاکمیـت    منابع زیرزمینی تأمین می واسطه

 ناکارآمد و ناموفق باید در حساب مطالبات تاالبی منظور شود.
 کلیات

1571 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

ها را از شـمول مصـادیق    ماده یک قانون توزیع عادالنه آب، به درستی چشمه
 3ها به میان نیاورده است؛ فقط صـرفا در مـاده    از آن مستثنی کرده و ذکري

هـا نقـش حیـاتی در     محدودیت را بر توسعه چشمه اعمال کرده است. چشمه
هاي کشور بر عهده داشـته و لـذا    بقاي اکوسیستم کوهستان و جنگل و دشت

ها قبل از طی مسیر طبیعـی،   بند و انتقال آن هر گونه دخل و تصرف در میان
زیست و زیستمندانی است که وابستگی تام به ایـن منبـع    طتضییع حق محی

اند. این دست اقدامات و گسترش افزایش اختیارات دستگاهی بـا نگـاه    داشته
هاي طبیعی  فنی و بدنبال جستجوي منابع، باعث بر هم خوردن فزونتر چرخه

ها عالوه بر تضییع حقوق  و فروپاشی اکوسیستمی خواهد شد. تصاحب چشمه
ها دارند، موجبات نقض حـق شـرب و    ه مالکیت خصوصی بر چشمهافرادي ک

هـا   حیات جاندارانی است که در شرع مقدس، بـر حرمـت و رعایـت حـق آن    
 دستورات موکد داده شده است.

 کلیات

1572 _ _ 
هاي  تشکل

زیست و  محیط
 منابع طبیعی کشور

وزارت ذکر این نکته بسیار ضروري است که متاسـفانه در متـون پیشـنهادي    
نیرو در روند اصالح قانون، حقآبه طبیعت، پس از شش دهه غفلت، به حقآبـه  
تاالبی تقلیل یافته است. هر چند در برابر اختصاص همین اندك هم، مقاومت 
بسیاري وجود دارد اما باید این نکته، مؤکدا در مرکـز توجـه قـرار گیـرد کـه      

نیسـت کـه بخـواهیم    اساسا این موضوع، از آن دست موضوعات قابل مذاکره 
پس از طی روندهاي هرچند مشارکتی، در خصوص میزان و کیفیـت آن، بـه   

هاي طبیعی  توافقی دست یابیم. بلکه مساله به طور واضح این است که حقآبه
زیستی، و در مرکز آنها، حقآبه تاالبی، از حقوق بنیـادین سـرزمین و    و محیط

من اینکـه بـه رسـمیت    مآال از حقـوق بنیـادین شـهروندان آن هسـتند و ضـ     
هاي طبیعی آب و آزادي مسیرهاي آن، بدیهی است، مطالبـه   شناختن چرخه

هـاي طبیعـی،    جدي و اصلی، در واقع، در اولویت نخست قرار گـرفتن حقآبـه  
رتبه با اولویت شرب است. در  پیش از اولویت شرب و یا نهایتا و با اغماض، هم

ها داراي حقـوق آبـی    رودخانه ها، مراتع و حتی خود ها، جنگل مجموع، دشت
ها الزامی است و این مهم در رعایت حق گردش طبیعی  هستند که رعایت آن

 ها و زیستمندان آب رخ خواهد داد. کلیه زیستگاه
موجود در یک مسیر طبیعی آب، داراي حق شرب مقدم بر این منبع هستند 

ایع شـده  هاي فنی، این حقوق شرعی و طبیعی ضـ  که متاسفانه با درازدستی
هـاي شـرب و    است. در هر قانون آتی، بایسته آن است که پیش از تخصـیص 

صنعت و کشاورزي، حقوق طبیعی این موجودات، با صراحت، مشـخص و بـه   

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 رسمیت شناخته شوند.

 _ سروش طالبی _ 1573

 نقاط قوت این الیحه به شرح زیر است:
وزرات نیرو مشـروعیت  اکنون با آشکار شدن تبعات منفی تصمیمات گذشته، 

که به تنهایی الیحه تهیه کند را نداشته است. چند سال قبـل   کافی براي این
باورش راحت نبـود کـه مـدیریت دولتـی آّب کشـور خـودش را  دانـاترین و        

دانست، به یک نهاد غیردولتـی اجـازه    تواناترین نهاد براي حل مسائل آبی می
هـاي   مـا حـاال از شـبکه تشـکل    ها حضور داشته باشـد ا  گیري دهد در تصمیم

شود تـا در فرآبنـد بررسـی و اصـالح الیحـه حضـور        زیستی دعوت می محیط
داشته باشند و وزارت نیرو اعتبـار الیحـه تهیـه شـده را از مشـارکت چنـین       

زیستی نیـز در شـرایطی    هاي محیط آورد. شبکه تشکل نهادهایی به دست می
در فرآیند بررسـی الیحـه را    هاي دولتی رقیب وزارت نبرو، شرکت که سازمان

کنند. و بـا   اند، با پیگیري و جدیت در این فرآیند حضور پیدا می تحریم کرده
هاي طوالنی، با دسـت   گیري از نظرات مشاوران و اعضاي خود . همفکري بهره

رود. ایـن اتفـاق امـري مثبـت و نشـان از       پر در جلسات بررسـی الیحـه مـی   
 پیشرفت در حکمرانی آب دارد.

اتکلی  

1574 _ 

مصطفی 
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

انـد در   نویس، ارکان مختلـف مـدیریت آب کشـور موظـف شـده      در این پیش
نامه، سند راهبردي  نامه، نظام آیین 12سال بیش از  5ماه تا  6هاي زمانی  بازه

هاي آبریـز کشـور تـدوین و تصـویب      و طرح جامع آن هم براي تمامی حوضه
دشت ممنوعه در سراسـر ایـران و تبـدیل بـیش از      420از  کنند. وجود بیش

هاي تاالبی کشور بـه منـاطق    میلیون هکتار از پهنه 3,4میلیون هکتار از  1,4
غبارخیز نیازمند اقدامات فنی ضربتی و پیشگیرانه و یا به عبارت بهتر تعیـین  

باشـدکه البتـه    تر شد این وضعیت مـی  خط قرمزها براي تضمین عدم بحرانی
هـا و   نامـه  بایست در بلندمدت نیز مدنظر قرار گیرد. مضافا بعضی از آیـین  می

زمان تهیـه شـوند و بـه عنـوان      توانند به صورت هم اسناد از لحاظ زمانی نمی
سـال تـدوین و تصـویب     5مثال ابتدا باید اسناد تخصیص حوضه ظرف مدت 

کـه ایـن    شود تا بر این مبنا اقدامات مدیریتی یک حوضه آبریز تنظیم شـوند 
بر و براي شرایط بحرانی کشـور بـه مثابـه نوشـدارو پـس از مـرگ        رویه زمان

کنـد کـه    جا که بـه وزارت جهـاد کشـاورزي تکلیـف مـی      سهراب است. یا آن
هاي آبریز  الگوي کشت بهینه هر منطقه از حوضه«ماه  6حداکثر ظرف مدت 

یط آب هاي نسبی، ارزش افـزوده، شـرایط اقتصـادي و شـرا     را براساس مزیت
آیـد کـه آیـا در تـدوین ایـن       مـی  ، ایـن سـوال پـیش    »وهوایی تعیین نمایـد 

 نویس کارشناس کشاورزي مشارکت داشته است؟ پیش

 کلیات

1575 _ 

مصطفی 
زاده و  مصطفی

علی حاجی 
 مراد

_ 

هـا و اخـتالف نظـرات پیرامـون      نکته چهارم را باید بـه مخـاطرات، درگیـري   
رغم ایـن   کشور اختصاص داد که علی هاي آبی محیطی پرژوه مجوزهاي زیست

هاي مختلف در سـطح کشـور و تسـري ایـن اختالفـات و       اختالفات در پروژه
بایسـت بـه    هاي مختلف، آیا نمی حتی شایعات به عموم جامعه و  مردم استان

 ترین قانون آب کشور اشاره کرد؟ این موضوع مهم و فرآیند تهیه آن در مهم

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1576 _ 
انوش 

 _ اسفندیاري

شفافیت از جمله مواردي است که باید در آخرین نسخه منتشر شـده قـانون   
جا که بحث تغییرساختار در این قـانون یکـی    آب مورد توجه قرار گیرد. از آن

ترین نکاتی است که مطـرح شـده، بایـد در ایـن تغییـر سـه جنبـه از         از مهم
قـانون و بعـد سـازمان    ساختار در کنار هـم در نظرگرفتـه شـود. اول مسـاله     

هــا. ایــن مــوارد در کنــار هــم مطــرح هســتند.  مـدیریتی و دیگــري سیاســت 
کند و با صراحت درباره مقاصدي  ها و اهداف را مشخص می ها، جهت سیاست

کند. قانون، نحوه اجـرا و مقـررات الزم    که باید مورد توجه باشد اظهارنظر می
ن تشـکیالتی کـه بـراي    کنـد و سـازما   ها را مشخص می براي اجراي سیاست

اجراي کار و دربرگرفتن فرآیندها مورد توجه است. آخرین ویرایش قانون آب 
که به تازگی منتشر شده است در حالتی صامت و بدون شرح است؛ بـه ایـن   

هایی مورد توجه این قـانون   دانیم چه مقاصد و سیاست معنا که از طرفی نمی
ه اسـت. از سـوي دیگـر بـه طـور      است که در قالب مقررات و قانون ارائه شـد 

اي در نظـر   شفاف مطرح نشده که درباره نحوه اجراي این قـانون چـه برنامـه   
گرفته شده است و این قانون قـرار اسـت بـا چـه مکـانیزمی  اجرایـی شـود.        

هاي جنبی که در کنار متن اصلی قانون منتشـر شـده در مـورد ایـن      گزارش
دهـد. انتظـار ایـن بـود      موضوع، آدرس درست و مشخصی بـه مخاطـب نمـی   

هایی در ارتباط با متن پیشنهادي قـانون تهیـه شـده، توضـیحاتی در      گزارش
گیري درباره وضع موجود و تاثیر اجراي ایـن   گذاري و جهت خصوص سیاست

بینی شده است، ارائه شود. این  قانون بر وضع موجود، براي مقاصدي که پیش
یم. بـه همـین دلیـل دشـوار     کن توضیحات را در متن پیشنهادي مشاهده نمی

ها و نحوه اجراي آن را حـدس بـزنیم. در    است که از روي متن قانون سیاست
 مجموع باید گفت متن ارائه شده شفافیت کامل و الزم را ندارد.

