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 :دستوركار جلسه
 بندي نظرات بخش كشاورزي پيرامون اصالح سند تدبير آب مشهد بررسي و جمع 

 
 

 :اهم موارد مطرح شده
سند تدبير آب مشهد و استان را  هاي از اقدامات كميسيون و مراحل پيشرفت پيگيري اي در ابتداي جلسه رئيس كميسيون كشاورزي خالصه -1

 .را بيان كردند الملل بينبيان نمودند و اخبار كوتاهي از بخش كشاورزي استان و 
 

داده شده  هاي و پاسخبه بيان سواالت در ادامه جلسه ان بخش كشاورزي استان جمع بندي شده بود ارنظرات برخي از خبرنگكه اين با توجه به -2
 :ه نمودراوان به موارد زير اشت ميورد بحث از اهم موارد م. رادات وارده بر سند تدبير آب پرداخته شداي به

 

 اجرائي آن هاي بود كه اهرم اجرائي و نظارت قانوني و تطبيق يا قانون توزيع عادالنه آب و نيز آئين نامه اين يكي از سواالت مهم مطرح شده -3
ند در شكل فعلي فهرست سبود كه  اين سوال اين راد به سند تدبير تهيه شده را دارد و پاسخ داده شده بهايترين  مشخص نيست كه مهم

سطح به سطح  اين اشد، بديهي است كه انتقال ازب مينفعان براي دستيابي به پايداري اما به شكلي دسته بندي شده و منسجم آرزوهاي ذي
 .اشدب مي) يا تعديل تغيير قانون از طرق ممكن(عملياتي نيازمند تطبيق اقدامات به قانون  هاي و سپس سطح برنامه اجرايي هاي سياست

 

 جلسه بود اعضاءمطرح شده بود و مورد اتفاق تمام  به نمايندگي از تعاوني كشاورزان ي كه توسط يكي از خبرگان بخش كشاورزيديگر دمور -4
موضوع در كليه  اين چهنچنا ،بهينه آن هاي شتوجه به تغيير در الگوي مصرف و صرفه جويي و رو سند و باكه به منظور عملياتي كردن اين

چنانچه بازي بود كه  اين پاسخ مطرح شده از سوي مسئولين مربوطه. د كردندر مشهد، تبعيت نخواه صرفاًكشاورزان، دشت ها اجرا نشود 
حركت به جلو  اي تضمين معيشت و توجه به اقتصاد كشاورزان از ضروريات پايه. فعاليت به شكست منجر خواهد شد اين برد شكل نگيرد -برد

 منظور از انصاف توجه به حقوق . تدبير آب به آن اشاره شده است انصاف نيز در متن و نتايج. مديريت يكپارچه منابع آب است رد
منطقي و ( آن مرحله نيز اجماع نسبي در جزئيات كار در ادامه بايستي تبيين گردد و مسلماً. تحقابه داران و دارندگان مجوزهاي برداشت اس

مشابه در  فرآيندشوراي توزيع آب استان انجام  23/03/95نمايد در جلسه مورخ  يادآوري مي ضمناً. بندي خواهد بود مبناي جمع )منصفانه
 .مصوب و ابالغ گرديده است )ستانبه ويژه در هفت دشت بحراني ا(هاي استان  كليه دشت

 

به ويژه  بخش خصوصي هاي حضور كليه تشكلبيان نموده بودند كه از نماينده نظام صنفي كشاورزي خراسان در پاسخ به سوال مطرح شده  -5
تدبير آب  فرآيندبه طور كلي : بيان شدشود،  كمرنگ ديده مينقش  اين سفانهمتأكنون تا امادر جلسات الزامي است  در حوزه كشاورزي

مراجع ذيربط در امتداد اصالح امور به سمت پايداري دشت مشهد بوده  تأييدجاد يك حركت قانوني مورد اي مقدماتي براي فرآيندمشهد يك 
جيه كرده و تو آنهادولتي الزم بود تا بتوانيم در جلسات  هاي جاد يك سند اوليه براي شروع حركت با حضور سازماناي  مرحله اين لذا در. است

نچه تا كنون تهيه شده پيش نويسي است كه اگر با هدف بوده است و آ مندان ه، ذي مدخالن و عالقدر نهايت سندي مورد توافق اكثر ذينفعان
بسيار آينده  تركيب آن شورا دراست كه شوراي راهبرد مديريت يكپارچه آب حوزه شكل خواهد گرفت و بديهي  محتوي آن موافقت گردد

