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  آب قانون نظرات بندي جمع
  كليات الف)

  توضيحات  پيشنهادات

 مالك نيرو وزارت و شود احيا بايد زيست محيط حفاظت سازمان جايگاه
 كشور در موجود قانوني هاي ظرفيت همه از نگردد. تلقي آب منابع مطلق

  شود. استفاده

 تضاد خطر كه است بخشي دستگاه يك از بيشتر بسيار نيرو وزارت نقش قانون، فعلي نويس پيش در
 عنوان به نيرو وزارت آورد. مي همراه به آب بخش كالن هاي ريزي برنامه و سياستگذاري در را منافع
 حوضه سازمان 6 كننده ايجاد نيز و و آبريز هاي حوضه كميسيون 6 دبير و ، آب عالي شوراي دبير
   دارد. آب بخش در ذيربط نهادهاي ساير برابر 13 از بيش سهمي آبريز،

با توجه به اهميت محيط زيست شكننده كشور و تاثيرپذيري جدي 
هاي شكننده و حساس كشور از تصميمات حوزه آب، نظر  اكوسيستم

سازمان حفاظت محيط زيست كشور بعنوان فصل الخطاب تلقي شده و 
  حق وتويي براي سازمان در قانون آب لحاظ گردد.

ها، مشروط به  هاي مربوطه، تعيين و حفظ بستر حريم ي سازهبردار در تخصيص منابع آب، نحوه بهره
هاي  ها (به ويژه تاالب شده، تاالب نظارت و تاييد سازمان گردد. به ويژه در خصوص مناطق حفاظت

برداري و  تحت پوشش كنوانسيون رامسر) و حريم اكولوژيك آنها، الزم است مالكيت و اجازه بهره
  نظارت آن با سازمان باشد.

 وزارت در آب مديريت ساختار جديد اركان اساس بر پيشنهادي اليحه نمت
 نشده تكميل ولي است سازي پياده حال در همزمان كه شده تهيه نيرو

 اهداف به نيل راستاي در بيشتر هماهنگي و رويه وحدت ايجاد براي است.
 ذكر راهبردي سندهاي تهيه فرمت دارد ضرورت قانون، اين در شده تعيين
 شده تعيين ساختارهاي توسط آنها تهيه زماني مهلت و قانون اين در شده
  شود. معين اليحه پيشنهادي متن در

 8 ماده متن يك تبصره در آبريز حوضه پايداري سند تهيه براي فرمت و ها چارچوب تعيين نظير
 مهلت نتعيي لزوم پيشنهادي؛ 01 ماده متن در استاني كارگروه وظائف شرح تهيه لزوم پيشنهادي؛

 استفاده كار و ساز تهيه براي زماني مهلت تعيين لزوم بهينه؛ مصرف الگوي تعيين نامه آئين تهيه براي
  موارد اين نظاير و پيشنهادي 22 ماده در كنندگان مصرف براي بيمه پوشش از



    تاريخ:  

    شماره:   

    پيوست:  

 

  42781000 تلفن پرديسان بيعتط امام،پارك يادگار و... ا فضل شيخ ،بين حكيم شهيد بزرگراه شمالي تهران،ضلع
 14155- 7383صندوق پستي: info@doe.ir:الكترونيكي پست www.doe.ir:اينترنتي آدرس

 

Page | ٢

  توضيحات  پيشنهادات

 صدور حاضر حال در محيطي، زيست و كيفي استانداردهاي تامين مورد در
 كيفي پايش كه حالي در است نيرو وزارت با ها يمحر در برداري بهره مجوز

 دو اين است الزم و است شده گذاشته سازمان عهده بر متخطي مجازات و
   شوند. متمركز زيست) محيط حفاظت (سازمان ارگان يك در مورد

 داشت، وجود آب عادالنه توزيع قانون در كه اشكاالتي چهارم) (فصل كيفي و كمي حفاظت بحث در
 اجازه يا تصرف و دخل و اعياني ايجاد مثال عنوان به دارد. وجود نيز نويس پيش اين در كماكان

 (مواد است شده نيرو وزارت مجوز به منوط رودخانه حريم و بستر در در ماسه و شن از برداري بهره
 هاي زيستگاه كيفي حفاظت و ها رودخانه احياي جهت الزم اقدامات و عمومي منافع با كه )33 و 32
  است. تضاد در آبي

 خانه تصفيه راهبري سدها، گرايي تغذيه بويژه آلودگي و كيفيت مباحث
 لحاظ بيشتري جزييات با آب كيفي هاي پايش آب، كيفيت استاندارد ها،

  شوند.

 از جلوگيري و زيست محيط بهسازي و حفاظت قانون از موادي و آب آلودگي از جلوگيري نامه آيين
  گيرند. قرار نظر مد مرزي هاي رودخانه آلودگي

 وزارت و زيست محيط سازمان است الزم ها، داده گذاري اشتراك خصوص در
 بانك ايجاد براي كاري و ساز و الزام بهداشت، و كشاورزي جهاد نيرو، هاي
  باشند. داشته مشترك داده

 به باشد، وريجمه رياست اول معاون جمله از دولت، از باالتري سطح با مشترك داده بانك مسئوليت
 اهداف تامين رصد امكان و باشند داشته دسترسي ها ارگان ديگر هاي داده به ها ارگان همه كه نحوي
  آيد. وجود به كيفي و كمي

هاي تشويقي و تنبيهي مورد توجه قرار گيرند و موارد  نياز است تا سياست
    حقوقي، توسط كارشناسان حقوقي، بررسي شوند. 

 زيست محيط حفاظت سازمان به نقدي جرايم از بخش كدام شود مشخص
    گيرد. مي تعلق



    تاريخ:  

    شماره:   

    پيوست:  

 

  42781000 تلفن پرديسان بيعتط امام،پارك يادگار و... ا فضل شيخ ،بين حكيم شهيد بزرگراه شمالي تهران،ضلع
 14155- 7383صندوق پستي: info@doe.ir:الكترونيكي پست www.doe.ir:اينترنتي آدرس

 

Page | ٣

  توضيحات  پيشنهادات

 بندان آب ها، قنات ها، چشمه ها، (رودخانه آبي منابع تمام بايد قانون اين
 مجاري ها)، فاضالب ها، زهĤب سدها، درياچه درياها، ها، بركه ها، تاالب ها،
 و )مصنوعي هاي كانال فاضالب، و آب انتقال هاي (لوله مصنوعي آبرو

 را ... و شبنم) مه، يخ، تگرگ، برف، (باران، طبيعت در آب مختلف اشكال
  برگيرد. در

  

 جايگاه و است دولتي هاي ارگان متوجه بيشتر قانون اين رويكرد
    نيست. مشخص آن در كامالً كنندگان، مصرف و برداران بهره

 بهحقا تامين و تعيين در سازمان باالدستي اسناد و نظرات بودن موثر
  محيطي زيست

 مقدار و باشد االجرا الزم محيطي زيست حقابه تخصيص اولويت جمله از باالدستي اسناد 
  گردد. تعيين سازمان) تاييد و فعال همكاري با (يا سازمان توسط نيز ها حقابه

 گردد. اجرايي و تعيين خشكسالي شرايط در محيطي زيست نياز تامين براي حداقلي آستانه  
 جمله (از محيطي زيست خسارات رساندن حداقل به يا جلوگيري براي هويژ هاي تخصيص 

  شود. گرفته نظر در ها) تاالب شدن خشك از ناشي غبار و گرد
 جمله (از آتي و جاري احياي هاي برنامه ها، تاالب بومي زيست مديريت
 تلقي آور الزام و شده وارد آبريز حوضه كميسيون در مرتبط اسناد و اروميه)
  شوند.

 از و گرفته قرار نظر مد نيز اكوسيستمي خدمات است الزم آبي، هاي پهنه براي كاربري تعريف در
   شود. اعمال ها تخصيص در جمله

 اسناد جمله از و تقاضا مديريت براي اجرايي پيشنهادات و ها رويه تعيين
  آبي كم با سازگاري

 آبي تامين وظايف به عمدتا و شده ديده كمرنگ آبي، كم با سازگاري اسناد جمله از و تقاضا مديريت
  است. شده پرداخته نيرو وزارت

 اي ويژه توجه به نياز آب، منايع حوزه در آن با سازگاري و اقليم تغيير بحث
    دارد. قانون اين در
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  توضيحات  پيشنهادات

كنندگان به طور جدي  شود در تركيب كميته راهبري و تدوين پيشنهاد مي
داران اصلي آب از جمله نماينده تام بر نفعان و بهره از حضور و نظرات ذي

هاي استاني مرتبط  هاي جهادكشاورزي و صمت، سازمان االختيار وزارتخانه
هاي صنعتي در تدوين قانون استفاده گردد.  هاي و خوشه و نمايندگان سمن

نفعان استفاده شود تا  در تدوين چنين قانون مهم و باالدستي كشور الزم است از مشاركت همه ذي
ها واقع شده و اين مهم ضمانت اجرايي قانون را ارتقا بخشد. بنظر  نون مورد پذيرش همه طرفقا

گذاري جهت بهبود وضعيت حكمراني آب در كشور از مشاركت همه  رغم هدف رسد اين قانون علي مي
  ها بهره نبرده است. گروه

 كميسيون و استاني كميته/ستاد طريق از مشاركتي برداري بهره تقويت
    آبريز. وضهح

 انسجام و موضوعي ترتيب نيست. حقوقي متن يك حد در و بوده مبهم و كلي صورت به قانون نگارش  متن. نگارش نحوه در كلي بازنگري
  است. نشده رعايت
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  فعلي ادمو در پيشنهادي اصالحات ب)

  توضيح  پيشنهادي اصالحات تبصره ماده

1   -  

 عمومعادالنه  دسترسي حقصورت  به آب به عموم دسترسي حقاصالح عبارت 
    سالم آب به

 حفظ و زيرزميني هاي آب از حفاظت و آبي منابع كيفي و كمي حفاظت افزودن
    شيرين هاي آب كيفيت

2   -  
 .مرجع تعاريف و اعداد ذكر شده مشخص شود 
  غيرمفيد«يا  »مضر«، »در حدي«تعاريف تدقيق شوند. عباراتي مانند« ،

  بهمراه خواهند داشت. تفسيرهاي متفاوتي را
  

2   -  

 تعاريف پيشنهادي جايگزي براي آبخوان
يك اليه زيرزميني با ضخامت الزم و قابل نفوذ و متخلخل از جنس " .1

آبرفت و حتي سنگ است كه عالوه بر نفوذپذيري، قابليت انتقال و 
هاي اشباع را براي بهره برداري ار طريق چشمه، چاه ويا قنات  جابجايي آب

 "ه باشد.را داشت
هاي با تخلخل و نفوذپذيري و  به سفره آب زيرزميني كه داراي اليه يا اليه" .2

گردد كه داراي  الزاما قابليت انتقال جريان آب زيرزميني هستند اطالق مي
  "قابليت آبدهي مناسب و ظرفيت تامين آبي از طريق چاه وقنات باشند.