 کلیات

1577 _ 
محسن 
 _ موسوي

عنوان مثال به وزیر جهـاد   هایی را فقط به دفتر وزرا، به نامه وزارت نیرو دعوت
ارسال کرده است. در حالی که با توجه به گسترده بودن حوزه هاي کشاورزي 

اداري هر وزارت خانه براي مثال وزارت جهاد کشـاورزي کـه شـامل معاونـت     
درصـد مصـرف آب کشـاورزي     80هاي مهم از جمله معاونت آب و خاك که 

ایران زیر پوشش این معاونت است یا  سـازمان هـاي امـور عشـایر ، سـازمان      
ا زیرمجموعه هاي  اداره آبخیزداري و اداره جنگل است نیاز بود بـا  ها ب جنگل

دسـت    ها بـه  دقت بیشتر دعوت نامه ها ارسال شود. در حال حاضردعوت نامه
 اغلب بخش هاي ذي مدخل قانون آب نرسیده است.

 کلیات

1578 _ 
محسن 
 _ موسوي

جدید آب هاي صفی کشاورزي، معترضان اصلی به کلیت تدوین قانون  انجمن
که مربوط به حقوق و مالکیت آب است را بـه هـیچ    1هستند و خصوصا ماده

اي  هاي آب منطقه وجه قبول ندارند. به اعتقاد آنها مالکیت آب به نفع شرکت
را زیـر سـوال مـی      شایسته بر آب  تدوین شده و این مسئله امکان حکمرانی

 برد.
زمان دست کـم دو سـاله و   پیش نویس باید از طریق ایجاد یک دبیرخانه در 

 مشارکت همه ارگان و نهادهاي ذي ربط و ذي نفع تدوین شود

 کلیات

1579 _ 
اسفندیار 

 _ امینی
قانون توزیع آب، وزارت نیرو متولی تخصیص آب است و طبق  21طبق ماده 

توانـد تخصـیص بدهـد     هایی را می قانون مذکور وزارت نیرو فقط آب 24ماده 
هـاي متـوالی    که تولید کـرده باشـد امـا عملکـرد وزارت نیـرو در طـی سـال       

 کلیات
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي زیر زمینی در هر حوضه اي بوده است و  هاي سطحی و آب تخصیص آب

ها مختلف توسعه اعم  هاي کشاورزي و محیط زیست را به بخش وما حقآبهعم
از توسعه کشاورزي و توسعه صنعتی و توسعه شهري تخصیص داده و با ایـن  

 هاي آبی کشور را دچار چالش کرده است اقدامات همه حوضه

1580 _ 
اسفندیار 

 _ امینی

حـیط زیست،پسـاب   هـا، حـریم وبسـتر، حـق آبـه م      در قانون تکلیف حق آبه
هاي آب بران، قنوات و چشمه سارها و حـریم و بسـتر کـامال     فاضالب، تشکل

هـاي مـرتبط ماننـد وزارت جهـاد      مشخص شده و همچنـین نقـش دسـتگاه   
کشاورزي، سازمان محیط زیست، دادسـتانی و نیـروي انتظـامی نیـز روشـن      

ین است. لذا سوال این است کـه وزارت نیـرو چـه مسـاله و چالشـی در قـوان      
 موجود مشاهده کرده که تعیین تکلیف نشده است.

 کلیات

1581 _ 
اسفندیار 

 _ امینی

یکی از نکات کلیدي آن است که وزارت نیرو بسیار بـیش از ظرفیـت هـا آب    
تخصیص داده است. در حالی که طبق قانون یا باید آبهـاي تخصـیص داده را   

بطـور مثـال در حـوزه    به مالک اصلی خود برگرداند یا منابع آن را تهیه کنـد  
زاینده رود، آبی که وزارت نیرو تولید و وارد این حـوزه کـرده بطـور متوسـط     

که سد زاینده رود آبگیري  49میلیون متر مکعب آب است ولی از سال  384
بر اساس آمار وزارت نیرو کـه در تـابلو منـابع و مصـارف حـوزه      -شده تا االن 

مکعـب از آب سـطحی تخصـیص    میلیون متـر   1976 -زاینده رود قید شده 
میلیـون متـر مکعـب اضـافه تخصـیص آب اسـت.       1592داده، این به معناي 

هزار حلقه چاه در استان اصفهان حفر شـده امـا حـدود     63همچنین نزدیک 
هزار حلقه آن مجوز دارد و این موارد باعـث مشـکالتی از قبیـل خشـکی      42

انه فصلی شده و پیـرو  تاالب گاو خونی و تبدیل رودخانه هاي دائمی به رودخ
آن کاهش حقآبه هاي کشاورزان شده که در نتیجه باعـث تشـدید اختالفـات    

 اجتماعی ذي نفعان شده است

 کلیات

1582 _ 
اسفندیار 

 _ امینی

درصد از آب در بخش کشاورزي مصـرف مـی    92وزارت نیرو معتقد است که 
زرات درصد مـراجعین و  92شود فرض می کنیم این عدد درست باشد یعنی 

درصد مصـرف آب بـه    92نیرو از بخش کشاورزي هستند در این صورت  اگر 
بخش کشاورزي تعلق دارد وزارت نیرو نمی تواند تنها خود را متولی بداند یـا  

 اینکه بخواهد با تغیر قوانین این حقآبه ها را مخدوش کند

 کلیات

1583 _ 
اسفندیار 

  امینی

در سه نوبت این قـانون را   61در سال در زمان وضع قانون توزیع عادالنه آب 
شوراي نگهبان به مجلس یرگردانده بود بـه ایـن علـت کـه مخـدوش شـدن       

دانسـت و حتـی مجلـس را داراي     هـا را بـه لحـاظ شـرعی مجـاز نمـی       حقآبه
هـا   داند. حقآبه صالحیت براي این که بتواند مالکیت مردم را تغییر بدهد، نمی

ل نیسـت کـه وزارت نیـرو  قصـد دارد     جزو مالکیت افـراد اسـت و جـزو انفـا    
هـا را در اختیـار خـود     ها را تبدیل به پروانه کند و لغو شدن این پروانه حقآبه
 بگیرد.

وزارت نیرو در این امر موفق نخواهد شد و اصناف بـا مجلـس و دسـتگاههاي    
قضایی در ارتباط هستند و اطالع رسانی خواهند کـرد. یکـی از ایرادتـی کـه     

اي کـه   رفته این است که تبدیل حقآبه بـه پروانـه بـه گونـه    شوراي نگهبان گ
پروانه قابل لغو شدن توسط وزارت نیرو باشد یا قابل انتقـال بـه غیـر نباشـد،     

 شرعا مجاز نیست.

 کلیات
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 سعید مرید _ 1584
دانشگاه تربیت 

 مدرس

اضافه شدن ماده جدیدي با شرح زیر براي به رسمیت شناختن پدیده تغییـر  
 اقلیم در قانون با متن اولیه زیر:  

قانون حاضر مخاطرات پدیده تغییر اقلیم را بر منابع آبـی، کیفیـت زنـدگی،    «
زیست و توسعه کشور و تمدن آن را به رسمیت شناخته و تـالش دارد   محیط

 ».اري با آن مهیا نمایدکه بستر الزم را براي سازگ

 کلیات

 سعید مرید _ 1585
دانشگاه تربیت 

 مدرس
سازوکار الزم براي اجماع روي مباحث کلیدي مانند: منـابع آب تجدیدپـذیر،   

 خورد. زیستی به چشم نمی ریزي و حقابه محیط منابع آب قابل برنامه
 کلیات

 سعید مرید _ 1586
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ذیل شوراي ملی آب و درج آن » سامانه حسابداري ملی آب«شود  توصیه می
در بندي مستقل مورد توجه قرار گیـرد. بسـیاري از مـوارد ماننـد منـابع آب      

ریزي و میزان تغییـر حقابـه از طریـق ایـن      تجدیدپذیر، منابع آب قابل برنامه
 سامانه قابل طرح هستند.

 کلیات

 سعید مرید _ 1587
دانشگاه تربیت 

 مدرس

رغـم تأکیـد صـریح     هـاي گذشـته، علـی    نیست چنانچه ماننـد دهـه   مشخص
 5هـاي   در مواد قـانون برنامـه  » هاي آب زیرزمینی جبران بیالن منفی سفره«

 ساله توسعه محقق نگردد، چه نهادي باید پاسخگو باشد.
 کلیات

 سعید مرید _ 1588
دانشگاه تربیت 

 مدرس

کنـد.   الزم تفکیـک نمـی  همچنان برنامه تفاوت مصرف و برداشـت را در حـد   
توانـد   است و قانون می  منابع آب کشور از اختالط این دو مفهوم آسیب دیده

محور فعلی به تبخیر محور ایجـاد   ریزي برداشت بستري را براي عبور از برنامه
تـوجهی در ایـن گـام     تواند کمک قابل می» سامانه ملی حسابداري آب«کند. 
 باشد.

 کلیات

1589 _ 
سجاد 

يانتشار  _ 

هـاي تـایپی و    ها تناقض وجـود دارد. همچنـین غلـط    در چند مورد بین ماده
رفـت قـانونی کـه     خـورد. انتظـار مـی    انشایی متعددي در متن به چشـم مـی  

بـار توسـط یـک     ها بر سر آن بحث  و هزینه شده اسـت، حـداقل یـک    ساعت
 گردید. شد و موارد تناقض آن استخراج می کارشناس حقوقی مطالعه می

 کلیات

1590 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

عـدالتی در توزیـع آب    یکی از مشکالت فعلی مدیریت آب کشور، فساد و بـی 
ها وزارت نیرو پروانه صادر کرده و سبب شده که حـق بسـیاري    است که سال

هـاي   داران ضایع شود. این الیحه کـه در آن هـیچ یـک از مکانیسـم     از حقابه
اي و کمیسـیون   اداره آب منطقهتوزیع آب شفاف نیست و همه تصمیمات به 

 کند. و سازمان حوضه وابسته شده به شدت راه را براي فساد بیشتر باز می

 کلیات

1591 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

رانـی اسـت، ضـرورت دارد     که مشکل اصلی آب، مشـکل حکـم   با توجه به این
حکمرانی منابع آب اصالح شود. براي داشتن یک حکمرانـی مطلـوب اصـول    

دنیا و همچنین در اسالم بیان شـده اسـت کـه متاسـفانه قـانون       متعددي در
حاضر این اصول را نادیـده گرفتـه اسـت. برخـی از اصـول حکمرانـی خـوب        

 دهی، ساختار تو در تو و... عبارتند از: مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، پاسخ

 کلیات

1592 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

رود امضـاهاي طالیـی جـاي     مـی  با بهبود قوانین و تکامل نظام قانونی، انتظار
خود را به استانداردهاي مشخص بدهد ولی در این قـانون امضـاهاي طالیـی    

 بیشتر شده است.
 کلیات

1593 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

فهم آب برگشتی در این قانون بسـیار ضـعیف اسـت و در چنـد مـاده بحـث       
 است.هاي غیرمتعارف بدون توجه به آب برگشتی تصویب شده  استفاده از آب

 کلیات

1594 _ 
سجاد 
 کلیات در برخی موارد جمالت یکسان در قانون تکرار شده است. _ انتشاري
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1595 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

نامـه و سـند توسـط وزارت جهـاد      در این قـانون بارهـا خواسـته شـده آیـین     
کشاورزي و وزارت نیرو تدوین شود در حالی که موضوع و محتواي این اسناد 

اصال مشخص نشده است. در قانون توزیع عادالنه آب، هـر کجـا    ها نامه و آیین
اي تدوین کنند، دقیقا  نامه از وزارت نیرو یا جهاد کشاورزي خواسته شده آیین

هـایی را   نامه مذکور به چه موضوعی بپردازد و چـه مولفـه   مشخص شده آیین
هاد تدوین کند  و تنها براي تعیین استانداردها فرصت داده شده است. پیشـن 

 هاي مذکور طراحی شوند!!! نامه شود قبل از تصویب این قانون، آیین می

 کلیات

1596 _ 
سجاد 
 _ انتشاري

در مجموع باید پرسید که فصل ترتیبات نهـادي بـر اسـاس کـدام چـارچوب      
رانـی خـوب ایـن اسـت کـه وظـایف و        تدوین شده است. یکی از اصوب حکم

بازخواست نمود ولـی در قـانون همـه    ها به خوبی تفکیک شود تا بتوان  نقش
 کارها به همه سپرده شده است.