  .ستمهم ا
 

در مورد  :بود كه اين سند كجاست؟ پاسخ داده شده اين بود كه جايگاه قانوني و ضمانت اجرايي اين سوال بعدي از مسئولين سند تدبير آب -6
. رسيده است )استانداري (و توزيع آب استان  تأمينبه تصويب شوراي  1392تدبير آب مشهد در پاييز  فرآيند :الف سند، اين جايگاه قانوني

فعاليت شكل گيرد و  اين اي و آبفاي مشهد براي راهبريآب منطقه مقرگرديد شوراي راهبردي مركب از استانداري، 1392در اسفند  :ب
 فرآيند اين به تبع جايگاه قانوني نتايج )الف: نيز بيان شد كه در مورد ضمانت اجرايي سند. اند داراي حكم استانداري بوده اعضاءتمامي 

 .اشاره به اقدامات عملياتي ندارد فعالًگرچه نوعي سند باالدستي بوده و  انوني دارد،ق /وجاهت اداري
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) سياست كالن 63راهبرد و  19،ازاند از طريق تثبيت يك چشم(جاد اجماع بوده است اي  فاز يك تدبير آب مشهد متمركز بر: كهاين يادآوري 
ي ها با واسطه سياست(ي عملياتي ها ي كالن برنامهها تدبير آب از سياست فرآيندآن انتقال  مأموريتآغاز شود  2بديهي است چنانچه فاز 

 .باشدمي) اجرايي
ضمانت اجرايي هر ضابطه يا قانوني اوال همراهي يا حمايت مردم و ثانيا اعمال قانون توسط ذي مدخالن و بخصوص قوه قضائيه  ترين مهم) ب

پشتوانه ادامه و عملياتي شدن آن  ترين سند بزرگ اين داران از د لذا حمايت جمعي گرواشب ميقاعده ن اين مورد نيز مستثني از اين است
 .باشد مي

 

به  اي دهاخراسان رضوي به عنوان متولي آب ار اي ا وزارت نيرو و شركت آب منطقهيآ  عنوان كه اين در ادامه جلسه سوال ديگري مطرح شد با -7
و توزيع آب استان و نيز با عنايت به همراهي و  تأمينمصوبات دريافت شده از شوراي عطف به : سند دارند؟ پاسخ اين اجرايي شدن

 ضمناً. ي مناسبي در نهاد مزبور وجود داردها رسد زمينه بنظر مي ،تدبيرآب مشهد فرآينددر برگزاري ) اي آب منطقه(نهاد  اين يها حمايت
اش را به امتداد مشاركت دادن ذينفعان  ز سه دهه بطور روزافزون جهت گيرياكه بعد اين بايد به استحضار برسانم كه وزارت نيرو با درك

نهاد مزبور نيز الزام بيشتري براي پياده سازي خواهد  حمايت نمايند، اعضاءساير خصوص نگراني نداشته و معتقدم اگر  اين دهد، در تمايل مي
 .داشت

 

 سند مورد در: صورت بيان كردند كه اين اديه كشاورزان مشهد سوال خود را بهيكي ديگر از نمايندگان بخش كشاورزي به نمايندگي از اتح -8
 بخشهاي گزينشي انتخاب صورت در .نيست آن اجراي رب ميو الزا ندارد آن وجود قوت برنقاط يتأكيد .نيست شفاف نكات از بعضي آب تدبير

 نيرو وزارت مديران .كنندمي انتخاب گزينشي را اب عادالنه توزيع قانوننيرو  وزارت مديران همچنانكه .است نشده ديده كاري راه هيچ ان از
 هيچكس و به نگرديده انجام است شده تعيين پنجم و چهارم برنامه در كه و وظايفي اندنداده انجام واهي داليل به را عادالنه توزيع قانون

در ادامه پاسخ داده شد . يابند نمي كشاورزان از تر كوتاه ديواري كه مي گرددند مقصر دنبال شده جدي اب بحران كه و حاال نيستند پاسخگو
اما تنها راهكار براي عبور . ، اشاره به وضعيت پياده سازي قانون توزيع عادالنه آب نيز صحيح است.اشدب ميصحيح  دقيقا موارد مطرح شده كه
گري و اعمال و فشار بر مسئولين براي تمكين به ابتدا اجماع گروداران و سپس مطالبه) انتخاب گزينشي قانون توسط مسئولين (وضع  اين از

  .راهكار ديگري بجز مشاركت و اجماع سراسري سراغ ندارم. باشدمي) هم چنين فشار بر متخلفين مانند دارندگان چاههاي غير مجاز(قانون 
 