  د تاييد نمي باشد.شناسي مور تعريف آبخوان كامل نيست و از نظر زمين
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  توضيح  پيشنهادي اصالحات تبصره ماده

2   -  

 آن تطبيق طريق از آب آلودگي تشخيص"تعريف آلودگي آب، عبارت  در 
 اضافه "گردد مي انجام مشخص مصرف براي شده تدوين استانداردهاي با

  شود.
 اگر حتي باشد، مضر مصرف براي نبايد صرفاتعريف آلودگي آب،  در 

  ردد.گطقه هم مضر باشد، آلودگي محسوب من خاك و آب براي

 باعث ولي است مفيد كشاورزي آبياري براي ها دامداري پساب از ستفادها
  .شود مي بو) نتشار(ا هوا و خاك آلودگي

2   -  

 هاي بعدي را نيز در برگيرد و محدود  امنيت آبي و غذايي بايستي نسل
 به دوره حاضر نباشد.

  توان براساس"در تعريف امنيت آبي، پس از كلمه توليد، عبارت 
  اضافه شود. "سرزمين وژيكياكول

تعريف امنيت آبي، مناسب و جامع نيست. تعاريف توسط مراجع مختلفي در 
زمان هاي مختلف، تغيير مي يابند و اين تعريف بايد به طور دقيق مواردي 

حفظ و  ،نيازهاي اساسي انسان تامين ،كافي و سالم آب بودن موجودهمچون 
 توسعه و سياسي ثبات ،آب به عادالنه دسترسي ،پايداري محيط زيست

  را در برگيرد. اجتماعي و اقتصادي

2   -  

 پيشنهاد  پيوسته هم به مديريت جاي به "يكپارچه مديريت" عبارت
 شود. مي

  اضافه شود. "منابع آب"در تعريف مديريت بهم پيوسته عبارت 
  پنجاهم اصل گرفتن نظر در با "، عبارت پيوسته بهمدر تعريف مديريت 

 شود. اضافه تعريف ابتداي به "سياسا قانون
  عبارت "به خطر انداختن"، پس از پيوسته بهمدر تعريف مديريت ،" 

  شود. اضافه "و زيست محيط
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  توضيح  پيشنهادي اصالحات تبصره ماده

2   -  
 در با كه است خيرهايي و مصالح"تعريف مصالح عامه بدين صورت اصالح شود: 

 نآ در جامعه افراد اكثر پايدار، توسعه و محيطي زيست معيارهاي گرفتن نظر
  ذينفع هستند و موجب زيان به ساير افراد جامعه نگردد.

در تعريف مصالح عامه، به كار بردن عبارت اكثريت به تنهايي ممكن است 
ميلبوني اصفهان  6هايي شود كه براي مثال به نفع اكثريت  منجر به تاييد طرح

  ميليوني چهارمحال و بختياري. 1و يزد باشد و منجر به زيان اكثريت 

2   -  

 به صورت زير اصالح شود: اي حوضه بين آب انتقال تعريف 
توان با در نظر  در مناطقي كه كمبود آب براي مصارف شرب وجود دارد، مي"

محيطي در منابع آب  گرفتن معيارهاي جهاني انتقال آب و رعايت حقابه زيست
را به  مبدأضه حومنابع آب سطحي  در مازاد آبهايحوضه مبدا، صرفا بخشي از 

زيست و منابع آب زيرزميني حوضه  شرط آنكه منجر به آسيب رسيدن به محيط
مبدا نشود، انتقال داد. تشخيص وجود آب مازاد بايد به تاييد سازمان حفاظت 

  "زيست برسد. محيط
 سطحي، آبهاي كلمات جاي به، اي حوضه بين آب انتقال تعريف در 

 شود نوشته صرفاً كويونس استانداردهاي براساس غيرمتعارف، و زيرزميني
  .»وضة مبدأح در مازاد آبهاي«

  اشاره اي به معيارهاي اي حوضه بين آب انتقالدر تعريف فعلي ،
محيطي نشده  جهاني و آسيب نرسيدن به حوزه مبدا و حقابه زيست

  است.
 اي حوضه بين آب انتقال تعريف در تعريف در زيرزميني آبهاي كلمة گنجاندن

  باشد. داشته پي در مبدأ حوزة براي ناپذيري جبران خسارت تواند مي
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  توضيح  پيشنهادي اصالحات تبصره ماده

2   -  

 شود:اصالح  زير تعاريف
 ها  بندي تعريف آب قابل برنامه ريزي براي استان، مفهومي ندارد و تقسيم

 بايد براساس مقياس حوضه آبريز انجام شوند.
 ه به هر نحو باعث ك حقوقي و حقيقي اشخاص تمام": كننده آلوده

  "آلودگي آب شوند.
  سرزمين آمايش ":آمايش سرزمين بدين صورت جايگزين گرددتعريف 

 در انسان فعاليتهاي و سرزمين انسان، بين رابطه تنظيم از عبارتست
 انساني امكانات جميع از پايدار و درخور برداري بهره منظور به سرزمين

 در اجتماع معنوي و مادي وضعيت بهبودي جهت در سرزمين فضايي و
 دكتر تأليف سرزمين آمايش شالوده كتاب از (برگرفته ."زمان طول

 مخدوم)
 بازگشت به صورت واضح تعيين گردد. دوره، بستر تعريف در 
  .كلمه، تاالب تعريف درتعريف تاالب بر اساس قانون تاالب اصالح شود 

 طبق نيز را مصنوعي هاي آببندان كهنشود. چرا  استفاده طبيعي
  آورد. حساب به ها تاالب جزو وانت مي رامسر كنوانسيون

  ،تغيير ميزان "در تعريف تغيير اقليم، پس از تغيير الگوهاي بارش
 نيز ذكر شود. "بارش

 برداري، مرجع صدور مجوز مشخص شود. در تعريف پروانه بهره 
  :عمق افزايش و حفاري"تعريف كف شكني بدين صورت اصالح گردد 

 تا حداكثر و نيرو وزرت سوي از شده تعيين ميزان به موجود، هاي چاه
 ."چاه آبدهي توان افزايش منظور به بستر، سنگ به رسيدن

 .تعريف مصرف بهينه مورد بازبيني قرار گيرد 
 .تعريف هيدروژئولوژي مورد بازبيني قرار گيرد  
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 :،شود اضافه زيرمربوط به عبارات  تعاريف
 هاي غير متعارف. آب 
 .آب مجازي 
 .آبخوان كارستي 
 .بار آلودگي 
 آب بازار يا بانك. 
 .برداشت مستقيم 
 .پايداري محيط زيستي 
 .پساب 
 .چاه آرتزين، نيمه آرتزين 
 نيمه عميق و عميق. ،چاه كم عمق 
 نهر ودخانه رو مسيل، ،، آبراههچشمه. 
 محيطي. حريم زيست 
 محيطي. حقابه زيست 
 آبريز حوضه درجات. 
 شده. حفاظت هاي رودخانه 
 هاي حفاظتي. طرح 
 .فرونشست زمين يا دشت 
 آنها. پوشش تحت آبريز حوضه و چهارگانهناطق م 

 مواد قانون، تعاريف مورد نياز نيز بايستي حذف يا اضافه شوند. به تناسب اصالح
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 نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي آب:  آئين همانند آب: كننده آلوده ماده

 عوامل يا مواد نوع هر از عبارتست شود مي ناميده نيز كننده آلوده كه"
 آلودگي به يا و گرديده آب آلودگي باعث كه شيميايي و فيزيكي

  ".بيفزايد آن
 آلودگي از جلوگيري اجرايي نامه آئين همانند( آب آلودگي مولد منابع 

 شود مي ناميده كننده آلوده منابع كه آب آلودگي مولد منابع " ):آب
 موجب آن از برداري بهره يا فعاليت كه منبعي گونه هر از عبارتست
 شهري دامداري، و صنعتي،كشاورزي منابع شامل كه شود مي آب آلودگي

   ".باشد يم متفرقه و خانگي و

  محتواي ماده به طور كلي اشكاالت حقوقي، فني و نگارشي دارد.  -   3

 كهآبها  از بخشي، مالكيت متعارف غير هاي آب مالكيت بحث دراز جمله 
 به، شده استفاده و ريخريدا بها آب طريق از حقوقي يا حقيقي افراد توسط

 مورد تواند مي كه صنعتي واحد يك توليدي پساب مانند دارد تعلقبهره بردار 
  .گيرد قرار مجدد استفاده

غذايي، نيازمند مشاركت دستگاه ها و ارگان  - تدوين سند راهبردي امنيت آبي  1  4
  .باشد كه در اين تبصره، به آنها اشاره نشده است هاي ذيربط ديگري نيز مي

 ها و اسناد مرتبط با اين قانون، پيشنهاد  جهت تدوين دستورالعمل
هاي ذكر شده جهت تعيين  شود به صراحت نقش دستگاه مي

  .مسئوليت پيگيري و پيشبرد فرآيند كار تبيين گردد
 رسد تامين امنيت غذايي و مشاركت آحاد جامعه  ضمن اينكه بنظر مي

برداران  امع و بهرهدر تدوين اين قانون بدون مشاركت فعال جو
  هاي كشاورزي و صنعت عملياتي نگردد. حوزه
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  بدين صورت جايگزين گردد:
 مديريت كردن عملياتي و قانون اين اهداف تحقق منظور به است موظف دولت"
 مديريت ساختار آبريز، حوضه طبيعي واحدهاي و آب چرخه كل در پيوسته هم به
 تشويقي هاي طرح و فرابخشي و كننده گهماهن نهادهاي تقويت با را كشور آب

 و استاني آبريز، حوضه (ملي، مختلف سطوح در مردمي مشاركت افزايش براي
  "نمايد. سازماندهي محلي)

  .است مبهم مذكور ماده بيان

6   -  

  در بند الف در سطح ملي، به ترتيب پس از شوراي عالي آب، سازمان
 كشاورزي ذكر شود. زيست، وزارت نيرو و وزارت جهاد حفاظت محيط

 جهاد سازمان آبخيزداري واحد آب، استاني دركارگروه ج بند در 
  گردد. اضافه نيز استان زيست محيط حفاظتاداره كل  و كشاورزي

  

6   -  
) به شركت سهامي نگاه يك در آب قانون( 1پيوست  نهادي ترتيبات بخشدر   در بند ج به شركت سهامي آب و برق خوزستان اشاره شود.