 کلیات

1597 _ 
محسن 
 ابراهیمی

شرکت مهندسین 
مشاور آبگستران 

 میهن

واقعیت این است که تدوین الیحه قانون آب کشور توسط وزارت نیـرو بـدون   
حضور ذي نفعان واقعی و حتی مجموعه نهادهاي دولتی و حـاکمیتی نـه بـه    

مشکل آب کشور و صیانت از منابع آبی و پایداري سرزمین بلکـه   منظور حل
اي و  هاي مخرب سـازه  به منظور حل مشکالت وزارت نیرو و استمرار سیاست

ــت.      ــه اســــ ــن مجموعــــ ــازمانی ایــــ ــدود ســــ ــافع محــــ  منــــ
براي نمونه در تدوین این قانون از تجربه گـزارش هیـات ویـژه سـیالب چـه      

شده است با توجـه بـه مشـخص شـدن     اي شد، اگر استفاده شد که ن استفاده
نقش وزارت نیرو در بروز سیالب، جایگاه جرم انگاري تخریب محـیط زیسـت   

هاي کالن محیط زیسـتی رهبـري در تـدوین ایـن قـانون       ابالغی در سیاست
 کجاست؟

 کلیات

1598 _ _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

وظـایف  «با توجه به جامعیت این قانون در خصوص موضوع آب و اشـاره بـه   
هاي مختلف کـه در   الزم است به سازمان» وزارت نیرو در خصوص تأمین آب

خصــوص آب درگیــر هســتند و وظــایف ایشــان (از آن جملــه وزارت جهــاد  
 ها) اشاره نمود. کشاورزي و سازمان شهرداري

 کلیات

1599 _ _ 
موسسه تحقیقات 

 آب

وزارت زیست و  زمینه مشارکت مناسب وزارت جهاد کشاورزي، سازمان محیط
هـاي آب کشـاورزي و    صنعت، معـدن و تجـارت، حقابـه بـران، مالکـان چـاه      

 کنندگان آب شهري و روستایی و صنعتی در قانون فراهم گردد. مصرف
 کلیات

1600 _ _ 
مرکز همکاري 

تحول و پیشرفت 
جمهوري ریاست  

گـذاري در   همانطور که قبال مطرح شد، سازوکارهاي جـاري در مسـیر قـانون   
بینـی نشـده در رونـد     گرانی از بابت تغییرات ناخواسته و پیشکشور موجب ن

نـویس قـانون جـامع آب اسـت. لـزوم       تصویب اجزاي حساس وکلیدي پـیش 
اظهارنظر نهادهاي متعـدد در بدنـه دولـت در خصـوص ایـن سـند، احتمـال        
اصالحات گسترده و تغییرات ناخواسته را بیشتر خواهد کرد. در مرحلـه بعـد   

ــویب   ــونگی تص ــز، چگ ــانون در      نی ــن ق ــی ای ــداد و تخصص ــدهاي پرتع بن
جـا و حتـی در    هـاي محتمـل در آن   هاي مجلس و حذف و اضـافه  کمیسیون

 صحن مجلس شوراي اسالمی، محل توجه، نگرانی و تردید است.

 کلیات
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1601 _ _ 
مرکز همکاري 

تحول و پیشرفت 
جمهوري ریاست  

هـاي دولتـی و     دستگاهبه رغم ایجاد نهادهاي متشکل از نمایندگان متعدد از 
رسـد وظـایف و    هاي غیردولتی در این قانون، همچنان بـه نظـر مـی    مجموعه

نویس در وزارت نیرو متمرکز شـده کـه موجـب     اختیارات مصرح در این پیش
خدشه بر اصل مدیریت فرابخشی آب اسـت. دسـتیابی بـه شـرایط مطلـوب،      

بـه طـول    39قبلـی   جا که فرآیند اصالح قانون یکباره ممکن نیست اما از آن
بایست تعریف دوران گذار از یک مدیریت مرکزي، متمرکز  انجامیده است، می

محلی و منعطف، در قانون جدیـد تبـدیل   -و باال ه پایین به یک سازوکار ملی
 شود.

 کلیات

 انجمن پسته ایران _ _ 1602

رسد الیحه پیشنهادي در راستاي سلب مالکیت منابع آب حیـازت   به نظر می
هـا بـه دسـت وزارت     از افراد، آن هم بدون جبران خسارت و سپردن آن شده

از الیحـه   23الـی   19و  16، 3،4نیرو طراحی شده اسـت. دسـت کـم مـواد     
اي را به بار خواهنـد آورد. ایـن در حـالی اسـت کـه       پیشنهادي چنین نتیجه

اساس تمدن چندهزار ساله ایران زمین به پسـتوانه نهـاد مالکیـت خصوصـی     
هـاي   گـذاري  آب شکل گرفته و همچنان نیز تولید، خلق ثروت وسرمایهمنابع 

مولدکشاورزي و صنعتی در فالت مرکزي ایران بر همین نهاد اسـتوارند. الزم  
به توضیح است که فلسفه ورود دولت به حیطه منابع آب در تمـامی قـوانین   

ت هـا؛ و مالکیـ   قبلی، حفاظت از این منبع ارزشـمند بـوده و نـه مالکیـت آن    
خصوصی افراد بر پایه قواعد عرفی، شرعی و قانونی همـواره محتـرم شـمرده    
شده است. در این رابطه توجه به قواعـد عرفـی و فقهـی حیـازت مباهـات و      

 1الضرر و ال ضرار همچنین اظهارنظرهاي شوراي محترم نگهبان پیرامون اده 
تــی قــانون توزیــع عادالنــه آب در زمــان بررســی و تصــویب ایــن قــانون و ح

نامه ضوابط ایجاد تعادل بین منابع  مصارف آب که به پیشنهاد وزارت  تصویب
به تصویب دولت رسـیده، خـالی از لطـف نیسـت. البتـه       1387نیرو در سال 

هزار رشته قنات موجود در فالت  50امروز، پس از خشکیدگی و انهدام قریب 
ن تصـور  سال گذشته، دیگر بر کسی پوشیده نیست ایـ  45مرکزي ایران ظف 

تواند پایدار خـوبی بـراي منـابع     طراحان قوانین قبلی که دولت به تنهایی می
آبی مملکت باشد، خیالی خام بود.   خالصه اینکه از نظر این انجمـن، الیحـه   

هاي مالکیـت خصوصـی بـر     تواند با سست کردن پایه اکنون می پیشنهادي هم
 ساند، تکمیل کند.منابع آب، کاري را که مغول نتوانست به سرانجام بر

 کلیات

 انجمن پسته ایران _ _ 1603

ها از دخالت در امور و تصمیمات اقتصادي و تجاري افـراد   امروزه پرهیز دولت
جامعه در همه کشورهاي در حال توسعه یا پیشـرفته، اصـلی پذیرفتـه شـده     
است.  اصرار الیحه پیشنهادي به تعیین تکلیف الگوي مصرف آب من جملـه  

خــورده اتحــاد  ، یــادآور ایــدئولوژي ویرانگــر و شکســت21-20-5-4در مــواد 
 جماهیر شوروي کمونیستی است.

 کلیات

 انجمن پسته ایران _ _ 1604

توان به مطابقت قوانین با قانون اساسی، داشـتن   نویسی می از اصل اولیه قانون
وضوح و شفافیت، جـامع و مـانع بـودن، اسـتحکام در ادبیـات و اصـطالحات       
حقوقی، در نظر گرفتن قابلیت اجرا، نگاه بلندمدت  وملی و پرهیز از تبعـیض  

نهادي سرشـار از  و استثناهاي قانونی اشاره کرد.  امـا متاسـفانه الیحـه پیشـ    
اصطالحات کلی، مبهم و غیر حقوقی، ارجاعات متعدد و بدون تعیین حدود و 
ثغور به اسناد دولتی بسیار مهم و تاثیرگـذاري کـه بعـدا بایـد تهیـه شـود و       

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
العـاده و   هاي دولتی بـا اختیـارات فـوق    تفویض اختیار به شوراها و کمیسیون

، رانـت، انحصـار ، فسـاد    شـک زمینـه ایجـاد تبعـیض     فراقانونی است که بـی 
بـرداران منـابع    اي مجریان با مالکین و بهره سیستماتیک و برخوردهاي سلیقه

 آبی کشور را فراهم خواهد آورد.

 انجمن پسته ایران _ _ 1605

هر چند براي تهیه این الیحه وقت گذاشته شده ولی باز هم از ظرفیت هـاي  
همه موارد در بخـش هـاي مختلـف    قانونی موجود در کشور استفاده نشده و 

فنی؛ حقوقی و تعرفه اي به تشخیص و نظر وزارت نیرو ختم شده که صحیح 
 نبوده و میبایست اصالح شود.

 کلیات

 علی باقري _ 1606
دانشگاه تربیت 

 مدرس

هاي قانون فعلی چیست؟ این  هنوز این سؤال باقی است که خالءها و نارسایی
نسبت به قوانین فعلی ایجاد می کنـد. بـه عبـارت    قانون چه تفاوت ماهوي را 

شـد   دیگر به موجب این قانون االن چه کاري را می توان کرد کـه قـبال نمـی   
انجام داد یا قبال مجبور به انجام چه کـاري بـودیم کـه االن دیگـر آن اجبـار      

تـرین تغییـر ایجـاد شـده در      ترین و عمـده  رسد مهم وجود ندارد؟ به نظر می
هاي حوضه آبریز در سطح حوضـه   ها و سازمان شکیل کمیسیونقانون جدید ت

هاسـت. نکتـه اینجاسـت کـه در حـال       هاي استانی در سطح استان و کارگروه
حاضر که هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده این تغییر در ساختار مدیریت 
آب کشور تصویب شده و در حال اعمال است حتی آگهی اسـتخدام مـدیران   

نتشر شده است. بنابراین براي چنین تغییر سـاختاري ظـاهرا   حوضه ها نیز م
 نیازي به تغییر قانون نبوده است.