 كشاورزي با بر رقابت بكنند جبران خريد بجاي آنكه با را آب، تقاضاي آب، حسابداري بجاي اي منطقه آب مديران گذشته اتسنو در: سوال -9
 و منابع بر فشار بيشتر جديد و مجوزهاي ها تخصيص كنار در هم حجمي آب فروشي .دادند انجام پول دريافت ازاي در جديد يها تخصيص

معتقدم رفتارهاي دوگانه موجب رنجش . كامال موافقم )پاسخ). اشاره به مباحث مربوط به آب فروشي( .كردند وارد زميني زير بهايآ ذخاير
و  اي ي آب منطقهها مأموريتنوع آب فروشي هيچ تناسبي با  اين معتقدم ضمناً. مي گردد) ايجاد راه حل(گروداران و سخت شدن تفاهم 

وضع پايان  اين را برعهده گيرند تا) مانند آب(مالي نهادهاي نظارتي  تأميننمايندگان مجلس  انشااهللا مسئولين كشور و. وزارت نيرو ندارد
 .يابد

 

 اوالً: نشده است؟ پاسخ داده شد تأكيد) 7،14،44مواد(مالكيت كشاورزان و اجراي قانون توزيع عادالنه آب  در سوال بعدي مطرح شد كه بر -10
قانون  44ي اشد و در آن مادهب ميت آب براي قانون پرداخته است كه داراي دو سياست كالن راهبرد يازدهم تدبير آب اختصاصا به مالكي
البته . عدم پياده سازي كامل مواد قانون توزيع عادالنه ي آب مورد اعتراض بنده نيز هست ثانياً. توزيع عادالنه ي آب نيز اشاره شده است

سند به ضرورت پياده سازي  اين 15اما راهبرد . اشدب ميي كالن ها نرسيده و هنوز در سطح سياست جزئيات اين سند تدبير در فاز يك به
 ).براي برقراري عدل و انصاف به مثابه يك مولفه ي اساسي پايداري(كامل قانون توجه نموده است 

 

و  است مردود ما لحاظ از كشاورز بآ و بر روي دولت توسط آب يگذار قيمت نوع نماينده اتحاديه كشاورزان مشهد در ادامه بيان كرد هر  -11
 هباحق صورتيكه و در شود خوداري موضوع اين براي وانصاف عدالت پسندانه عوام شعارهاي و از شودمي محسوب غير مال روي يگذار قيمت

 هم جرايم يا و بگيرند را روز قيمت توانندكردند مي واگذار ها پروانه از بيشتري بآ اگر .كنند گذاري قيمت وانندت مي خريدند را كشاورزان
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موارد در سند گرفته نشده است  اين رايمي بهيچ گونه تصمي) پاسخ). ي آب و خريد و فروش آبگذار اشاره به قيمت( .شود محاسبه بدينگونه 
 .جنابعالي قابل توجه استپيشنهادات . گونه موضوعات مطرح خواهند شداين شوند،تدوين مي» ي اجراييها سياست«در جلسات آتي كه 

 صنعت در پساب چرخاني و باز باشد اولويت در غذايي غير صنايع در و تصفيه از پس پساب گونه هر سوال شد مصرف: در مورد بحث پساب  -12
 ندادن انجام صورت در ذيربط سازمانهاي كه باشد كشاورزي يها تشكل ونظارت موافقت با كشاورزي به پساب اختصاص گونه هر و شود تأكيد

 بعداً كه شود مي واگذار كشاورزان غير به استاندارد غير پساب حاضر حال در .باشد حقوقي پيگيري و برخورد تشكلها توسط محوله وظايف
مورد هم مانند مورد قبل تصميم معيني  اين در: و پاسخ داده شد) مصرف پساب در كشاورزي(داشت  خواهد بر در مديران براي مشكالتي

 .سياست كالن به مباحث باز چرخاني آب توجه شده است 5با قيد  18اخذ نشده اما بصورت عام تحت راهبرد 
 

 اين رخاني آب و تصفيه پساب با توجه به هزينه باالي آن، دولت بايد بپذيرد كهچمورد حاضرين در جلسه مطرح كردند كه در مورد باز اين در -13
با توجه به . بر است و انتقال و مصرف پساب تمام هزينهتوليد پساب . دوخواهد استفاده ش مي..) صنعت، كشاورزي و (ام قسمت آب در كد