  و برق خوزستان نيز اشاره شده است و نياز است كه يكسان سازي شود. آب
ها راهكاري در نظر گرفته  هاي آبريز مشترك ميان استان جهت مديريت حوضه

  شود.
هايي كه در دو يا چند حوضه آبريز واقع  هاي استاني در استان همكاري كارگروه

  مي باشد.هاي حوضه آبريز امري دشوار  اند، با كميسيون شده
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تعداد نمايندگان مردم در شوراي عالي آب افزايش يابد و حق راي متناسب و   -   7
  حتي بيشتري به ايشان داده شود.

موضوع نقش مردم با اين هدف كه به حكومت يا دولت اعتماد بيشتري داشته 
ها و سياستهاي دولت/حكومت، همكاري مناسب و  باشند و با اجراي برنامه

اشند، از اهميت بسيار بسيار بااليي برخوردار است. تجربيات موثري داشته ب
دهنده اين امر است كه  گذشته كشور و حتي تجربيات موجود در دنيا نيز نشان

چنانچه نقش و سهمي در اجراي قوانين به مردم سپرده شود، عالوه بر ايجاد 
اعتماد متقابل بين دولت/حكومت با مردم، سهم مشاركت مردم به طور 

  مگيري افزايش خواهد يافت.چش
راي مقامات و  16راي است در مقابل  2آراي مردمي در تركيب موجود، تنها 

مسئوالن. در نتيجه درخواستها و نيازهاي مردمي به هيچ وجه در هيچ 
گيري، راي نخواهد آورد. اگر بناست به نظر و راي مردم اهميت داده شود،  راي

بت با ساير اعضاي دولتي/حكومتي به مردم بايد نقش و سهم بيشتر و قابل رقا
داده شود و در رابطه با نقش مردم، اعتمادسازي، جلب همكاري و مشاركت 

هاي فني و مديريتي مورد  هاي دولت، موضوع بايد در كميته مردم در برنامه
  بررسي و تجديد نظر قرار گيرد.
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 اين در هك وظايفي و"هاي آبريز،  در سطر دوم، پس از عبارت حوضه 
 "گردد مي محول شورا اين بهنامه و اساسنامه شورا)  (يا آيين قانون
   شود. افزوده

  زمان تشكيل شوراي عالي آب مشخص شود، با توجه به لزوم تهيه
  قوانين و آيين نامه ها در زمان مقرر.

 شناسي ويژه اي توسط مركز استراتژيك  با توجه به اينكه آسيب
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي  رياست جمهوري و نيز مركز

شود وظايف، ساختار و  صورت پذيرفته است، موكدا پيشنهاد مي
فرايند اجرايي اين شورا به صورت خرد جمعي و غيردولتي تهيه شده 

  و به تصويب هيئت وزيران برسد.
 با موضوع تهيه شرح  زيست محيط حفاظتشود كه سازمان  تاكيد مي

ين شورا توسط وزارت نيرو، موافقت نمي وظايف و فرايندهاي اجرايي ا
  نمايد.

7   -  

 نامه و اساسنامه شورا مشخص شود. يا آيين وظايف دبير شورا در قانون 
  با توجه به عملكرد اين شورا در سالهاي گذشته و عدم موافقت اغلب

بخش هاي دولتي با دبيري وزارت نيرو (با شرايط فعلي) الزم است در 
صورت پذيرد و براي مثال معاون اول رييس  اين امر مهم تجديد نظر

  جمهور به عنون دبير شورا معرفي گردد.

  

عالي آب منصوب  شوراي رئيس نايب عنوان به زيست محيط حفاظت سازمان  -   7
  گردد.

زيست و تغيير دبيري شورا به به منظور  پيشنهاد نايب رييسي سازمان محيط
و  بازيابد را خويش اهميت كميت كنار در نيز كيفيت مباحثاين است كه 

 نيرو وزارت بخشي نظرات اعمال از و شودتصميمات در سطح فرابخشي گرفته 
  .شود كاسته
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 و خبره كارشناس تعداد هر به كه گردد اصالح اي گونه بهتبصره حذف شود يا 
 رأي حق بدون سازي تصميم و گيري تصميم به كمك منظور به نظر صاحب
ر صاحبنظران مسائل آب به پيشنهاد وزير نيرو، با دو نفر دو نف آيد. بعمل دعوت

زيست و وزير  خبره دانشگاهي به پيشنهاد وزير علوم و تاييد رييس سازمان محيط
  نيرو جايگزين گردد.

 يا فرد از رئيس يا دبير تشخيص به كه است شوراهايي معدود جزشورا  اين
 تواند مي موضوع اين د.آم خواهد بعمل دعوت رأي حق با و سليقه به افرادي

 كه چرا نمايد، پررنگ بسيار را سازي تصيم امر در سياسي اهرمهاي تأثيرگذاري
 و محلي و ملي يارگيري و همسو آراء آوري جمع يعني تبصره اين گنجاندن

 حوزه در زيست محيط حفاظت سازمان با همسو غير بعضاً تصميمات اتخاذ
   آب.

نقش اجرايي بيشتري دارد، بايد به مردم نقش و در كميسيون حوضه آبريز كه   -   8
  وظيفه بيشتري داده شود.

پيرامون نقش آحاد مردم در  7به همان داليلي كه در توضيحات ماده 
راي  4يا  2گذاري توسط دولت اشاره شد. در اينجا نيز  ريزي و سياست برنامه

  ارد.گيرد و تعادلي وجود ند راي دولتي قرار مي 10-9مردمي در مقابل 

  تواند به كلي حذف شود. مي "كميسيون حوضه هاي آبريز"اين ماده در خصوص   -   8

بدليل اينكه وظايف غالبا در شوراي عالي آب تعريف شده و اعضا نيز در همان 
سطح هستند. استانداران نيز بنا به مورد مي توانند در شوراي عالي آب حضور 

ط سازمان حوضه آبريز انجام شود يابند. وظايف كميسيون مذكور مي تواند توس
  و گزارش هاي تهيه شده توسط آن به شوراي عالي آب ارايه گردد.

8  1  
 سند تهيه هاي چارچوب و محتويات ،وري بهره ارتقاي و رويه وحدت جهت

 به آبريز هاي حوضه هاي كميسيونمشخص گردد و سپس  آبريز حوضه پايداري
  .گردند مكلف سند اين تهيه
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نامه اجرايي سازمان حوضه آبريز و چارت آن، نه فقط توسط وزارت  است آيين الزم
ها نقش خواهند  هاي متولي كه در اجراي برنامه نيرو، بلكه با همكاري دستگاه

داشت، از جمله سازمان حفاظت محيط زيست، تهيه شده و به تصويب هيئت 
  وزيران برسد. 

 جهاد وزارت استاني نمايندگان اي، منطقه آب هاي سازمان يا شركتها بر عالوه
 اضافه آبريز حوضه سازمان به نيز زيست محيط حفاظت سازمان و كشاورزي

   شوند.

 جديد  9

  تبصره اضافه شود:
زيست در سطوح ستادي و استاني نسبت به استقرار  سازمان حفاظت محيط"

ا هدف هاي مديريت كيفيت و آلودگي آب ب دفاتر حوضه آبريز به عنوان دبيرخانه
  نامه هاي اجرايي مواد اين قانون اقدام نمايد. هاي مصوب و آيين اجراي برنامه

زيست به ويژه در مديريت  با توجه به وظايف و نقش سازمان حفاظت محيط
كيفيت و آلودگي آب، استقرار دفاتر به سازمان اين امكان را مي دهد كه نسبت 

و استاني، اقدامات و برنامه  به اجراي مصوبات كارگروه هاي ملي و منطقه اي
  ريزي هاي الزم را صورت دهد.

 جديد  9

  تبصره اضافه شود:
هاي مرتبط با سازمان حوضه آبريز، كليه  هاي و بخش ها، سازمان وزاتخانه"

هاي هر بخش لحاظ مي نمايند و  بندي اعتبارات مورد نياز خود را ساالنه در بودجه
  "صاص اعتبارات مربوطه خواهد بود.سازمان برنامه و بودجه موظف به اخت

  

  هاي استاني مشخص شود. كارگروهو اختيارات اهم شرح وظايف   -   10

برداري از سدها  گيري در خصوص احداث و بهره تصميماز جمله مشخص شود 
برداري از منابع آب استان در حيطه اختيارات آب  و تاسيسات وابسته و بهره

ختيار كارگروه استاني و يا كميسيون حوضه قرار مانده و يا در ا اي باقي  منطقه
  گيرد. مي
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 باشد. يكسان بايست مي اعضا همه راي حق  -   10
  

 و اجرايي دستگاههاي رؤساي ساير از (دعوت 7 ماده تبصره در موجود تناقض
 از (دعوت 10 ماده تبصره و دبير) پيشنهاد و رئيس تشخيص به بنا وزراء

 بدون اولي در استان) اجرايي دستگاههاي رؤساي و نظران صاحب و مديران
 به را موضوع اين تنها و رسد نمي نظر به منطقي رأي حق بدون دومي در و حق
 تنها رأي حق با آب شورايعالي در مزبور افراد از دعوت كه كند مي متبادر ذهن

 در زيست محيط مانند تخصصي دستگاههاي نقش اثركردن بي منظور به
  است. ملي تصميمات
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10   -  

 هاي  نامه اجرايي كارگروه استاني نيز با همكاري دستگاه الزم است آيين
ها نقش خواهند داشت تهيه شود. لذا ذكر  متولي كه در اجراي برنامه

 همكاري با و نيرو وزارت توسط ماده اين اجرايي نامه آيين"گردد: 
و ...} ظرف مدت ... ماه تهيه شده و به {سازمان حفاظت محيط زيست 

 ."صويب هيئت وزيران خواهد رسيدت
 ل حفاظت محيط زيست مديرك انتخاب به نهاد مردم هاي تشكل نماينده

 .كارگروه رئيس انتخاب به نه و شوداستان معرفي 
 كارگروه اعضاي از برقشركت توزيع  عامل مدير ،آب استاني كارگروه در 

 .ندارد آب موضوع با ارتباطي زيرا شود حذف
  شوراي عالي آب تا پيش از تصويب اين قانون به صورت با توجه به اينكه

ساختار اجرايي درنيامده است، جايگاه قانوني مورد نظر براي تصويب 
پيش نويس هاي مورد نظر اين قانون نبوده و نيازي به تاييد يا تصويب 
شوراي عالي نمي باشد. در غير اين صورت و با تشكيل شوراي عالي وفق 

  انع است.پيش نويس جديد، بالم
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  اصالح گردد. تعريف شركت بازرگاني و حوزه عمل و وظايف آنها در
 منطقه آب هاي شركت براي زيرااي مشخص شود،  ارتباط با آب منطقه

 بيني پيش قانون اين در نيز ديگري وظائف بازرگاني فعاليتهاي جز به اي
 .است شده

  با ساختار و اي منحل و مجددا  هاي آب منطقه شركتمشخص شود كه
  يا ادامه روند فعلي خواهد بود. شوند رويكرد جديد تاسيس مي

اعطاي اختيار به وزارت نيرو جهت تشكيل يا حذف شركت ها، ممكن است 
  هاي كوچك شود. مخالف منافع استان

12   -  

  ي و الزام اجرايي آن، الزم است آيينبه منظور اثربخشي مديريت مشاركت
ه آبريز با حضور ذينفعان و تشكلهاي كشاورزي نامه اجرايي سازمان حوض

و مردم نهاد و همچنين دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت 
  زيست تهيه شود و براي تصويب به هيئت وزيران ارسال گردد. محيط

 است نگرديده ارائه خصوصي بخش مشاركت براي الزم هاي شرط پيش 
  ردد.گ مبذول الزم نظر دقت بايستي زمينه اين در و

  

 اضافه اجرايي نامه آيين كنندگان تهيه جمع به زيست محيط حفاظت سازمان  1  13
  شود.