 کلیات

 علی باقري _ 1607
دانشگاه تربیت 

 مدرس

در مورد نقش آب در فرایندهاي مدیریت و توسعه کشور باید یک وحدت نظر 
حاصل شود. نمی توان همزمـان هـم از الگـوي بهینـه و هـم امنیـت غـذایی        
صحبت به میان آورد. از جمله ایـن مـوارد همچنـین ارتبـاط آب بـا آمـایش       
سرزمین است. به عنوان مثال هنوز به یک تبیین فلسفی از انتقـال آب بـین   

 اي یا انتقال آب نمک زدایی شده به مناطق مرکزي کشور نرسیده ایم. حوضه
ه و اي مدیریت منابع آب در قانون حاضر دیـده نشـد   همچنین ماهیت منطقه

امکانات الزم براي آن فراهم نشده است. به عالوه خیلی از امور همچنـان بـه   
شوراي عالی آب محول شده است. باید به این نکته توجه داشت که باال بردن 
سطح نهادهاي مدیریت حوضه به سـطح معـاون ریـیس جمهـور و وزیـر و ...      

ند. اتفاقـا بـا   لزوما به معنی این نخواهد بود مسایل بهتر حل و فصل مـی شـو  
باالتر رفتن سطح مدیریتی و تصـمیم گیـري، اطـالع از جزییـات و تخصـص      
کاسته می شود. به این ترتیب بیم آن می رود کـه مسـایل بـدون توجـه بـه      
مالحظات تخصصی و فقط براساس مالحظات سیاسی مـورد تصـمیم گیـري    

 قرار گیرند.

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 علی باقري _ 1608
دانشگاه تربیت 

 مدرس

ذکر است تغییرات این چنینی، چه در قالب فقط طرح تغییـر سـاختار   شایان 
باشد و چه در قالب قانون، نیازمند صرف زمان کافی براي یادگیري سـازمانی  

سازي است. در وضعیت کنونی این ظرفیـت سـازمانی و    و اجتماعی و ظرفیت
انسانی در کشور وجـود نـدارد کـه سـاختار مـدیریت منـابع آب در مقیـاس        

اي شود. براي این منظور پیشنهاد می شـود اول از   ي به صورت حوضهسراسر
هاي  هاي آموخته شده مدل یک حوضه پایلوت شروع شود و متناسب با درس

مناسب براي سایر حوضه ها نیز استخراج شوند. در این رابطه به دو نکته باید 
 توجه کرد:

a       بـه همـه    . لزوما یک الگوي واحد وجـود نـدارد کـه بـه صـورت سراسـري
هاي کشور تعمیم داد. شاید الزم باشـد بـراي هـر حوضـه یـک مـدل        حوضه

هـاي آن حوضـه همـاهنگی     ها و امکانـات و ظرفیـت   توسعه یابد که با ویژگی
 بیشتري داشته باشد.

b  تنها تجربه مشابه در این زمینه شوراي هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود .
وضه آبریز پیشنهاد شده در قانون هاي ح است که ساختار و ترکیب کمیسیون

جدید آب هم خیلی مشابه همین مدل است. علـی رغـم دسـتاوردهاي ایـن     
شورا هنوز نمی توان ادعا کرد که این الگو یک الگوي موفق حتـی در همـان   
حوضه زاینده رود بوده است چه برسد به اینکه بخواهیم آن را به بقیه کشـور  

شت عملکرد این شورا مورد تجزیه وتحلیل تعمیم بدهیم. قبل از هرچیز جا دا
هاي آن براي طراحـی سـاختار جدیـد بهـره      قرار می گرفت واز درس آموخته

گرفته می شد. در حدي که ما در یک پژوهش کارشناسی ارشد عملکرد ایـن  
شورا را مورد ارزیابی قرار دادیم نقاط ضـعفی در ترکیـب اعضـا و نیـز شـکل      

تأسفانه همین نقاط ضعف دوباره در ساختار فرایندهاي آن وجود داشت که م
جدید کمیسیونهاي حوضه هم تکرار شـده انـد. بـیم آن مـی رود کـه پیـاده       
سازي سراسري الگوي کمیسیونهاي حوضه آبریز باعث به وجود آمدن هزینـه  
و بی نظمی زیاد در کشور شده و نتواند با موفقیت مواجه شود و بعدا چنـین  

 لگو به درد ایران نمـی خـورد و بایـد برگـردیم بـه     نتیجه گیري شود که این ا
 همان الگوي قبلی.

 کلیات

 علی باقري _ 1609
دانشگاه تربیت 

 مدرس

به صرف پیشنهاد ایجاد کمیسیون حوضـه آبریـز و سـازمان حوضـه آبریـز و      
کارگروه استانی دلیل بر مشارکتی کردن مدیریت آب نمی شود. بقیـه مـاجرا   

آمده و همچنان تمرکز در دست وزارت نیرو بـا   همچنان مثل سابق در قانون
محوریت پایتخت است. مضافا اینکه ساختار پیشنهادي کمیسیون حوضه هم 
عمال دولتی است و اثري از مشارکت گروداران ندارد. عمال امکان حضور سایر 
کنشگران براي مداخله در مدیریت مسایل آبی در ایـن قـانون فـراهم نشـده     

یی که قرار است به عنوان نماینـده شـوند تـا مشـروعیت     است. به عالوه اعضا
یک صنف در این کمیسیون حضور داشته باشند « انتخاب » داشته باشند نه 

اینکه توسط یـک مقـام یـا    « انتصاب » باید با یک فرایند دموکراتیک شوند. 
 سازمان انتصاب شوند.

حوضـه   همچنین الزم است در مورد ماهیت و طراحی و ترکیب کمیسیونهاي
آبریز دقت عمل بیشتري صورت گیرد و مطالعـات و تحقیقـات بیشـتري بـه     
عمل آید. تجویز یک ساختار که قبال تجربه نشده و امتحان خود را پس نداده 

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
به صورت سراسري و تعمیم یافته براي کل کشور مـی توانـد دردسـر آفـرین     

چنـین  باشد. بخصوص فراینـدهاي الزم از جملـه تـأمین منـابع مـالی بـراي       
 کمیسیونهایی باید با دقت طراحی شوند.

 علی باقري _ 1610
دانشگاه تربیت 

 مدرس

با این حجم باالي تغییـرات سـاختاري و بروکراتیـک، اصـل ظرفیـت سـازي       
مغفول مانده اسـت. معلـوم نیسـت کـدام نیـروي انسـانی و  کـدام پتانسـیل         

کنـد. بـه عـالوه تجربـه     سازمانی می تواند این تغییـرات بروکراتیـک را اجـرا    
شوراي هماهنگی حوضه زاینده رود نشـان داد تشـکیل چنـین سـاختارهایی     
بدون در نظر گرفتن مکانیزمهاي تأمین مالی، عمال تصمیمات این شـوراها را  
بی اثر می کند. در ساختار جدید کمیسیونهاي حوضـه نیـز سـازوکار تـأمین     

ن موظـف شـده انـد کـه     مالی پیش بینی نشـده و بـه زور دسـتور اسـتاندارا    
مصوبات این کمیسیونها را اجرا کنند. طبیعی است که اگر ایـن مصـوبات بـه    
نفع یک استان نباشد راه بـراي فـرار از اجـراي آن خواهنـد داشـت. اولـین و       

 راحت ترین بهانه براي این کار نداشتن بودجه براي انجام آن مصوبه است.

 کلیات

 علی باقري _ 1611
دانشگاه تربیت 

 مدرس

هاي آب منطقه اي و وزارت نیرو و شوراي عـالی آب   در عمل با حفظ سازمان
با ایجاد کمیسیون حوضه و بعد سازمان حوضه و کارگروه اسـتانی سـه الیـه    
جدید به سیستم بروکراسی آب کشور اضافه شده است که معلوم نیسـت بـه   

 کارایی بیشتر بینجامد.

 کلیات

 علی باقري _ 1612
تربیت دانشگاه 

 مدرس
روابط بین ارکان جدید در ساختار آب تعریف نشده اند. در عین حال از نظـر  

 حکمرانی آب به نظر نمی رسد تغییري در ماهیت به وجود آمده باشد.
 کلیات

 علی باقري _ 1613
دانشگاه تربیت 

 مدرس
ــازي (   ــاري س ــوع ج ــه موض ــازگاري در  Mainsteamingب ــوم س ) مفه

 ریها و قوانین کشور توجه نشده است.برنامهریزیها، سیاستگذا
 کلیات

 علی باقري _ 1614
دانشگاه تربیت 

 مدرس

به موضوع تولید اطالعات موردنیاز بـراي برنامـه ریـزي و تصـمیم گیـري در      
نفعان بـه اطالعـات    سطح کمیسیونهاي حوضه و نیز شفافیت و دسترسی ذي

 مورد نیاز توجه نشده است.
 کلیات

 علی باقري _ 1615
دانشگاه تربیت 

 مدرس

همچنان تأکید می شود قبل از اینکه وارد انشاي مواد قانون شویم الزم است 
ابتدا در مورد مدل مفهومی اداره آب در کشور و نحوه مواجهـه بـا چالشـهاي    
آن اجماع صورت گیرد. مواردي که الزم اسـت درایـن مـدل مفهـومی مـورد      

 د از:بحث و بررسی و بعد اجماع قرا رگیرد عبارتن
a چالشهاي پیش روي منابع آب . 
b فرایندهاي الزم براي مواجهه با اداره منابع آب و مهار چالشهاي آن . 
c سطوح پیاده سازي فرایندها . 
d کنشگرهاي متناظر با فرایندها در سطوح تعیین شده . 
e         ،منابع مورد نیاز (اعـم از منـابع سـازمانی، نهـادي، مـالی، انسـانی، فنـی .

 سرمایه اي) براي پیاده سازي چنین مدلی

 کلیات

 علی باقري _ 1616
دانشگاه تربیت 

 مدرس
هـاي رشـد کـه     در قانون پیشنهادي سازوکاري براي مهار پیشرانها و مکانیزم

 مهید نشده است.شوند، ت باعث رشد تقاضا و تقویت مصرف آب می
 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

 علی باقري _ 1617
دانشگاه تربیت 

 مدرس

در فرایند تدوین قانون اگر تأکید بر مشارکت گروههـاي مختلـف اسـت الزم    
است اعتمادسازي کافی صورت بگیرد. یک عامل خیلـی مهـم در ایـن رابطـه     
این است که کمیته تدوین کننده قانون به مشارکت کنندگان و نظردهندگان 

دهند نظرات آنها با چه مکانیزمی و به چه صورت مـورد پـردازش قـرار    نشان 
می گیرد و چگونه در متن قانون اعمال شده اند و اگر نظرات اعمال نشده اند 
توجیه آن چه بوده است. این کار بایـد در خـالل فراینـد تهیـه مـتن قـانون       

طمـه  صورت بگیرد و محول کردن آن به بعد می تواند به فراینـد مشـارکت ل  
 وارد کند.