هزينه باال  اين آب به كشاورز داده شود كشاورز حاضر نخواهد بود اين يي كه در مورد كيفيت پساب هم وجود دارد لذا اگر قرار استها نگراني
 . پساب در صنعت و مصارف شهري استفاده شود و در بخش كشاورزي استفاده از آن مقرون به صرفه نخواهد بود د لذا بهتر است ازرا بده

 

 .را بگيريد استفاده سوء جلوي باشد پرهيز شود تا داشته دوگانه برداشت كه جمالتي گونه هر وردنآ شد در سند تدبير آب از تأكيدهمچنين  -14
 .فرماييد تأكيد كشاورزان و حقوق مالكيت حمايت و قانون بر اجراي شفاف

 

سند يك سند پايه است و  اين كردند كه تأكيده سواالت بخش كشاورزي برئيس كميسيون كشاورزي اتاق در ادامه و پس از اتمام پاسخ   -15
اگر منافع ذينفعان . بيشتر در بخش مردمي شكل بگيرد تا بخش دولتي يدسند با اين و ضمانت اجرايي در ادامه وارد مراحل اجرايي شود بايد

 . قابليت اجرايي شدن و عملياتي شدن را خواهد داشت بخش خصوصي در آن ديده شود قطعاً
 

با موارد آتي تقاضاي تغيير هرگونه موارد مذكور در سند تدبير آب را كه ) دادگستري كشاورزي و وكيلكارشناس (در ادامه يكي از كشاورزان   -16
رود در سير  مي كه سند تدبير آب يك سند آرماني است كه بيم آناين نكته. نمودنداشد را ب ميمغاير ) 19و  18، 17، 16بندهاي (الذكر 

ز واژه درستي نيست و ترجمه نادرستي ا» گروداران « واژه . مراحل تقنيني و اجرايي دچار تغييرات اساسي به ضرر حقوق آب كشاورزي گردد
گرودار . هاي لغات انگليسي به فارسي ترجمه شده است در فرهنگ گذار ، ذينفع، وثيقهگذار واژه به معني گرو اين .است Stakeholderواژه 

شخصي است كه مال خود ) برعكس (  گذار يعني شخصي كه مال ديگري را نزد خود دارد و تحت شرايطي متعهد به استرداد آن است و گرو
ي ها شود واژه مناسب ديگري كه به وضوح مبين گروه پيشنهاد مي. سترداد آن را بخواهدواند ات ميسپرده و تحت شرايطي را نزد ديگري 
 ضمناً. ي مالكين يا ذيحقان استفاده شودها ي مجاز، واژهها به عنوان مثال براي دارندگان پروانه. ر كار آب باشد، استفاده شوداند مختلف دست

 .واند مورد استفاده قرار گيردت مييا عالقه مندان  ها ي ذيعالقهها واژه ذيعالقه مندان نيز درست نيست و به جاي آن واژه
 

ي گزاف و بعضاً با ها نسبت به حفر چاه در اراضي خود با صرف هزينه 1347بسياري از كشاورزان حتي قبل از قانون ملي شدن آب در سال  -17
و به  اند تصويب قوانين مختلف رو به رو شده و پس از آن با اند ي در كشاورزي همت گماردهگذار صال آب و سرمايهاستقراض نسبت به استح

متر با قيمت يك  100به عنوان مثال در پنجاه سال پيش هزينه حفاري يك چاه به عمق . ثارگران اقتصادي هستنداي گواه فعاالن اقتصادي،
همان سرمايه  اي و عده ها سرمايه خود را صرف آباداني بيابان اي عده. د آباد مشهد برابري مي نموده استهزار متر مربع زمين در منطقه احم

 تأمينو اكنون با توجه به توسعه شهر و افزايش جمعيت و افزايش كالن قيمت اراضي شهري  اند را در شهر براي خريد زمين مصروف ساخته
كه اراضي بدون آب آنها ارزشي نخواهد داشت به اين اگر آب را از اراضي كشاورزي بگيرند ضمن نند كهك ميآب آن را از كشاورزان مطالبه 

مع الوصف، چه آب را ملك كشاورزان بدانيم و چه جزو انفال محسوب كنيم، با . اقتصاد كشور نيز صدمات جبران ناپذيري وارد خواهد آمد
 وان و نبايدت مياشند و نب ميي مجاز و معين، كشاورزان داراي حق مكتسبه نسبت به آب ها ي حفر و بهره برداري اوليه با دبيها صدور پروانه