 بهره و حفاظت زمينه در المللي بين معاهده گونه هر اجراي و انعقاد 
 نظارت و مشاركت مستلزم مشترك و مرزي آبي منابع از برداري
  است زيست محيط حفاظت سازمان

 هاي مرزي در وضعيت  حقابه رودخانه با توجه به اثرات مهم و حياتي
هاي سيالبي با حاكميت غبارخيزي كه از منابع آب  ها و دشت تاالب

نامه اجرايي  شوند، حضور سازمان در تدوين آيين مشترك تغذيه مي
  اين ماده ضروري است.
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  بدين صورت جايگزين گردد: 
 تسهيل منظور ست بهسازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) مكلف ا "

 و آب و اطالعات ها داده گذاري اشتراك به و كارآمد نظام ايجاد آزاد، دسترسي
مورد  اطالعات و آمار روز به و پايدار دقيق، انتشار و تأمين راستاي در و هواشناسي

كشور سامانه جامعي را جهت ثبت و تجميع اطالعات  مختلف هاي بخش نياز
  اي كشور و آلوده كننده هاي آن طراحي نمايد.كمي و كيفي منابع آب و هو

در اختيار تمامي  شده بندي طبقه اطالعات بايد به صورت و ها داده - 1 تبصره
با  شده بندي طبقهوزارت نيرو در خصوص اطالعات  ارگانهاي ذيربط قرار گيرد.

  نمايد. امن مورد تاييد اقدام مي فراهم نمودن بستر
سامانه جامع پس از تجميع صورت گرفته  جهت تكميل اطالعات - 2تبصره 

سازمان برنامه و بودجه مي تواند از طريق واگذاري كار پايش منابع آب و 
پرداخت هزينه مربوطه از اعتبارات حاصل از فروش آب موارد نقص اطالعاتي را 

  تكميل و جهت بهره برداري در اختيار ذينفعان قرار دهد. 
سازمان مديريت و برنامه ريزي  پيشنهاد به ماده اين اجرايي نامه آيين - 3 تبصره

 جهاد نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت وزارت كشور و با همكاري
 اين تصويب از پس ماه شش حداكثر ظرف كشور هواشناسي و سازمان كشاورزي

  ".ابالغ گردد وزيران هيئت تصويب از پس و شده تهيه قانون

 با مشاركت همه آب اطالعات و داده ،ملي مركز شود مي پيشنهاد ،
 سازماني كه ملي اسناد مركز نظر تحت ،ربط هاي ذي دستگاه

 نباشد بخشي دستگاه انحصار در اطالعات تا گيرد قرار است فرابخشي
 نظر زير اسناد مركز گيرد. قرار ها دستگاه ساير اختيار در تر راحت و

 سازمان آن اتتصميم به آب اطالعات و بوده بودجه و برنامه سازمان
  .نمايد مي كمك آب با مرتبط هاي پروژه تصويب مورد در

  جهت جلوگيري از ايجاد نهادهاي متعدد با ساختار و شرح وظايف
 نظير( كشور در موجود هاي ظرفيت از، ترتيبي اتخاذ شود كه مشابه

 آمار مركز و آن تحقيقاتي و مطالعاتي مراكز و هواشناسي سازمان
 فاده بهينه گردد.و ...) است  ايران

 هاي  گردد وزارت نيرو كليه مطالعات شاخص در حوضه توصيه مي
آوري و در اين مركز بارگذاري نمايد تا در صورت امكان،  آبريز را جمع

از انجام مطالعات مشابه و غيرضروري جلوگيري گردد. همچنين ساير 
 هاي اجرايي كشور جهت انجام مطالعات در حوزه آب ملزم به دستگاه

  استعالم از اين مركز شوند.

 دستگاه، مقام باالترين درخواست با شده بندي طبقه اطالعات از برداري بهره  1  14
    ميگيرد. قرار اختيار در محرمانه بطور
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  شود. اضافهبه تهيه كنندگان آيين نامه  زيست محيط حفاظت سازمان  2  14
 كيفيت مباحثو زيست  نظارتي سازمان محيط - با توجه به وظايف حاكميتي

، نام اين سازمان نيز براي دسترسي و به اشتراك گذاري آن آالينده منابع و آب
  داده ها درج شود.

15   -  
 صنعت؛ اولويت بندي ساير مصارف عمومي آب به اين ترتيب پيشنهاد مي گردد:

 كشاورزي به آب تخصيص نهايت در و صنعت و كشت و كشاورزي هاي مجتمع
  .كزغيرمتمر و پراكنده

 فعلي شرايط در مناطق همه در آمايش سرزمين الزامات تعيين عدم به توجه با
و با  مختلف استانهاي سرزمين آمايش سند مورد در موجود نظرهاي اختالف و

 سنوات در كشور در پي در پي هاي خشكسالي و اقليمي وضعيت به عنايت
 ارزش جاداي در صنعت بخش شده تامين آب باالي نقش و سو يك از گذشته
، تا زمان تعيين تكليف سندهاي آمايش اين ديگر سوي از اشتغال و افزوده

  ترتيب مورد نظر قرار گيرد.

16   -  

هاي داراي  برخي دشت از هر گونه برداشت و تخصيصدر اين ماده بايد براي 
فرونشست و رودخانه هاي خشكيده و بدون آب تا اطالع ثانوي يا تا اتمام برنامه 

ل شود و يا ئشرب ممنوعيت قابراي تخصيص آبخوانها و رودخانه، جز  يهاي احيا
در اسناد  ها محدوديت و ممنوعيت اين .تعيين گرددمحدوديت هاي ويژه اي 

در مراحل بعدي تهيه و  شرط تهيه اسناد به عنوان پيشو  درج شده پايداري
  د.نمد نظر قرار گير تصويب آئين نامه

يا اثر در ماده قانون  ها بايد داراي رد پامحدوديت ممنوعيت ها و  گونهايجاد اين
ها به صورت يك  باشد. براي مثال موضوع ممنوعيت و محدوديت تخصيص

وجود  3تبصره قيد شود. براي نمونه چنانچه آب مازاد وفق بند الف تبصره 
   نتيجه:نداشته باشد، چگونه بايد عمل شود. 
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 "از طريق " دين صورت اصالح گردد:ب "است. نيرو وزارت ... منحصرا با ...
 "است نيرو وزارت

  ..."با..." بدين صورت اصالح گردد: "باشد ذيربط مي صنعتي بخش با 
با  بخش محيط زيست آب توزيع و ذيربط و تقسيم صنعتي بخش

  ".باشد سازمان حفاظت محيط زيست مي

.  

16  1  

 سازمان  محيطي، نقش هاي زيست با توجه به ضرورت صيانت از حقابه
حفاظت محيط زيست در تهيه سند تخصيص بايد فراتر از عضويت در 
كميسيون حوضه آبريز و در اولويت باشد و مشاركت فعال در تهيه سند 

 داشته باشد.
  الزم است در قانون آب به صورت مشخص فرآيند نحوه تخصيص حقابه

  محيط زيست تبيين گردد.

 ور و كش يها تاالب تيريدو م اءيقانون حفاظت، اح 2اساس ماده  بر
مكلف است قانون هواي پاك، سازمان حفاظت محيط زيست  25ماده 

مكلف است  رويو وزارت ن نييها را تع تاالب يطيمح ستيز يآب ازينتا 
آن  نيو تأم صيبرنامه مدون نسبت به تخص يو اجرا نيضمن تدو
  .دياقدام نما

 ش و سهم حقابه الزم است وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي نق
  محيطي را از تخصيص لحاظ نمايند. هاي زيست

16  1  
  سال يك بار  3يا  2به صورت  آبريزي هاي حوضه آبسند تخصيص

 تهيه شود.
 .فرمت و محتواي سند تخصيص مشخص گردد  

 گذشته، ساليان پياپي هاي خشكسالي و موضوع حساسيت به توجه با 
 زمان تخصيص سند يهته براي سال 5 زمان تعيين رسد مي نظر به

  باشد. زيادي

آب قابل برنامه ريزي هر حوضه آبريز توسط كميسيون حوضه آبريز تعيين و   2  16
  تصويب شده و سپس ابالغ گردد.

زيست است و  بر عهده سازمان محيط ها تاالب يطيمح ستيز يآب ازينتعيين 
 ارت نيرووزتوسط  ريزي هر بخش در هر استان تعيين و ابالغ آب قابل برنامه

  است. برخالف قوانين مذكور
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 بدونفاضالب  جديد شود. تخصيص حذف فاضالب كلمه ب، بخش در 
  گردد. مي آلودگي بيشتر انتشار موجب تصفيه

  اي  اختيارات و وظايف شوراي استاني آب و آب منطقهدر خصوص حدود
  سازي الزم صورت پذيرد. شفافدر قانون، 

 جازه داده شود تا از محل صرفه جويي به شركت هاي آب منطقه اي ا
هاي ناشي از اجراي طرح احيا و تعادل بخشي نيز براي مصارف ضروري 

متر مكعب در شبانه روز پروانه بهره  25و صنايع كم آب بر با مصرف 
  برداري صادر نمايند.