 کلیات

 علی باقري _ 1618
دانشگاه تربیت 

 مدرس

هدف از مشارکت فقط جمع آوري نظرات گروههاي مختلف نیست. بلکه الزم 
است به منظور اجماع سازي بین گروداران مختلف امکان دیالوگ بین آنها در 
موضوع قانون آب فراهم شود تا دیدگاهها هرچه بیشتر به هم نزدیـک شـوند.   

همین راستا الزم است قبل از اخذ نظرات روي مواد قانون، اجمـاع سـازي    در
 روي مدل مفهومی کل قانون صورت بگیرد

 کلیات

 علی باقري _ 1619
دانشگاه تربیت 

 مدرس

در طراحی مواد قانون بـه واقعیـات اجرایـی درکشـور نیـز نگـاه شـود. مـثال         
اعتبار به موقع براي تجربیات شکست طرح احیا و تعادل بخشی و عدم تأمین 

تعیین حریم و بستر رودخانه ها و نیز مشکالت فراوان در پیـاده سـازي آنهـا    
هاي قبلی تعارض پیـدا مـی کننـد     بخصوص درمحدوده هایی که با سکونتگاه

درس آموخته هایی است که باید به آنها توجه کرد و صـرفا بـا تکـرار همـین     
ها به اجرا درآینـد.   باشیم که همه آنموارد در قالب مواد قانون انتظار نداشته 

 در این صورت قانون لوث خواهد شد.

 کلیات

 علی باقري _ 1620
دانشگاه تربیت 

 مدرس

در احکام جدید مثال در تعیین تکلیف حقابه ها و صـدور پروانـه هـاي بهـره     
برداري و .... نمی تـوان حقـوق صـاحبان حـق را بـه راحتـی ندیـده گرفـت.         

سري امور مانند رعایت الگـوي بهینـه را بـه زور بـه      همچنین نمی توان یک
بهره برداران تحمیل کرد و عدم رعایت آن را تخلـف قلمـداد کـرد. ایـن کـار      

 توجیه حقوقی ندارد.

 کلیات

 علی باقري _ 1621
دانشگاه تربیت 

 مدرس

در مورد مکانیزم حل اختالف پیشنهادي در متن قانون قبل از ورود به مواد و 
است در مورد کلیات و مدل مفهومی آن بحـث شـود. مکـانیزم     جزییات الزم

پیشنهادي حاضر بیشتر شبیه ایجاد یک رویه شبه قضـایی بـه مـوازات نظـام     
 قضایی است

 کلیات

1622 _ _ 

وزارت میراث 
فرهنگی، 

گردشگري وصنایع 
 دستی

رساند الیحه قانون جامع آب ایران که در دسـتور کـار وزارت    به استحضار می
هـاي   قرار دارد در برخی موارد نـاقض قـوانین و مقـررات سـایر دسـتگاه     نیرو 

 باشد. اجرایی از جمله این وزارتخانه می
هاي کهن در مجاورت منابع آبی  فرهنگی و استقرارگاه-بسیاري از آثار تاریخی

هـاي عمرانـی توسـط وزارت نیـرو بـا اقـدامات        اند و تداخل پـروژه  قرار گرفته
حمایتی و حفاظنی آثار و بناهـاي تـاریخی تـاکنون باعـث بـروز مشـکالت و       

را شده به لحاظ هاي اج که اغلب پروژه اي گردیده، به ویژه این معضالب عدیده
هاي زیادي را بـه   هاي تاریخی این مناطق، آسیب توجهی به مقوله پیشینه کم

هاي مهم میراثی کشور وارد نموده است؛ از این رو تصویب  ها و محوطه سایت
قانون جدید که نگرش کلی به میراث آب، بدون توجه بـه قـوانین و مقـررات    

هاي تاریخی داشـته اسـت؛ بـه     ناظر بر میراث فرهنگی و حفط آثار و محوطه

 کلیات
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي آبی، بیشـتر   رسانی به بناهاي تاریخی مجاور سازه طور قطع میزان آسیب

 خواهد شد.

1623 _ _ 
سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهاي 
 صنعتی ایران

 یک ماده با محتواي زیر به قانون اضافه شود:  
کشـاورزي،   هـاي کشـور، جهـاد    وزارت نیرو موظف است با همکاري وزارتخانه

زیست، هواشناسـی،   ریزي کشور، حفاظت محیط هاي مدیریت و برنامه سازمان
برداري، مدیریت بحران نسـبت   زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه

به مدیریت مخاطرات و کاهش خطرات ناشـی از تغییـرات جـوي، اقلیمـی و     
یت خطـر  زمین شناختی ماننده سیل، خشکسالی و فرونشست  در قالب مدیر

 و خطرپذیري (ریسک) اقدام نماید.

 کلیات

1624 _ _ 
سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهاي 
 صنعتی ایران

موضوع اکتشاف منابع آب نامتعارف یا سازند سخت ماننـد کارسـت، آب ژرف   
در رابطه با ممنوعیـت و   38ماده  4کامال بالتکلیف رها شده و تنها در تبصره 

از منابع  براي مصارف شـرب اشـاره شـده اسـت.     برداري این نوع  اولویت بهره
نظر به اهمیت تأمین آب در آینده و ضرورت تأمین امنیت این نـوع از منـابع   

برداري، آثـار   الزم است یک ماده مجزا در ارتباط با شناسایی، استحصال، بهره
محیطی و مخاطرات طبیعی مرتبط با منـابع آب سـازند سـخت نظیـر      زیست

، منابع نامتعـارف نظیـر آب شـور استحصـالی از دریـا،      هاي ژرف کارست، آب
هاي حاشیه بالیا و کویرهـاي داخلـی و سـاحلی  بـه همـراه تعـاریف        آبخوان

هـاي تخصصـی    هاي مرتبط و با ذکـر نـام دسـتگاه    ها در سرفصل مرتبط با آن
زیسـت، سـازمان زمـین     نظیر وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط

نی کشور و... به عنـوان دسـتگاه همکـار وزارت نیـرو     شناسی و اکتشافات معد
 اضافه شود.

 کلیات

1625 _ _ 
سازمان صنایع 

کوچک و شهرکهاي 
 صنعتی ایران

نهاد، شوراهاي شهر و روستا و سـایر   هاي مردم نقش مشارکت مردم و سازمان
برداران اصلی آب در قانون اندك اسـت. نیـاز اسـت در قالـب یـک مـاده        بهره

 این امر پرداخته شود.جداگانه به 
 کلیات

1626 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

ها، دست اندازي کـاملی بـه منـابع     ها و تاالب در زمینه مالکیت بستر رودخانه
 طبیعی که مالکیت عمومی دارند صورت گرفته،

کـامال  روندي که در حـال حاضـر حتـی بـدون تصـویب قـانون، بـه صـورتی         
ها نیـز   غیرقانونی توسط وزارت نیرو به سرعت در جریان است. در سایر بخش

گیــري در تغییــرات  بــا نــاچیز انگاشــتن نقــش مشــارکت مــردم در تصــمیم 
ساختاري، در انحصار گرفتن وظایف حـاکمیتی عمـده شـامل تخصـیص آب     

آب ها و در اختیار گرفتن تمامی حقوق  توسط وزارت نیرو، از بین بردن حقابه
گـذاري بـر اسـاس ارزش     هـاي وابسـته، تعرفـه    در دست وزارت نیرو و شرکت

اقتصادي آب و تشکیل بازار آب بدون محدودیتی و بسیاري موارد دیگـر کـه   
در گزارش ذکر شده، نگرانی عمیقی از نحوه مدیریت ایـن منـابع در انحصـار    

ه کـه هـدف   بیشتر وزارت نیرو فراهم آورده است و این شائبه را به وجود آورد
هـاي وابسـته بـه ایـن      از نوشتن این قانون، گویی افزایش درآمدزایی شـرکت 

 وزارتخانه است تا حفاظت از منابع آب.

 کلیات

1627 _ _ 
هاي  شبکه تشکل

نهاد،  مردم
نویس به دولت و ارائه الیحـه   همچنین تعجیل وزارت نیرو در ارسال این پیش

کند. هـر یـک از ایـن     به مجلس در دو ماه آینده، این نگرانی را دوچندان می
 کلیات
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 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور
هـاي مـدیریت منـابع آب کشـور، نیـاز بـه        تحوالت بنیادین در قانون و برنامه

د تـا قـانون در   نفعـان دار  ها گفتگـو میـان ذي   ها مطالعه و همچنین سال سال
راستاي مصالح عمومی تغییر یابد و منابع آب کشـورمان بـه سـمت پایـداري     

 حرکت کند.

1628 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

با وجود وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و مصارف، این 
نداشته و برعکس بر این شـرایط ناپایـدار دامـن    نویس رویکرد حفاظتی  پیش

نویس بر عرضه و تـأمین منـابع آب، از طریـق تخصـیص      خواهد زد این پیش
جدید و جابجایی تخصیص تمرکز کرده اسـت و در آن بـه مـدیریت تقاضـا و     
 چگونگی حرکت بـه سـمت تعـادل منـابع و مصـارف پرداختـه نشـده اسـت.        

تعارف و منابع آب نـاموجود (ماننـد   هاي نام الف) تخصیص جدید براساس آب
ریزي مازاد بر مصارف) صورت گرفتـه   هاي ابطال شده و آب قابل برنامه پروانه

ها شـده و الزم اسـت حـذف یـا بـر       است که منجر به ناپایداري بیشتر حوضه
 اساس شرایطی که در متن اصلی ذکر شده، کامال محـدود و مشـروط گـردد.   

و » ریـزي مـازاد بـر مصـارف     ب قابل برنامـه آ«هاي جدید با ،  زمینه تخصیص
 » هاي ابطال شده پروانه«

ب) بر اساس رویکردهاي ناصحیحی مانند بسـتن جمـع جبـري اقـداماتی از     
جـویی، فـراهم    هاي غیرمجاز و اعالم آن به عنوان آب صـرفه  قبیل بستن چاه

هـا، آب قابـل    هـا و زیرحوضـه   آمده اسـت. در اکثـر قریـب بـه اتفـاق حوضـه      
ریزي مـازاد بـر مصـارف موجـود وجـود نـدارد، همچنـین لغـو پروانـه           برنامه
برداري بسیار محدود بوده و یـا در صـورت لغـو پروانـه، در عمـل امکـان        بهره

بردار وجـود نخواهـد داشـت. در نتیجـه هـر گونـه        جلوگیري از برداشت بهره
تخصیص جدید بر این اساس، به بهاي کاسـتن از حقابـه محیطزیسـتی و یـا     

 هـــاي کشـــاورزان بـــدون جبـــران خســـارت خواهـــد بـــود.       حقابـــه
ج) همچنین در مواد مختلـف جابجـایی تخصـیص از مصـرف کشـاورزي بـه       

برداران تسهیل شده است کـه در عمـل و در نبـود     صنعت و شرب و بین بهره
 امکان کنتـرل برداشـت، بـه معنـاي بارگـذاري بیشـتر بـر منـابع آب اسـت.         