حق به طور كلي يا جزئي ساقط يا مخدوش گردد ولي از طرف ديگر اكثر كشاورزان با كاهش يا افزايش نسبي دبي مجاز به طور موقت به  اين
ي زير زميني براي تعادل بخشي به هر دشت ها افزايش سطح آبمتناسب با كاهش يا ) ليتري(صورت درصدي و نه به صورت حجمي 

اند و  ي كردهگذار دارند، چرا كه بر آن اساس سرمايه ا به طور دائم براي خود محفوظ ميي اوليه رها مخالفتي ندارند و فقط حق عدم تغيير دبي
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 :تعداد صفحــات 4
  و صنايع تبديلي آبكشاورزي، كميسيون  صورتجلسه

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1395/ماه آذر/22

 :شماره جلســه 17
 

 :رئيس جلسه شريعتي مقدم جناب آقاي :دبير جلسه فهيمي فردجناب آقاي  :ساعت شروع 17 :ساعت خاتمه 19:30

        

در دشت شيروان : مثال. ( زميني باشيمطح و حجم آبهاي زيرشاهد افزايش سبا تغييرات جوي آينده  با توجه به حق مكتسبه آنان، چه بسا در 
 ).هفت سانتي متر سطح آب باال آمده است

ي غير مجاز، عدم صدور مجوز جديد و ها به مسدود و مسلوب المنفعه نمودن كليه چاه وانت مي در سند تدبير آب تأملاز ديگر موارد قابل  -18
اساس هر بخش  اين بر. شرب، مخالفت با دريافت آب بها در بخش كشاورزي اشاره نمود ي مختلف حتي آبها پروانه براي حفر چاه در بخش

ي گذار قانون تملك اراضي و قانون ملي كردن سرمايه: مثال. ( بر اساس نياز مكلف به خريد چاه يا قسمتي از حقابه چاه از بخش ديگر است
 .ي مجاز باشدها با پروانه كشاورزان) راي موثر در تصميم سازي( مديريت و حفاظت از منابع آب با مشاركت موثر ،.....)خارجي و

 

ه قانون توزيع عادالنه آب و كاين سابقه مجريان قانون در اجراي قوانين مرتبط با آب حكايت از سوء مديريت دارد، ضمن: همچنين مطرح شد  -19
نقص فني و  ،كف شكني ،مقررات جابجايي و سابقه پنج ساله قوانين و: مثال( .و مصوبات مربوطه نياز به اصالحات جدي دارد ها نامه آئين
اصوال با وجود حقابه و دبي مشخص براي هر بهره بردار و سهم هر يك از آب يك دشت و البته با در نظر گرفتن .....). ي متروكه و ها چاه

ه وجود بمي ي مناسب و دقيق حجمي، ديگر لزوها حريم و مسايل فني نسبت به بهره برداران ديگر آن دشت و كنترل ميزان برداشت با كنتور
 .، نيست)اند كه عموما مورد سواستفاده قرار گرفته(يك سري قوانين و مقررات دست و پاگير 

 

 . بطور كلي موافقت نمودند) 19و  16،17،18(چهار بند اخر مطروحه  با مسئولين سند تدبير آب -20
 

 
 :مصوبات جلسه

آب استان به مديريت جناب آقاي صادقي تشكيل و جلسات شورا به طور منظم تشكيل تصويب شد شوراي مردمي مديريت  .1
 .شود

 .ديآ ي الزم بعملها لزوم اجراي قوانين به طور كامل و رصد رفتار مسئولين حوزه آب به طور مرتب تا در جلسات شورا پيگيري .2
، اعمال نظرات بخش كشاورزي و تبديل و الفاظ دوگانه در سند ها هح واژبا تصحي تدبير آب چاپ نسخه دوم سندپيگيري  .3

 .ي خرد و اجراييها ي كالن به سياستها سياست
 . واژه مناسب تراز استفاده گروداران از سند تدبير آب و  كلمهحذف  .4
 شوراي 90 ماه فروردين و مصوبه قانوني ظرفيت به توجه با نفره 5 يها كميته تشكيل پيشنهاد دشت در هر تصميم منظور به .5

 .شد استانداري حفاظت
ي در بخش كشاورزي در مديريت بحران گذار لزوم رصد وضعيت آب استان به طور متوالي، ارائه راهكارها و چگونگي سرمايه .6

 .آب استان
 ممنوعهي ها ي جديد در دشتها لوگيري از حفر چاهجي غيرمجاز و ها اقدام عملي و اجرايي براي مسدود كردن چاهتقاضاي  .7
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