  

 جديد  16

  تبصره اضافه شود:
 و ها حقابه قالب در فمختل هاي استفاده منظور به تاالبها آب از برداري بهره"

 زيست محيط حفاظت كل اداره از متشكل كارگروهي در موجود هاي تخصيص
 زير برداران بهره نماينده و استانداري كشاورزي، جهاد اي، منطقه آب استان،
 براي آبي، سال بارندگي شرايط به توجه با و مطرح ساالنه صورت به تاالب دست

 تصميم اتخاذ زيست محيط و شرب يكسان يتاولو نظرگرفتن در با مذكور مصارف
  "شد خواهد

 و حفاظت قانون 16 ماده به نظر همچنين و تاالبها حفظ اهميت به توجه با
 زيست محيط حفاظت سازمان به را تاالبها مديريت كه زيست محيط بهسازي
  .است كرده واگذار
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 جديد  16

  تبصره اضافه شود:
 در واقع زميني زير و سطحي آب بعمنا از برداشت اجازه و تخصيص هرگونه"

 تأثيرگذار حوزة و زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت چهارگانه مناطق
 زيست محيط حفاظت سازمان موافقت كسب از پس صرفاً المللي بين تاالبهاي
  "است. امكانپذير

 تحت چهارگانه مناطق درون و تاالبها حوضه آبي منابع حفاظت لزوم به توجه با
جازه برداشت آب به وزارت ا و تخصيصدر عين محول شدن  سازمان، مديريت

  نيرو.

 جديد  16
  تبصره اضافه شود:

زيست صورت  محيطي با همكاري و تاييد سازمان محيط تعيين حقابه زيست"
   "گرفته و وزارت نيرو ملزم به رعايت حقابه در برنامه تخصيص خواهد بود.

  

17   -  
. بيي آهام يست بوزتامين حقابه و تخصيص "ردد: در وظايف وزارت نيرو اضافه گ

ها به صورت مستمر و ضميمه سند تخصيص ارائه  تامين حقابهبرنامه عملياتي 
  "گردد. مي

اعمال مديريت بهم و همچنين  كپا ايهو نقانو 25دهما تحقق يستارا در
  هاي متولي د هماهنگي ميان دستگاهپيوسته و ايجا
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17   -  

 يت حوضه آبريز نيز اضافه شود.در بندح، سازمان مدير 
 اين ماده حذف شود. در صورت عدم حذف بايد اجازه استخراج و » د«بند

استفاده آبهاي زيرزميني به جز قنات در دشتهاي داراي فرونشست و 
بحراني، ممنوعه و ساير دشتهاي داراي بيالن منفي تا پيش از اجراي 

 ود.هاي احياء و بازسازي آبخوانها محدود ش برنامه
 :بندهاي با عنوان با موضاعات زير اضافه شود  

  احياء و بازسازي آبخوانهاي كشور و درج آنها در اسناد پايداري. - ي
احياء و مرمت قنات ها و بستن و پركردن چاههاي غير مجاز و  - ك

  محدوديت بيشتر در بهره برداري چاههاي داراي پروانه بهره برداري.
و غيرسازه اي صرفه جويي در مصرف آب.  هاي سازه ايايجاد برنامه - ل

ارائه تسهيالت توسط دولت، مشاركت مردم در اصالح الگوي مصرف 
  بخش كشاورزي با هدف ارتقاي راندمان آبياري

  عمليات كنترل و مديريت رواناب و سيالب كه توسط وزارت جهاد
  پذيرد نيز در اين ماده گنجانده شود. كشاورزي صورت مي

  

18   -  

ماده در خصوص انتقال آب آبريزهاي كوچك حذف شود تا در آئين  جمله آخر
ه اصرار بر وجود اين جمله يي ماده درباره آن تصميم گيري شود. چنانچنامه اجرا

  ، اضافه نمودن جمله زير اجباري است:باشد
يا ارزيابي استراتژيك محيط زيستي انتقال آب را مجاز  SEAحوضه مطالعات "

  "محيطي خواهد بود. مستلزم مطالعات ارزيابي زيست دانسته و در اينصورت

ارائه پيش شرط در ماده اصلی قانون، دست کارشناسان را در تھيه آئين 
  نامه اجرايی ماده می بندد.
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18   -  

  اجراي تمامي "به صورت  "اجراي راهكارهاي مديريت"عبارت
  اصالح شود. "راهكارهاي مديريت

  شرايط موجود و آتي، به ويژه  "ت به صور "شرايط موجود و آتي"عبارت
 اصالح گردد. "محيطي نيازهاي زيست

 شود. تعيين تكليف  1هاي درجه  وضعيت انتقال آب بين حوضه  

  

    براي تهيه آيين نامه اجرايي زمان تعيين شود.  1  18

  تبصره اضافه شود: جديد  18
    ."است ممنوع همجوار غير هاي حوضه بين آب انتقال هاي طرح اجراي "

 جديد  18

  تبصره اضافه شود:
 شبكه، اصالح(اعم از  آب مصرف مديريت راهكارهاي همه بكارگيري صورت در"

 توان و قاعده از خارج بارگذاري از جلوگيري مناسب، كشت الگوي اجراي و اصالح
 آبي، منابع مجاز غير هاي برداشت با برخورد مقصد، حوضة در سرزمين اكولوژيكي

 كنتور نصب به الزام مقصد، حوضة در غيرمجاز شتهايبردا رساندن صفر به
 آب صنايع ايجاد از جلوگيري مناسب راهبردهاي ارائه مصارف، كلية در هوشمند

 در پساب از استفاده ميزان آبي، منابع كنار در موجود بر آب صنايع انتقال و بر
 ودكمب صورت در وهاي چندباره در طول سال و ...)  تكش كردن محدود صنايع،

 از مجوز اخذاي بعنوان آخرين راهكار و منوط به  بين حوضه آب انتقال آب،
  " گيرد. قرار مدنظر زيست محيط حفاظت سازمان
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 جديد  18

  تبصره اضافه شود:
هاي  طرح اجرايدر خصوص تصويب و  زيست محيط حفاظت سازمان نظر "

 در آراء تفوق و حتي در صورت گيرد قرار مدنظر الخطاب فصل بعنوانانتقال آب 
 حق پروژه اجراي در زيست محيط حفاظت سازمان براي، سايرين و ملي شوراي

  "شود. گرفته نظر در وتو

  

 جديد  18
  تبصره اضافه شود:

هاي آبريز كارون و كرخه، جز با تاييد سازمان حفاظت  انتقال آب از حوضه"
  "زيست و تصويب هيئت وزيران، ممنوع است. محيط

  

  ماه كاهش پيدا كند. 24تا  18ها به  ين تكليف حقابهمهلت تعي  -   19

مدت زمان سه سال گرچه براي اجراي بهتر مطالعات زمان مناسبي است، اما 
ها در مباحث محيط زيستي زمان زيادي است. چنانچه از براي تأمبن حقابه

سال سوم برنامه ها مشخص شود از سال چهارم اجرايي مي شود و عمال در اين 
  ل بسياري از حوضه ها مسائل و مشكالت بدتري پيدا خواهند كرد.چهار سا
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19   -  

 در  ها حقابه تكليف تعيين كميسيون نظر مد هاي قابهدر صورتي كه ح
 زيست هاي حقابه شامل واست  كشاورزي هاي حقابه، قانوني ماده اين

آورده شود و در  كشاورزي كلمة ،پس از كلمة حقابه، باشد ي نميمحيط
  .پرداخته شود زيستي محيط حقابهگانه به ماده جدا

  الزم است مشخص شود كه حقابه محيط زيست نيز نيازمند صدور پروانه
 .خواهد بود يا خير

 به( ندارند را برداري بهره پروانه به تبديل امكان موجود هاي بهتمام حقا 
 ) اصفهان در گاوخوني تاالب حقĤبه مثال طور

  و تداخل آن با  ها تعيين تكليف حقابه كميسيونحدوداختيارات و وظايف
اي،  هاي آب منطقه برداري شركت تكاليف فعلي معاونت حفاظت و بهره

  شفاف شود.

 ها مجموع حقابه كشاورزي،  با توجه به اينكه در بسياري از استان
ريزي استان بيشتر  مصارف شرب و صنعت از ميزان آب قابل برنامه

دولت به تامين آب براي همه  است، صدور پروانه به معناي تكليف
هاي  داران خواهد بود كه اين امر عالوه بر تشديد نارضايتي حقابه

اجتماعي، موحب بروز فشار بيش از پيش بر منابع آب كشور و عدم 
  تحقق حقابه محيط زيست خواهد شد. 

  چالش اصلي در تعيين حقابه در منابع آب سطحي و زيرزميني است
و بايد به نحوي ضورت پذيرد كه  ك هستندكه بين چند استان مشتر

  .   نشوداولويت تخصيص محيط زيست در اين شرايط ناديده گرفته 

يك نفر كارشناس متخصص و  ،در ليست اعضاء كميسيون تعيين تكليف حقابه ها  1  19
  فني مسلط بر موضوع، از سازمان حفاظت محيط زيست نيز اضافه گردد.

ه ها در نجات تاالب ها و درياچه هاي كشور از با توجه به اهميت تامين حقاب
آب بين  خشكي از يكسو و نگاه بهره بردارانه و تمايل به تبادل و خريد و فروش

زيست  وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو، الزم است سازمان حفاظت محيط
محيطي  در تهيه سند مشاركت نمايد تا ضمن لحاظ نمودن حقابه هاي زيست

به عنوان پيش شرط هر گونه سند، تخصيص نيازهاي زيستي رودخانه، تاالب و 
  آبخوان در كشور به صورت خردمندانه تري صورت پذيرد.

نامه اجرايي افزوده  زيست به عنوان همكار در تهيه آيين سازمان حفاظت محيط  6  19
  شود.

با توجه به لزوم صيانت از منابع آبي و وجود مناطق چهارگانه تحت مديريت 
  سازمان.
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 جديد  19

  تبصره اضافه شود:
، كميسيون يا وزارتين نيرو و هاي موجود در هر منطقه جه به محدوديتبا تو"

توانند پيشنهاد كنند تا برخي اسناد حقابه اصالح، بازنگري،  مي كشاورزيجهاد 
هاي  باطل يا موقتا معلق گردد. قيد تعليق موقت پروانه منوط به اتمام طرح

   "منابع آب و مثبت شدن بيالن آبي حوضه خواهد بود. ياحيا

د به علت محدوديت هاي منابع آب موجوبايد اين امكان وجود داشته باشد كه 
ابطال موقت يا دائم حقابه ها، اسناد قديمي  و بازنگرينسبت به  ،در هر منطقه

  اقدام شود.يا پروانه هاي صادره آب بري طي دهه هاي اخير 

  . اين ماده حذف شود  -   20

متأسفانه همان رويكرد و نگاه سنتي در وزارت نيرو حاكم است. محتواي اين 
% 90دارد. در وضعيتي كه بيش از ) منافات 19ماده با ماده قبلي (ماده 

برداشت بي رويه منابع در كشور  هستند و آبخوانهاي كشور داراي بيالن منفي
برداري يك مغالطه زيان آور براي  حاكم شده است صدور پروانه هاي جديد بهره

منابع آب و محيط زيست كشور است. نتيجه اينكه اين سازمان موافق با درج 
در صورتيكه طي دهه هاي آتي پس از احياي منابع آبي  اين ماده نخواهد بود.