هاي مبهمی مانند سـند پایـداري یـا     د) حفظ پایداري منابع آب به چارچوب
سند تخصیص واگذار شده است و راهـی بـراي بـه تعـادل رسـیدن منـابع و       

هاي توسـعه منـابع    مصارف در نظر گرفته نشده است. مشخص نیست با طرح
هـاي گذشـته بـر     آب و مجوزهاي خارج از ظرفیتی که وزارت نیرو طی دهـه 

 همچنـین مشـخص نشـده    منابع آب صورت داده، چگونـه بایـد مواجـه شـد.    
کـه تـاکنون   -هـا   هاي غیرمجاز و اضافه برداشت چگونه امکان کنترل برداشت

 در آینده ایجاد خواهد شد. -وجود نداشته

 کلیات

1629 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي  پروانهریزي بر اساس آبهاي غیرمتعارف در تخصیص کالن و صدور  برنامه
 بــــــرداري حــــــذف گــــــردد و مــــــواد دیگــــــري بــــــه بهــــــره

 هــاي نامتعـــارف تعلــق گیـــرد.   شــرایط بســـیار محــدود استحصـــال آب  
هـاي   هاي غیرمتعارف کامال مشـابه آب  نویس، با آب در مواد مختلف این پیش

ــه   ــت و برنامــ ــده اســ ــورد شــ ــارف برخــ ــاس  متعــ ــر اســ ــزي بــ  ریــ
هـاي متعــارف، در   هـاي غیرمتعـارف، بـدون هـیچ شـرطی و در کنـار آب       آب

بـرداري صـورت گرفتـه     هاي بهـره  تخصیص کالن و همچنین در صدور پروانه

 کلیات
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 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي غیرمتعارف بسـیار محـدود بـوده و بـا      برداري از آب است. الزم است بهره

شرایط بسیار خاصی صورت گیرد. آبهاي ژرفی که تجدیـد پـذیر هسـتند، بـا     
لیت استحصال براي شـرب  ارائه تمهیدات فنی متناسب با توان این ذخائر، قاب

دارند و درصورت عدم رعایت مـوارد فنـی، مالکیـت چـاه سـلب مـی گـردد.        
هاي ژرف مدفون دراعماق زمین که غیر قابـل تجدیـد هسـتند، فقـط در      آب

برداري براي شـرب دارنـد و درصـورت عـدم      شرایط بسیار خاص قابلیت بهره
گري داده نمیشـود.  هاي  جایگزین، اجازه حفاري و استحصال دی اجراي پروژه

 استحصال فقط توسط بخش دولتی مجاز است.

1630 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

استحصال آب از سازند سخت، تحت شرایط بسیار خـاص و محـدود صـورت    
ــرد.  گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استحصال از منابع آب سازندي فقط براي تأمین آب شـرب و توسـط بخـش    
 شـــــرایط کلـــــی ذیـــــل امکـــــان پـــــذیر اســـــت:  دولتـــــی بـــــا

الف) مطالعات فنی نشان بدهد تاثیري منفی به لحاظ کمی و کیفـی بـر روي   
ــد  ــود ماننــــــ ــراف خــــــ ــابع آب پاییندســــــــت و اطــــــ  منــــــ

ــمه ــاه  چشــــ ــوات، چــــ ــا، قنــــ ــد.  هــــ ــته باشــــ ــا نداشــــ  هــــ
بردار شـرایط مبتنـی بـر     ب) درصورتی که ثابت بشود در استحصال آب، بهره

 ظــــــت کمــــــی و کیفــــــیمســــــائل فنــــــی در راســــــتاي حفا
 چاه را رعایت ننموده، بالفاصله مالکیت چاه از وي سلب گردد.

 کلیات

1631 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هـاي   هاي توسـعه منـابع آب و طـرح    ح راهکار نظارتی بر تصویب و اجراي طر
 انتقال آب دیده نشده است. 
هاي توسـعه منـابع آب در    در کشور تصویب طرحیکی از معضالت مهم فعلی 

زیستی و اجتمـاعی و بـدون    فرآیندي غیرشفاف بدون لحاظ مالحظات محیط
رود این قانون راهکـاري بـراي حـل ایـن      نفعان است. انتظار می مشارکت ذي

گیري بـه   معضل در نظر گرفته باشد. در این راستا الزم است نهادهاي تصمیم
گیـري   ل گیرند. تمام اطالعات مرتبط بـا تصـمیم  صورت کامال مشارکتی شک

جلسات، مکاتبات و مطالعات در اختیار عمـوم قـرار گیـرد.     شامل کلیه صورت
هاي مردمی امکان نظـارت در تمـام مراحـل را     زیست و تشکل سازمان محیط

 داشته باشد.

 کلیات

1632 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

 حفاظت و احیاي قنوات:
نویس جدید قانون آب مانند قانون توزیع عادالنه آب، نسبت به حفظ  در پیش

و احیاي قنوات به عنوان یک سازه پایدار و سرمایه اجتماعی و فرهنگی چنـد  
اند که عـاملی   اي نشده است و موادي تدوین یا ابقا شده هزار ساله، توجه ویژه

 خواهند بود.بر از بین رفتن قنوات کشور 

 کلیات

1633 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

هاي آبیاري در توزیع آب و نگهداري  عدم هماهنگی و فرافکنی مدیریت شبکه
و وزارت نیـرو پابرجاسـت. وظیفـه     هاي آبیاري بین جهاد کشـاورزي  از شبکه

به جهاد کشاورزي سپرده شده اسـت   4و  3هاي  انتقال و توزیع آب در شبکه
شناسی صورت نگرفتـه اسـت. الزم اسـت     ولی این امر بر مبناي مطالعاتآسیب

اي، مطالعاتی مبنی بر اینکه چرا وزارت نیرو آب را در  براي تدوین چنین ماده
تحویل نـداده اسـت و چـرا جهـاد کشـاورزي      نقاط تحویل به صورت حجمی 

را بـه   4و  3هـاي   تاکنون وظیفه تحویل آب و انتقـال و توزیـع آب درشـبکه   

 کلیات



 
 

 

1179 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
 عهده نگرفته است، صورت گیرد.

1634 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

و احیـاي  در ماده یا موادي، به حفاظت  هاي شهري حفاظت و احیاي رودخانه
هاي شهري با تأکید بر رعایـت حـریم اکولـوژیکی، حـریم و مسـائل       رودخانه

ایمنـی آنهـا بـا رویکـرد مشـارکت مردمـی و ظرفیـت سـازي          کمی، کیفی و
اجتماعی در ارتباط با قواعد حفاظت و احیا، متولیان اجرایی و نظارتی و شرح 

 مسئولیت آنها پرداخته شود.

 کلیات

1635 _ _ 

هاي  تشکلشبکه 
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

. لزوم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصـوبات شـوراها و کمیسـیونها توسـط     7
گر براي مغایر نبودن این مصوبات با پایداري منـابع آب   نهاد یا شورایی تنظیم

زیسـت یـا  شـورایی     الزم است سازمان حفاظت محیط زیست. و اصول محیط
هاي  ها و مراتع کشور و تشکل ز سازمان محیطزیست، سازمان جنگلمتشکل ا

این نهادها به مقتضاي ماهیت  نهاد محیطزیستی مصوبات را تایید کنند. مردم
خود، مسئولیت نظارت بر منافع عمومی حال و آینده را برعهده دارند و بسیار 

ي درآمـدزایی  بردار در راستاي منافع بخشی یا در راستا کمتر از نهادهاي بهره
-کنند. شوراهاي نظارتی براي کار خود از مشاوره .فنـی  نهادي خود، عمل می

اجتماعی کارشناسان منابع آب، محیطزیست و اجتماعی و .... بهـره خواهنـد   
 برد

 کلیات

1636 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

) 16حاکمیتی شامل تخصیص آب (مـاده  نویس، عمده اختیارات  در این پیش
) 33و  20برداري منابع آب و منابع حـریم و بسـتر (مـواد    و صدور پروانه بهره

انحصارا به وزارت نیرو سپرده شده اسـت. همچنـین تـدوین سـند تخصـیص      
اجرایی تعرفه و بازار آب به وزارت نیرو سـپرده شـده     نامه حوضه آبریز و نظام

ارات حاکمیتی به وزرات نیـرو، بـه ایـن واقعیـت     است. در تفویض عمده اختی
توجه نشده که با همین رویکرد و تمرکـز اختیـارات بـوده کـه ایـن حجـم از       

ها ایجاد شده است؛ آیا قرار است بـه ادامـه چنـین رونـدي      مشکالت و چالش
هـاي   گیري در مورد تخصیص و صـدور پروانـه   تأکید شود؟ الزم است تصمیم

ها در فرایندي کامال شفاف و عمومی، در  نامه د و نظامبرداري و تدوین سن بهره
ساختارهاي شورایی توسط ذینفعان و ذیمـدخالن و تحـت نظـارت شـورایی     

زیسـتی،   هـاي محـیط   گر براي رعایت اصول پایداري منابع آب و حقابه تنظیم
ها و ادارات مرتبط، در امور فنی بـه   صورت گیرد. شورایی از کارشناسان رشته

 گیري مشاوره خواهند داد. صمیمشوراهاي ت

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1637 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

 منابع طبیعی کشور

سپردن پایدارسازي حوضه به دولت بدون هیچ الزام یا راهبرد خاصی بـراي   •
نـویس تنهـا در    نویس: ایـن پـیش   ها در متن پیش وزارت نیرو یا سایر دستگاه

دولت و نه وزارت نیـرو را، مکلـف بـه ایجـاد شـرایط      با عباراتی کلی،  4ماده 
تـر از پایدارسـازي    هاي آبریز کرده است، مفهومی که گسترده پایدار در حوضه

نـویش بـه    منابع آب است. در این ماده اصول زیر ذکر شده ولی در متن پیش
اي نشده و راهبردي در نظـر گرفتـه نشـده اسـت:      اشاره  اغلب این اصول هیچ

به پایدارسازي حوضه با رعایت به هم پیوستگی کمـی و کیفـی   دولت مکلف 
منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به هـم پیوسـتگی منـابع آب سـطحی و     

زیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلـیم، بـا تـدوین     زیرزمینی و پایداري محیط
هاي کالن، نسبت به متعادل نمودن منـابع و مصـارف آب،    ها و برنامه سیاست

احیاي رودخانه ها و تاالب ها، توقف بیالن منفی و جبران کسـري  حفاظت و 
گیــري تغییــر نــوع مصــرف در  هــا و در صــورت لــزوم جهــت مخــزن آبخــوان

هاي آبریز با هدف تأمین نیازهاي اساسی شده است. این در حالیسـت   حوضه
شـود.  الزم   نویس اثر چندانی از محتواي فوق دیده نمی که در متن این پیش

هـر یـک از ایـن اصـول مـوادي در نظـر گرفتـه شـده و وظـایف           است بـراي 
الزم اســت کلیــه اقــدامات وزارت نیــرو در  • هــا مشــخص گــردد. ه دســتگا

هـا،   ها، تاالبها، دریاچه  ها، آبخوانها، رودخانه اکوسیستمهاي آبی (شامل چشمه
هـا و تاالبهـا، از جملـه     خورها، مصبها و...) و همچنین حریم و بستر رودخانـه 

برداري از منابع آب، مصـالح رودخانـه و همچنـین هرگونـه      ور مجوز بهرهصد
ها شامل عملیـات   دخل و تصرف در ساختار یا خصوصیات اکولوژیک این بدنه

عمرانی، الیروبی و غیـره، تحـت قواعـد اکولوژیـک و تحـت نظـارت شـورایی        
زیست و سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور صـورت       متشکل از سازمان محیط

ها و تاالبهـا را بـه    نویس، بستر و حریم رودخانه در حالیکه در این پیشگیرد. 
بـرداري و اجـاره    اي و به عنوان اراضی براي بهره خانه عنوان معادن مصالح رود

نـویس نیـز تأکیـد     دیده شده است. همچنین مطابق روند قبلـی، ایـن پـیش   
اي بـه   ی کرانهاي، الیروبی و از بین بردن پوشش گیاه مبرمی بر اقدامات سازه

 بهانه حفاظت از سیالب دارد.
سپردن پایدارسازي حوضه به دولت بدون هیچ الزام یا راهبرد خاصی بـراي   •

نـویس تنهـا در    نویس: ایـن پـیش   ها در متن پیش وزارت نیرو یا سایر دستگاه
با عباراتی کلی، دولت و نه وزارت نیـرو را، مکلـف بـه ایجـاد شـرایط       4ماده 

از پایدارسـازي  تـر   هاي آبریز کرده است، مفهومی که گسترده پایدار در حوضه
نـویش بـه    منابع آب است. در این ماده اصول زیر ذکر شده ولی در متن پیش

اي نشده و راهبردي در نظـر گرفتـه نشـده اسـت:      اشاره  اغلب این اصول هیچ
دولت مکلف به پایدارسازي حوضه با رعایت به هم پیوستگی کمـی و کیفـی   

بع آب سـطحی و  منابع آب، ظرفیت تجدیدشوندگی و به هـم پیوسـتگی منـا   
زیستی و با لحاظ شرایط تغییر اقلـیم، بـا تـدوین     زیرزمینی و پایداري محیط

هاي کالن، نسبت به متعادل نمودن منـابع و مصـارف آب،    ها و برنامه سیاست
حفاظت و احیاي رودخانه ها و تاالب ها، توقف بیالن منفی و جبران کسـري  

یــر نــوع مصــرف در گیــري تغی هــا و در صــورت لــزوم جهــت مخــزن آبخــوان
هاي آبریز با هدف تأمین نیازهاي اساسی شده است. این در حالیسـت   حوضه

 کلیات
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 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
شـود.  الزم   نویس اثر چندانی از محتواي فوق دیده نمی که در متن این پیش

است بـراي هـر یـک از ایـن اصـول مـوادي در نظـر گرفتـه شـده و وظـایف           
ت نیــرو در الزم اســت کلیــه اقــدامات وزار • هــا مشــخص گــردد. ه دســتگا

هـا،   ها، تاالبها، دریاچه  ها، آبخوانها، رودخانه اکوسیستمهاي آبی (شامل چشمه
هـا و تاالبهـا، از جملـه     خورها، مصبها و...) و همچنین حریم و بستر رودخانـه 

برداري از منابع آب، مصـالح رودخانـه و همچنـین هرگونـه      صدور مجوز بهره
ها شامل عملیـات   ژیک این بدنهدخل و تصرف در ساختار یا خصوصیات اکولو

عمرانی، الیروبی و غیـره، تحـت قواعـد اکولوژیـک و تحـت نظـارت شـورایی        
زیست و سـازمان جنگلهـا و مراتـع کشـور صـورت       متشکل از سازمان محیط

ها و تاالبهـا را بـه    نویس، بستر و حریم رودخانه گیرد. در حالیکه در این پیش
بـرداري و اجـاره    عنوان اراضی براي بهره اي و به خانه عنوان معادن مصالح رود

نـویس نیـز تأکیـد     دیده شده است. همچنین مطابق روند قبلـی، ایـن پـیش   
اي بـه   اي، الیروبی و از بین بردن پوشش گیاهی کرانه مبرمی بر اقدامات سازه

 بهانه حفاظت از سیالب دارد.

1638 _ _ 

هاي  شبکه تشکل
نهاد،  مردم
زیست و  محیط

طبیعی کشورمنابع   

هاي آبسـاز منـابع    کلیه اقداماتی که منجر به تغییر ساختار یا تخریب کانون •
شوند شامل پروژه هاي عمرانی، صنعتی و معدنی ممنوع شده  آب سطحی می

ها نیز تنها تحت شرایط بسـیار خـاص و بـدون تغییـري در      و بهسازي چشمه
وقی علیه مـرتکبین  ساختار آنها صورت گیرد. در صورت لزوم طرح دعواي حق

 صورت گیرد

 کلیات

1639 _ 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

در مخروط افکنه ها ، پهناي بسـتر مسـیل هـا و رودخانـه هـا ، خصوصـاً        -8
رودخانه هاي فصلی معموالً بسیار وسیع است و عمالً حفاظـت و نگهـداري و   

 دشـوار اسـت ؛  ساماندهی آن ها دشوار ، هزینه بر و بلحاظ مسایل اجتمـاعی  
انتخاب بخشی از بستر فعال به عنوان تمام بستر و رهاسـازي مـابقی آن هـم    
اوالً مغایرت قانونی دارد ، ثانیاً معارضات محلی را بهمراه دارد . لـذا پیشـنهاد   
 مــی شــود مــاده یــا تبصــره اي بشــرح زیــر در الیحــه آورده شـــود ؛        

را در مخروط افکنه ها با وزارت نیرو می تواند بستر رودخانه ها و مسیل ها  "
تعیین عرض تعادلی مناسب ، ساماندهی و اراضی بستر قیمانده طرفین بستر 

 ؛ "جدید را با اخذ سند تملک نماید

 کلیات

1640 _ 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

پیشنهاد می گردد بر غیرقـانونی بـودن آبفروشـی ( توسـط تمـامی اشـخاص       
نهاهـا ، ارگـان هـا و...) تأکیـد و تصـریح شـود ،       حقیقی ، حقوقی و ادارات ، 

فروش آب تحت هر عنوان و به هر مدت و میزان ، بجز با مجوز رسمی قبلـی  
وزارت نیرو ( شرکت آب منطقه اي ) ممنوع است و جـرم تلقـی مـی شـود ،     

 ضمن اینکه مجازات آن هم تعیین شود ؛

 کلیات

1641 _ 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

اداره کـل حقـوقی قـوه     26/09/1377مورخ  6408/7طبق نظریه شماره  -9
قضاییه ، قانون توزیع عادالنه آب بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به حقابه از 

 6چاه و قنات داللتی ندارد بلکه موارد تخلف مواد مختلف آن از جملـه مـواد   
ه بجـاي  داللت بر بقاي مالکیت آن ها می نمایـد لـذا در صـورتی کـ     10و 7و

قنات قدیم چاهی حفر شود ، استفاده از آب باقیمانده قنات منافاتی با وضـع  
جدید نداشته وزارت نیرو حق نـدارد مـانع اسـتفاده مالکـان از باقیمانـده آب      

با توجه اینگونه نظرات که به اشـتباه ، حـق بهـره بـرداري از      خودشان گردد 

 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
نـات متروکـه و بالحـریم    تلقـی کـرده و اسـتفاده از آب ق    "حقابـه   "چاه را 

 بدارشده را نیز قانونی می داند ، الزم است تدابیر قانونی اندیشیده شود ؛

1642 _ 
مجتبی علی 

 مددي
اي قم آب منطقه  

نظر به اینکه کراراً گروه هاي گشت وبازرسی و مأمورین شرکت ها ، دسـتگاه  
هایی قرار دارند و هاي حفاري غیرمجاز را شناسایی می کنند که در مخفیگاه 

شبانه و در رزوهاي تعطیلی و بدور از چشم مردم و مأمورین اقدام به حفرچاه 
آب غیرمجاز می کنند ، لیکن ممکن است محل چاه غیرمجاز جدید الحفر یا 
در حال حفر شناسایی نشود ، قضات هم بدلیل عدم شناسایی چـاه غیرمجـاز   

 نمی دهند ، پیشنهاد می شود ؛حفر شده ، بدلیل خالء قانونی حکم مناسبی 
اقدام به حفر چاه غیرمجاز و تهیه و تدارك و داشتن دستگاه حفاري غیرمجاز 
و استقرار آن در محل هاي مشکوك به حفاري ( با تشخیص مـامورین داراي  

 ، جرم تلقی شده و براي آن مجازات تعیین شود . 51ابالغ ماده 

 کلیات

1670 _ _ 
ها،  سازمان جنگل

و آبخیزداري مراتع  

و در خصوص نامه شـماره   17/8/99مورخ  25264/1/99با احترام؛ پیرو نامه 
وزیر محترم نیرو پیرامون الیحه اخیر  20/11/1399مورخ  100/31/845/99

آن وزارتخانه در زمینه قانون جامع آب بـذل عنایـت بـه مـوارد ذیـل از اهـم       
ست. چرا که به طـور کلـی،   ناپذیر ا ضروریات بوده و توجه ویژه به آن اجتناب

صـراحتا در   1347گذار در اولین مرحلـه تـدوین در سـال     اهداف اصلی قانون
 متن قانون قید شده است. بنابراین

هـاي کشـور اعـم از     ب قانون ملی شدن آب، مدیریت کلیـه آّ  1اوال برابر ماده 
گذار بوده که در ادامه اعمال مدیریت بـر ایـن    جاري و زیرزمینی، هدف قانون

ــت.     ــده اســـ ــد شـــ ــراحتا قیـــ ــرو صـــ ــابع از س.ي وزارت نیـــ  منـــ
هــاي موجــود فنــی و مهندســی بــراي   ثانیــا: بــه کــارگیري تمــامی ظرفیــت

 یح و بهینه از این منابع ارزشمند.برداري صح بهره
ــره   ــوگیري از به ــا جل ــومی     ثالث ــافع عم ــت من ــا رعای ــاري ب ــرداري انحص  ب

رابعا انتخاب وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که وظیفه تاسیس و توسعه ایـن  
در بـاب   1346خامسا رعایت قانون اراضـی سـاحلی    ار است.  د  منابع را عهده