و مثبت شدن بيالن حوضه الزم به اجراي چنين ماده اي باشد، آيندگان نسبت 
 صدورجديد يك ماده اقدام خواهند نمود كه در آن  يا انشاي 19به اصالح ماده 

 و گيرد صورت آبي منابع زيستي محيط شرايط توجه با بايد برداري بهره پروانه
  گردد. اعمالدريافت و  صدور براي نيز زيست محيط حفاظت سازمان نظر

 به آب منابع آلودگي اعالم به مكلف اي منطقه آب شركت" :عبارت افزودن  2  20
    ".باشد مي زيست محيط حفاظت سازمان

وضعيت ساير مفاد قانون توزيع عادالنه آب پس از تصويب اين قانون مشخص   5  20
    شود.
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20  5  

قانون توزيع عادالنه آب و قانون  5تعيين تكليف هزاران چاه مشمول ماده اي بر
هاي فاقد پروانه كه اكثرا در حريم و امالك خصوصي حفر  تعيين تكليف چاه

، راهكارهاي مشخص و نظر گرفتن ابعاد حقوقي و اجتماعي مسئله در، با اند شده
   بيني شود.  اجرايي و با مهلت مشخص پيش

ه داليل حقوقي و اجتماعي متعدد از جمله انحصار وراثت، عدم با عنايت ب
بخشي  هاي غيرمجاز و مسائل اجتماعي، اجراي طرح تعادل امكان مكانيابي چاه

  به هدف و توفيق تعيين شده دست نيافته است. 

20  6  

 .به صورت يك ماده مستقل ارائه شود 
 .براي تهيه آيين نامه مهلت مشخص شود  
 تهيه در آب آلودگي موضوع به توجه با زيست يطمح حفاظت سازمان 

 .شود افزوده بهينه مصرف الگوي
  الگوي مصرف بهينه براي مصارف آبي مختلف تدوين و توسط يك مرجع

  ملي ابالغ شود.

  

، ي كشتالگو ياجرا و اين ماده بايد به گونه اي اصالح شود تا مردم در تهيه  -   21
   .مشاركت نمايند

حضور و ايفاي نقش مشاركت آحاد مردم قابل انكار نيست.  در اجراي اين ماده
هاي اسناد و برنامه و اجراي مردم و كشاورزان در تهيه بدون حضور و مشاركت 

  ، دولت توفيقي در اجراي چنين ماده مهمي نخواهد داشتمورد نياز
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21   -  
 ارزش نسبي هاي مزيت براساس"در خصوص تعيين الگوي كشت بهينه، عبارت 

الزامات آمايش سرزمين و "با  "هوايي و آب شرايط و اقتصادي شرايط ه،افزود
  گردد. جايگزين "كولوژيكيتوان ا

 تعيين منظور به افزوده ارزشو  نسبي هاي مزيت و اقتصادي شرايط گنجاندن
 كشت نوع هر نمودن پذير توجيه و سابق روال به بازگشت يعني كشت الگوي

  .اقليمي هر با و سرزمين هر در
لگوي كشت بهينه عالوه بر درنظر گرفتن مالحظات امنيت غذايي و شرايط آب ا

و هوايي بايد دربرگيرنده مالحظات محيط زيستي از جمله درنظر گرفتن 
خاك ورزي و...) نيز باشد تا  وضعيت فرسايش خاك و نحوه كشت (حفاظتي، بي

  .بعمل آيد.از فرسايش بيشتر خاك و ايجاد معضالتي مانند گردوغبار جلوگيري 

21   -  

 بخش در بهينه مصرف الگوي تهيه كه شده قيد پيشنهادي 21 ماده متن در
 ماه 6 مدت ظرف بايد غذايي‐آبي امنيت راهبردي سند طبق بايد كشاورزي

 تهيه براي پيشنهادي 4 ماده ذيل تبصره در كه است حالي در اين پذيرد صورت
  .شود اصالح بايد كه است شده داده فرصت سال يك سند اين

  

 جديد  21
 و بريزآ حوضه يها ظرفيت سساا بر يشهر سبز يفضا ريبياآ و كشت يلگوا
(وزارت كشور) تهيه شده و  مربوطه يياجرا هستگاد توسط شناسياهو ضعيتو

  پس از تاييد كميسيون حوضه آبريز اجرا شود. 
  

 برداران بهره و نكنندگا مصرف براي بيمه پوشش از استفاده كار و ساز تهيه براي  -   22
    .شود تعيين زماني مهلت ،آب عالي شوراي در آن تصويب و آب
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  ماده حذف شود.  -   23

در  20الزامات بهره برداري از آبهاي زيرزميني: پيرو توضيحات مربوط به ماده 
باال ضرورتي براي توجيه اين ماده وجود ندارد. زيرا تشويق، ترغيب و انگيزه 

شود تا براي صدور پروانه بهره برداري به قانون مراجعه  براي آب بران ايجاد مي
كنند. در صورت حفظ ماده، قيد شود كه وزارت نيرو در صدور مجوز، از 

  سازمان حفاظت محيط زيست هم استعالم نمايد.

 مطالعاتي محدوده در برداري بهره پروانه داراي آب چاههاي جابجاييدر بند ج،   -   23
  .باشد مانعبال مربوطه آبي دشت يا

 اوليه آبخور اراضي از خارج آب چاههاي جابجايي شود مي قيد كه موضوع اين
 و بوده اي سليقه بحث كه است ممنوع خدماتي و صنعتي واحد محدوده يا

 قديمي صنعت است ممكن چون نيست مشخص بند اين در آن درج از منظور
 يا شده غيرفعال يا باشد نداشته نياز آب كه باشد مطالعاتي محدوده يك در

 بايد صورت اين در شود؛ منتقل شهر از خارج به بايد موجود مصوبات طبق
 واحد اين قبلي آب چاه آب تخصيص بشود كه شود گذاشته موضوع اين امكان

  .داد تخصيص ديگري صنعت يا صنعت همان به دشت همان در را

 مهلت قنات؛ جاي به چاه حفر پروانه براي ماده اين اجرايي نامه آئين تهيه براي  3  23
    .شود تعيين زماني

  .شود تعيين زماني، مهلت آب بازار يا بانك اجرايي نامه نظام تدوين براي  1  24

تشكيل بازار آب به صورت پيشنهادي در اين قانون، موجب فعال شدن 
هاي راكد شده كه اين امر موجب كاهش بيشتر تراز آب زيرزميني و به  پروانه

طوبت خاك و بروز پديده گردوغبار در مناطق بحراني خواهد تبع آن كاهش ر
  شد.
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 و مصوب وزيران هيات يا اقتصاد شوراي نظير مرجعي يك در نيرو وزارت تعرفه  -   25
  .شود دريافت متقاضيان از سپس

در واقع  كه است نيرو وزارت وظايف از حريم، تعيين حد بستر و 32در ماده 
  .ودش انجام وجه پرداخت بدونبايد 

    گردد. ابالغ و تدوين كارشناسان صالحيت تعيين دستورالعمل  1  25
    .مورد استفاده قرار گيرند حريم تعيين درنيز  زيست محيط سازمانكارشناسان   2  25

 بهره نه پذيرد صورت نيرو وزارت توسط بايد آب برداشت نقاط آبدهي گيري اندازه  1  26
   بردار.

 گيري اندازه خصوص در آموزشي نه و دارد راگيري  هانداز امكانات نه بردار بهره
  باشد. اطمينان قابل تواند نمي آن هاي داده همچنين و است ديده آبدهي

 جديد  26

  تبصره اضافه شود:
نصب تجهيزات سنجش آلودگي و كيفيت آب توسط سازمان حفاظت محيط "

ايش زيست صورت مي گيرد. در نقاطي كه تخليه فاضالب يا زهاب سبب افز
بارآلودگي منبع پذيرنده شود با ابالغ سازمان و با هزينه واحد تخليه كننده نصب 

  "تجهيزات صورت مي پذيرد.

  

27  1  

 موافقت" كسب موضوع است الزم ،خصوص جانمايي و استقرار در 
  نيز لحاظ گردد. "حفاظت محيط زيست سازمان

 سقف ،يرون وزارت توسط حفاري دستگاههاي پايش سامانه استقرار براي 
  شود تعيين زماني

 هاي لوله عبور و كننده آلوده منبع نوع هر استقرار و نماييدر خصوص براي جا
 عبارت درج، ها رودخانه حريم و بستر در فاضالب و شيميايي نفتي، مواد و نفت

 با تناقض در زيست محيط حفاظت موافقت بدون نيرو وزارت موافقت كسب
 محيط حفاظت به را آب آلودگي از پيشگيري وظيفه كه قانون همين 39 ماده

  باشد. مي است كرده محول زيست

 مطالعاتي يك محدوده در آب چاههاي برداري بهره پروانه از بخشي يا كل انتقال  -   28
    .باشد انجام قابل آبريز حوضه كميسيون مجوز به نياز بدون بايد آبي دشت يا
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زيست نيز  صالحيت كارشناسان محيطتشخيص "در انتهاي ماده افزوده شود:   -   29
  "پذيرد. زيست صورت مي همانند بخش آب با استعالم از سازمان حفاظت محيط

 ضوابط شرايط و بايد مختلف هاي رشته كارشناسان صالحيت تشخيص براي
 كه آورد مي دنبال به را سليقه اعمال نيرو، وزارت از استعالم شود. صرف تهيه

  .صحيح نيست

 جديد  29

  ه اضافه شود:تبصر
زيست براي رسيدگي به مسائل و مشكالت زيست محيطي  يك كميسيون محيط"

و آلودگي منابع آب تشكيل مي شود. اعضاي اين كميسيون يك نفر كارشناس 
سال سابقه)، يك نفر كارشناس  10محيط زيست با تخصص آلودگي (با حداقل 

معتمد به انتخاب سال سابقه)، يك نفر كارشناس  5با تخصص آب (با حداقل 
زيست (با حداقل  زيست استان يا سازمان حفاظت محيط مدير كل حفاظت محيط

سال سابقه) و يك نفر مطلع محلي (با معرفي كارگروه استاني) بدون حق راي  10
  "باشد. مي

  

32   -  

 .متن ماده بازبيني شود  
  اصالح شود. "ساير دستگاه ها"كلمه دستگاه ها به 32ي ماده انتهادر  
 منابع فهرست به "سارها چشمه" و "ها تاالب" طبيعي، هاي بركه از بعد 

  .دنشو اضافه ماده پوشش تحت آبي

 محيط حفاظت سازمان همچون ها سازمان ديگر قانوني وظايف نافي ماده اين
مديريت كالن  و حفاظت افتاد. خواهد اتفاق دستگاهي تداخل و است زيست

ها و  ها، باتالق ها، بركه ها، مرداب يلمحيط زيستي و حفاظت از آبراهه، مس
عهده سازمان حفاظت محيط زيست است و در اين ماده الزم است  ها بر تاالب

منظور از مديريت كالن، راهبردي و حفاظت از اين منابع به صورت شفاف 
  تبيين گردد.

    به منابع آبي تحت پوشش تبصره افزوده شود. "ها تاالب"  1  32
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 جديد  32
(تعيين حريم كيفي...) حذف و به صورت تبصره مستقل ارائه  1تبصره  جمله آخر

 سازمانهاي مجاز آنها توسط  حريم كيفي موارد اين ماده و كاربري تعيين"شود: 
  "شود. با همكاري وزارت نيرو انجام مي و زيست محيط حفاظت

  

32  2  

  تبصره بدين صورت يانتها جمله از ابتداي تبصره حذف و "كيفي"كلمه 
حريم كيفي مخازن و تأسيسات مذكور و كاربري آنها "اصالح شود: 

توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري وزارت نيرو تعيين و 
  "شود. توسط وزارت نيرو اعمال مي

 كاربري و تعيين آبي تاسيسات و مخازن كيفي و كمي حريم تعيين براي 
  .شود تعيين زماني مهلت بايد كيفي حريم مجاز هاي

  

32  3  

  مگر در "بدين صورت اصالح گردد:  "مگر با اجازه وزارت نيرو"عبارت
هاي ملي و  صورت ضرورت با تشخيص كارگروه آب استان براي طرح

 "المنفعه و سپس كسب مجوز از وزارت نيرو عام
 است. نشده گرفته نظر در زيست محيط حفاظت سازمان نقش  
 "افزوده شود. به منابع آبي تحت پوشش تبصره "ها تاالب 
 است نشده مشخص ماسه و شن معادن تكليف.  

هاي اخير زيان مادي و  هاي كشور كه در سال يكي از مشكالت عمده رودخانه
زيست و مردم تحميل كرده است، واگذاري بستر و  معنوي زيادي به محيط

ها از سوي وزارت نيرو جهت كسب درآمد بوده  حريم كمي و كيفي رودخانه
دور مجوز به وزارت نيرو، راه را براي ادامه روال سابق و تدوام است. اجازه ص

اثر شدن ممنوعيت مورد نظر ماده پيشنهادي  خسارت باز گذاشته و منجر به بي
  براي توسعه در حريم و بستر رودخانه خواهد بود.

32  4  
به منظور اعمال حريم كيفي، صدور يا تأييد مجوز احداث مخازن و خطوط لوله، 

هر گونه تأسيسات ديگر در داخل حريم كيفي بدون استعالم يا اجازه از برق و 
  زيست ممنوع است.  سازمان حفاظت محيط

محيطي، حرايم  نامه ارزيابي زيست طبق قوانين جاري ضوابط استقرار و آئين
كيفي با اجازه و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي پذيرد و تبصره 

  .موجود بايد اصالح شود
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32  5  

 گرفته ناديده زيست محيط حفاظت سازمان مديريتي و حفاظتي نقش 
است و صدور يا تأييد مجوز بدون استعالم يا اجازه از سازمان  شده

  زيست ممنوع است. حفاظت محيط
  مزاحم كه حريم و بستر در موجود تأسيسات و اعيانينحوه برخورد با 

 كانون يا و شدبا شده ساخته مجوز بدون ولي نشود، داده تشخيص
  شود.  تكليف تعيين، باشند رودخانه براي آلودگي

طبق قوانين جاري ضوابط استقرار و آئين نامه ارزيابي زيست محيطي، حرايم 
كيفي با اجازه و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي پذيرد و تبصره 

  موجود بايد اصالح شود.

32  6  
ايد ذكر شود كه اين آئين نامه توسط نامه حريم كيفي ب در خصوص تهيه آئين

زيست با همكاري وزارت نيرو تهيه و براي تصويب به  سازمان حفاظت محيط
  شود. شورايعالي يا هيأت وزيران تقديم مي

  

 ها هستگاد ساير يسو از داريبر هبهر و داريبخيزآ حفاظتي تمااقدا هرگونه جديد  32
   باشد. مي يستز محيط حفاظت نمازسا زمجو خذا و هماهنگي به وطمشر

 قائم بر مبني يستز محيط زيبهسا و حفاظت نقانو 16 دهما دننمو ظلحا
  مديريت تحت مناطق از داريبر هبهر در يستز محيط حفاظت نمازسا مقامي

با "، بايد عبارت زير اضافه شود: "وزارت نيرو"در جمله اول و پس از عبارت:   -   33
    ."زيستيطاستعالم و تأييد سازمان حفاظت مح

33   -  

 رودخانه، مورفولوژيكي تغييردر  حريم و بستر از ماسه و شن برداشت اثر 
 در آبي منابع زيستمندان حيات افتادن خطر به و آب كيفيت كاهش
 گيرد. قرار نظر مد سيالب مقابل در ايمني كاهش كنار

 مغايرت ماسه و شن معادن خصوص در معادن قانون مفاد با ماده متن 
  .دارد
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33  1  

	:تبصره بدين صورت اصالح گردد 	
محيطي برداشت مصالح موضوع اين ماده الزامي است.  رعايت ضوابط زيست"

ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان حفاظت  6ضوابط مربوطه حداكثر پس از 
زيست و همكاري وزارت نيرو تهيه و براي تصويب به (شورايعالي آب و)  محيط

  "گردد. هيأت وزيران ارسال مي

  

 جديد  33

 سيالب مقابل در ايمني كاهش به منجر كه بستر منابعنامه تعيين  آيين 
آنها ظرف مدت ... تهيه و  اي دوره پايش برنامه و ارزيابي نحوهشوند و  مي

 ابالغ خواهد شد.
 تعيين زماني مهلت نيرو وزارت توسط ممنوعه هاي محدوده اعالم براي 

  .شود

  

34   -  

 با تاييد سازمان "ز عبارت وزارت نيرو، عبارت در خط ششم، پس ا
 اضافه شود. "زيست حفاظت محيط

 پذيري و افزايش  دستورالعمل اقدامات پيشگيرانه به منظور كاهش آسيب
 آوري در برابر سيل و خشكسالي تنظيم شود.  تاب

 ساختار و فرمت ،خشكسالي و سيالب جامع مديريت طرح تهيه براي 
  .شود تهيه
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عبارت: » اي هاي آب منطقه شركت«تيجه در پايان تبصره، پس از عبارت در ن  1  34
  اضافه شود. » زيست سازمان حفاظت محيط«

كنند، به منظور  هايي كه از حريم مناطق شهري عبور مي در احياي رودخانه
ها و كنترل آلودگي هاي ناشي از آن، شهرداري  حيطي روانابم مديريت زيست

بوطه بايد ضمن موافقت وزارت نيرو، بايد تأييد و ها در اجراي طرح هاي مر
  زيست را نيز در نظر بگيرند. موافقت سازمان حفاظت محيط

 جديد  34

  اضافه شود: تبصره
 در و تهيه را سيل از ناشي ريسك مديريت دستورالعمل فاضالب و آب شركتهاي"

 شبكه از را فاضالب آوري جمع شبكه سال ... مدت ظرف خيز سيل شهرهاي
  ".نمايند جدا رواناب آوري جمع

  

 و بايد بوده طوالني زمان سال سه حريم، و بستر پهناي قطعيت و تعيين براي  -   35
    نمايد. پيدا كاهش

    هدف و معني درج حقوق ارتفاقي مشخص نيست.  2  36

 جديد  36

  تبصره اضافه شود:
يا درخواست در صورت نياز به ثبت حرايم كيفي با توجه به تعارضات احتمالي و "

بهره برداران و منابع آلوده كننده، سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به تعيين 
حريم كيفي (پس از تعيين حريم بستر توسط وزارت نيرو) با در نظر گرفتن اينكه 
از كليه هزينه هاي ثبتي و تشريفات قضايي معاف مي باشد، اقدام و ادارات ثبت 

ا موافقت ادارات كل حفاظت محيط زيست اسناد و امالك مبادرت به صدور ب
	"استان ها مي نمايند. 	

سنگ يا همسان با تعيين حريم منابع آبي كه توسط سازمان حفاظت  هم
  زيست انجام مي شود.  محيط
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 سازمان حفاظت محيط"، "وزارت نيرو"طور كل به جاي عبارت ه در اين ماده ب  -   37
  ه كلي حذف شود.در غير اين صورت، ماده ب قرار گيرد. "زيست

زيست قرار  از آنجا كه رعايت كليه حرايم كيفي منابع پذيرنده در بستر محيط
پيشنهاد  ،باشد دارند و حفاظت و صيانت اين منابع بر عهده اين سازمان مي

به جاي  زيست سازمان حفاظت محيطمؤكد اين سازمان جايگزين نمودن 
توسط يك بخش عملي شود  تواند بخشي است و اين زنجيره نميوزارت نيرو، 

  و بخشي ديگر توسط دستگاه ديگر.
گيرد كه حرايم و  هاي زيربنايي با اين فلسفه صورت مي طرح EIAمطالعات 

زيست رعايت شود. در نتيجه براي  ها با منابع محيط فواصل الزم اين طرح
اجراي اصولي و صحيح اين حرايم و فواصل، سازمان/دستگاه متولي بايد اقدام 

ده باشد. از سوي ديگر تمام موضوعات مطرح شده مانند تخليه پسماند و كنن
فاضالب در قوانين كنوني در حيطه اختيارات و تكاليف اين سازمان قرار دارد 

 نامه اجرايي ارزيابي زيست (قانون مديريت پسماندها، قانون هواي پاك، آئين
  و ...)محيطي، ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي 

اين ماده براي كليه طرح ها و اشخاص حقيقي و حقوقي الزم االجراست و   عبارت پروژه هاي زيربنايي حذف شود.    
  بايستي ضمانت اجرايي مناسبي براي آن تدوين شود.