عنـداللزوم   هـا.  جاد اعیانی در بستر رودخانهوساز و ای ممنوعیت هرگونه ساخت
رسد، نص صـریح قـانون، حجـت را بـر      نظر می گانه فوق به 5با توجه به مواد 

وظایف اصلی وزارتخانه متولی تمام کرده و به وضـوح مشـخص کـرده آنچـه     
هاي مربوط به منابع آبـی از   گذار بوده منابع آبی است و عرصه مورد نظر قانون

طور کلی خروج موضوعی دارد. فلـذا وزارت   خارج است و به شمول این قانون
نیرو حق دارد در خصوص تمام منابع آبی کشور و مدیریت فنـی و مهندسـی   
حاکم بر هر نوع پیشنهادات خود را ارائه نماید. خـواه ایـن پیشـنهاد اصـالح،     

هاي مربوط به این منابع با روح  حذف و یا الحاق باشد اما ورود به حوزه عرصه
ها و مراتع کشور به طور کلی  قوانین موضوعه باالخص قانون ملی شدن جنگل

دارد بـا   گـردد. بنـابراین اذعـان مـی     مغایرت داشته و نقض قانون محسوب می
رو از منظـر اصـول    بررسی همه جانبه و حقوقی و فنی مهندسی، قانون پـیش 

؛ چون شود قانون اساسی و دیگر قوانین باعث مخدوش شدن افکار عمومی می
قانون اساسی، مردم حق مشارکت در امـوري کـه بـه منـافع      3براساس اصل 

ها مرتبط است را تحت عنوان سرنوشت اقتصادي دارند. همچنـین   عمومی آن
هاي ملی را جز اموال عمومی برشمرده قابلیت تملک  که عرصه 45است اصل 

 



 
 

 

1183 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
رد معنونـه  الوصف بنابر جمیع موا مع نماید.  بخشی و صنفی آن را تجویز نمی

فوق از منظراین سازمان، رویکرد الیحه تنظیمی ارائه شده متاسـفانه بـا ورود   
هـاي ملـی و انحـراف از آن در رعایـت حقـوق حقـه        در حوزه اراضی و عرصه

هـا و مراتـع) فراتـر از موضـوع      المنفعه (قانون ملی شدن جنگل عمومی و عام
مباحـث مـالکیتی   باشـد. از سـویی پـردازش بـه      مهندسی و مدیریتی آب می

برخی منابع از جمله سـواحل و حـرائم و دریاهـا کـه موضـوع قـانون اراضـی        
اي و مدیریتی آن مجموعه،  مستحدث و ساحلی است با توجه به وظیفه حرفه

کنـد.   از جامعیت الزم  برخوردار نیست و هدف اصلی این قانون را تأمین نمی
ندسی و با رعایت صـالحیت  لذا با امعان نظر بر کلیه مبانی حقوقی و فنی مه

هاي این سازمان در تدوین الیحه مذکور به ویژه  اظهارنظر در حوزه مسئولیت
نظرات پیشنهادي و کارشناسی ارائـه شـده کـه مسـتفاد از      36و  32در مواد 

باشـد تقـدیم تـا     قوانین و مقررات جاري حاکم بر رفتارهاي اداري کشور مـی 
 برداري قرار گیرد. مورد بهره

1671 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

هــاي بخشــی برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي،  در راهکارهـاي اجرایــی حــوزه 
هیات محترم  3/11/1379اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مورخ 

وزیران با عنوان راهکارهاي اجرایی بخش آب و کشاورزي، دولت موظف شده 
هاي  نگري در زمینه ه آب براساس جامعبود با هدف اصالح قانون توزیع عادالن

اصلی زیر الیحه پیشنهادي را به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. الزم اسـت  
ــیش  ــوارد در پــ ــن مــ ــرد.   ایــ ــرار گیــ ــدنظر قــ ــانون مــ ــویس قــ  نــ

هاي بنیانی و درازمدت کمی و کیفی منابع آب، متناسـب   تأکید بر سیاست -
  با اهداف بخش کشاورزي

سازوکار مدیریت هماهنگ و یکپارچـه منـابع آب    مشخص کردن ساختار و -
 کشور

هـا و حـریم    ها و نحوه جلوگیري از تجاوز به آن تعیین تکلیف بستر رودخانه -
بستر و تأسیسات آبی و مدیریت سواحل کشور با توجه به نقش دسـتگاههاي  

 اجرایی مختلف
هـاي قبـل در    هـا و شـرایط خـاص سـال     لغو احکامی کـه بنـا بـه ضـرورت     -

 بهرداري از منابع آب صادر شده و با قوانین موضوعه مغایرت دارد. هبهر
بهـا، حـق    هـاي آب و خـدمات مـرتبط بـا آن نظیـر آب      شفاف کردن تعرفه -

النظاره و ... در راستاي متنوع ساختن منابع تأمین مـالی بخـش    انشعاب، حق
 بینـی  ها و محصوالت کشاورزي مشروط به پیش آب و متناسب با قیمت نهاده

 ها در تعیین قیمت تضمینی هزینه
 19استقرار نظام ملی تخصیص بهینه آب در راستاي مفاد بنـد ط تبصـره     -

 نامه اجرایی آن قانون برنامه دوم و آیین
قانونمند کردن امر اشـتراك و آب کشـاورزي، توسـعه و حمایـت از ایجـاد       -

آب و هـاي ان رسـمی    کننده آب کشاورزي، صـدور پروانـه   هاي مصرف تشکل
نامه اجرایی آن و متناسب کـردن الگـوي    ها و آیین برداري از آب براي آن بهره

 هاي منابع آب در مناطق مختلف کشت با ظرفیت

 کلیات

1672 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
دهـد کـه مشـکالت قـانون      نگاهی اجمالی به مواد پیشنهادي الیحه نشان می

اي بـه وزارت نیـرو    ه و اختیارات گستردهتوزیع عادالنه آب در آن برطرف نشد
 کلیات
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 مسیر طی شده در تدوین الیحه پیشنهادي قانون آبمستندسازي  

 

 ماده ردیف 
نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   
هاي روزافزون آب کشـور و اسـتقرار    داده شده است. این امر براي رفع چالش

 نظام مدیریت جامع و فرابخشی آن مناسب نیست.

1673 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

هـاي متعـدد در مـواد آن     جا که موضوع آب، فرابخشی بـوده و دسـتگاه   از آن
هـا   داراي نقش هستند لذا به منظور پیشرفت در کار ضروري است نظرات آن

شود مرحله بـه مرحلـه مـوادي کـه      با دیدگاه مثبت لحاظ گردد. پیشنهاد می
فرابخشی هستند وزارت نیرو در ماده مرتبط نقش و جایگـاه دسـتگاه همکـار    

 زیسـت، وزارت صـمت   به ویژه وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط
 نویس قانون لحاظ نماید. را احصا نموده و با هماهنگی آن دستگاه در پیش

 کلیات

1674 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

اي و مدیریت مشارکتی تعیین گردد و  تعیین ارکان و ساختار مدیریت حوضه
نهـاد و جوامـع    دانش و فنون و تقویت نقش مردم، نهادهاي غیردولتی و مردم

گذاري  برداري از آب و ارزش ریزي، مدیریت، استحصال و بهره برنامهمحلی در 
 به آن تقویت گردد.

 کلیات

1675 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
بینی گـردد و لزومـا وزارت نیـرو     اي پیش نحوه تخصیص آب به صورت کمیته

 تنها نباشد
 کلیات

1676 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
بـرداري   رویکرد حفاظـت از منـابع آب جـایگزین رویکـرد بهـره     ضروري است 

 حداکثري از منابع آب گردد.
 کلیات

1677 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

هاي تأمین و  نحوه تعیین قیمت آب مصرفی براساس ارزش اقتصادي و هزینه
گذاري اقتصادي بر آب براسـاس حجـم آب    بینی گردد. ارزش انتقال آب پیش

نـویس بایـد مـدنظر باشـد تـا اصـالح الگـوي         لیه مصارف در این پیشبراي ک
 مصرف و مدیریت تقاضا در آن تقویت گردد.

 کلیات

1678 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
هـاي اجـرا، تعمیـر و نگهـداري و      تأمین منابع مالی براي بازپرداخـت هزینـه  

 بینی گردد. پیشبرداران به نحوي  ها توسط بهره برداري از آن بهره
 کلیات

1679 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

گذاري بخـش   نقش و جایگاه شوراي عالی آب به عنوان باالترین نهاد سیاست
آب در کشور در این قانون تقویت گردد. در این راستا بهتر است موارد مطرح 

معــاون امــور مجلــس  14/10/1399مــورخ  116569شــده در نامــه شــماره 
جمهوري منضم به طرح مجلس شوراي اسالمی (پیوست) مدنظر قرار ریاست 

 گیرد.

 کلیات

1680 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
مند کردن کمیته تخصصی شوراي عالی آب در راستاي ایجـاد   نهادینه و نظام

 ربط دراین قانون الزم است. هاي ذي انسجام و هماهنگی دستگاه
 کلیات

1681 _ _ 
برنامه و سازمان 

 بودجه کشور
هـا، دریاهـا و    الزم است نحوه جلوگیري از تجاوز به بسـتر و حـریم رودخانـه   

 تأسیسات آبی کشور در این قانون مشخص گردد.
 کلیات

1682 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

بـرداري از منـابع آب    گـري در مـدیریت و بهـره    امور حاکمیتی و امور تصدي
اي تغییـر   حاکمیت بخش آب کشور از استانی بـه حـوزه  کشور تفکیک و امور 

 یافته و براي کاهش منازعات اجتماعی و سیاسی راهکار قانونی ارائه گردد.
 کلیات

1683 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
بینـی   افزاري و اجتماعی بخش آب کشور پیش اي، نرم تقویت رویکرد غیرسازه

 گردد.
 کلیات



 
 

 

1185 

 اسامی نظردهندگان و متن نظرات دریافتی بر روي الیحه پیشنهادي قانون آب (ویرایش نخست): 7 پیوست 

 

 
 ماده ردیف

نام و نام 
 خانوادگی

نظر نقطه سازمان  
 کد اصالح

پاسخیا   

1684 _ _ 
برنامه و سازمان 

 بودجه کشور

در تدوین این قانون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین قوانین مرتبط با آمـایش  
هـا مـدنظر قـرار     گیري بایست الزامات آمایش سرزمین در تصمیم سرزمین می

 گیرد.
 کلیات

1685 _ _ 
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور

زمینه آب از جمله  اي به وضعیت قوانین موجود در در قانون پیشنهادي اشاره
هـاي بازدارنـده آب، قـوانین     قانون توزیع عادالنه آب، قانون و مقررات مجازات

مرتبط با فاضالب و غیره نشده است. لذا الزم اسـت مشـخص شـود کـه چـه      
ارتباطی بین این قانون و قوانین فعلی وجـود دارد. و قـوانین و مقرراتـی کـه     

 گردد به طور مشخص قید شود. ملغی می

اتکلی  
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