37  1  

  بدين صورت اصالح شود:
سازمان حفاظت محيط  از طريق كارگروه مشترك ضروري موارد در مگر... "

 دارنده حقوقي و اشخاص حقيقي مجوز، صدور صورت در .نيرو تزيست و وزار
 مي ابالغي كارگروه مشترك تعهدات و شروط مقررات، كليه رعايت به مكلف مجوز
  .باشند

 زيست اثرات ارزيابي مقررات و قوانين با مغاير نيرو وزارت به شده داده اجازه
 سازماناز  مربوطه دفتر نظر با بايستي و باشد مي واحدها استقرار و محيطي
 منابع بحث به توجه باچرا كه  .گردد اصالح محيط زيست حتما حفاظت
  ، در حيطه وظايف سازمان است.آالينده
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37  2  
 به بايستي و دارد اصالح به نياز زباله واژه پسماند، مديريت قانون مطابق

 قانون اب آنكه ضمن گردد، اصالح واژه اين متن كل در بايد و يابد تغيير »پسماند«
  .شود داده تطبيق مربوطه

  

    ."آبريز حوضه مديريت سازمان اعالم حسب" : شود قيد  2  38
    .نمايد استعالم هم زيست محيط حفاظت سازمان از مجوز، صدور در نيرو وزارت  4  38

39   -  

 منابع حفاظت محيط زيستي ":عنوان ماده بدين صورت اصالح گردد 
 "آب

 جرم اعالم و جلوگيري ممانعت، گيري،پيش مسئوليت شود مي پيشنهاد 
 زيست، محيط حفاظت سازمان بر عالوه مشترك، طور به آب كردن آلوده

 يكديگر از دو، هر وظايف (حوزه شود واگذار هم بهداشت وزارت به
  شود). مشخص و تفكيك

  

39   -  

 :متن ماده بدين صورت اصالح گردد
 و درمان بهداشت، هاي انهخ وزارت همكاري زيست با محيط حفاظت ... سازمان"

 تدوين به جهاد كشاورزي، سازمان ملي استاندارد و نيرو نسبت آموزش پزشكي،
مصاديق،  تشخيص به مربوط و ضوابط اجرايي ها نامه آيين مقررات، استانداردها،

 پايش كمي و كيفي حدود مجاز آالينده ها و رويه هاي نظارت بر رفع آلودگي،
 تأييد با نمايند. مراتب اقدامظرف مدت ...  هاي آن آب و آلوده كننده منابع

  ".عالي محيط زيست ابالغ مي گردد شوراي

  عضويت آلوده كنندگان (از جمله وزارت صمت) در روند تدوين
 ضوابط، منجر به تضاد منافع مي گردد.

 .رفع آلودگي بر عهده آلوده كننده مي باشد 
 جايگزين زيست يطمح عالي شوراي با يا شود حذف آب عالي شوراي 

 در آب عالي شوراي حذف وزيران، هيات تصويب هب توجه با گردد.
  .باشد مي اولويت
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39   -  
، عبارت: »هاي آبريز هاي حوضه كميسيون«عبارت:  در سطر هفتم به جاي

جايگزين شود. ضمنا بند مربوطه بازنگري شده و » زيست سازمان حفاظت محيط«
  ارائه گردد.به صورت تبصره يا ماده جداگانه 

سازمان بايد برنامه كنترل يا پيشگيري از آلودگي ها را ارائه نمايد نه كميسيون 
  يا بخش هاي ديگر. اين امر وظيفه ذاتي سازمان است.  

39  1  
  حذف و بدين صورت جايگزين گردد:

سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند حسب مورد از ساير ذينفعان در جلسات "
  "ق راي دعوت بعمل آورد.فوق الذكر بدون ح

  

39 2  

  حذف و بدين صورت جايگزين گردد:
حفاظت  تشخيص سازمان حسب خدماتي، و صنعتي، معدني واحدهاي كليه"

به انجام خوداظهاري در پايش مطابق ضوابط و شيوه  محيط زيست مكلفند نسبت
ير صدور نامه هاي ابالغي سازمان اقدام نمايند. سازمان از ارائه هرگونه خدمات نظ

پروانه بهره برداري به منظور توسعه، مجوز انتقال پسماند و ... به متخلفين از 
  "موضوع اين تبصره معذور خواهد بود.

 آلودگي رفع به نسبت توانند مي آب كننده آلوده اشخاص قانون اين اجراي با
 رراهكا ارايه اگر حتي كنند. خالي مسئوليت بار از شانه و كنند ناتواني ابراز

 تقبل كننده آلوده را آن اجراي هزينه بايد شود تهيه استاني كارگروه توسط
  .نمايد

 جديد 39

  تبصره اضافه شود:
مكلفند  تشخيص سازمان حسب خدماتي، و صنعتي، معدني واحدهاي كليه"

 مطابق استاندارد ملي سامانه هاي پايش لحظه اي و بر خط منابع آالينده، نسبت
 اي  لحظه برخط پايش هاي سامانه اندازي راه و نصب به  اقدام و  )آنالين(

سامانه اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست  را به روزآمد اطالعات
 اين اجراي به منوط ها، آن برداري بهره هاي تمديد پروانه و ارسال نمايند. صدور

  ".است تبصره
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 جديد 39
  تبصره اضافه شود:

 كه است اي تعرفه اساس بر متقاضي به آلودگي فعر زمينه در فني خدمات ارايه"
  "نمايد مي تعيين زيست محيط حفاظت سازمان

  

 جديد  39

  تبصره اضافه شود:
اين قانون، با هدف حفاظت اكوسيستم هاي آبي اعتبارات الزم براي اجراي مواد "

و ارتقاي كيفي منابع آب، هر ساله در بودجه سنواتي سازمان حفاظت پيش بيني 
سازمام برنامه و بودجه موظف به تخصيص اعتبارات مورد نياز اين ود و مي ش

	".سازمان به طور كامل خواهد بود 	

  

 جديد 39

  تبصره اضافه شود:
 جهت در زيست محيط حفاظت سازمان به شده واگذار وظايف به توجه با"

 از نيرو وزارت درآمد از درصد 5 تا 3 حداقل آب، آلودگي از پيشگيري و ممانعت
 انجام براي زيست محيط حفاظت سازمان به قانون) 49 (ماده آب فروش محل

  "يابد. تخصيص محوله وظايف

  

 جديد  39

  تبصره اضافه شود:
وزارت نيرو مجاز است به منظور تحويل آب مورد نياز متقاضي، نسبت به بررسي "

كيفيت آب هاي كشور يا آزمون آب مورد نياز متقاضي در محل تحويل اقدام 
  "ايد.نم
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 جديد  39

  تبصره اضافه شود:
وزارت نيرو به پيشنهاد سازمان و با هدف اجراي برنامه هاي احياي رودخانه بايد "

شركتهاي زيرمجموعه  نسبت به اليروبي و پاكسازي بستر رودخانه ها توسط
پيشگيري از آلودگي و تخليه فاضالب با مشاركت مردمي به منظور  ووزارت نيرو (
	"اند به منابع آب ) صورت پذيرد.و لجن و پسم 	

  

40   -  
 گيرد. قرار مدنظر آب تصفيه كنار در نيز فاضالبها تصفيه موضوع  
 اين ضمنا .شود تعيين زماني مهلت ،ها تعرفه تعيين نام نظام تهيه براي 

  .شود مصوب اقتصاد شوراي در بايد نامه نظام
  

 جديد  40

  تبصره اضافه شود:
 10ي و روستايي موظفند در قالب يك برنامه شركت هاي آب و فاضالب شهر"

ساله نسبت به تكميل كليه شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضالب 
شهري و با همكاري دولت در تخصيص اعتبارات ( سازمان برنامه و بودجه) اقدام 

	"نمايد. 	

با توجه به سهم و نقش عمده فاضالب هاي شهري و روستايي در آلودگي منابع 
  آب

 جديد  40

  تبصره اضافه شود:
كليه سدهاي مخزني تامين كننده آب شرب و حفاظت آنها، شركتهاي آبفا بايد "

ظرف كمتر از پنج سال نسبت به اجراي طرحهاي شبكه جمع آوري و تصفيه 
فاضالب چه به صورت متمركز يا به صورت غير متمركز و با همكاري مراكز علمي 

ا اقدام نمايد. اولويت اين سدها توسط سازمان و مهندسي كشور در باالدست سده
	"گردد. در كارگروههاي استاني يا كميسيون حوضه هاي آبريز اعالم مي 	
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 جديد  40
  تبصره اضافه شود:

در صورت عدم اجراي طرحهاي تصفيه فاضالب در شرايط زماني مصوب، سازمان "
	"نسبت به اعمال جرائم زيست محيطي اقدام مي نمايد. 	

  

 محيط حفاظت سازمان هماهنگي با بايد آن ميزان و آلودگي تاييد" شود: صالحا  -   41
    "گيرد صورت زيست

 جديد  41

  ،با تاييد سازمان حفاظت "پس از عبارت  استفاده كنندگان در سطر دوم
 اضافه شود. "زيست محيط

 اضافه خسارت جبران و متخلفان مجازات تبييناي در خصوص  تبصره 
  شود.

  

 جديد  42

  صره اضافه شود:تب
در صورتي كه با اجراي طرحهاي احياي آبخوانها توسط وزارت نيرو امكان احياي "

قناتي وجود داشته باشد آن وزارتخانه با مشاركت مردمي و حمايت كارگروه 
استاني نسبت به احياي قنات و جاري نمودن آب در آن به عنوان شاخص پايداري 

	"آبخوان در آن محل اقدام نمايد. 	

ا توجه به افت سطح ايستابي دشتها، برداشت بي رويه از طريق حفر چاههاي ب
عميق كه از تبعات آن خشكيدن قنات ها خواهد بود، سبب شده تا مالكين 
قناتها براي هميشه از آن نقطه مهاجرت نمايند. در اين صورت با اجراي 

وزارت  طرحهاي احياي آبخوانها و باال آمدن سطح ايستابي آبهاي زيرزميني
  نيرو بايد نسبت به احياء آنها با قيد تبصره مذكور اقدام نمايد.

 استعالم با و منطقه برد ظرفيت به توجه با آبي گردشگري هاي طرح"اصالح شود:   -   48
  "گردد. تدوين زيست محيط حفاظت سازمان از

  

51   -  
بنا كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي "اضافه شود: 

به ابالغ رياست سازمان يا وزير جهاد كشاورزي در رديف ضابطين دادگستري بوده 
  "و مامور به انجام وظيفه در كشف و ...در اين قانون هستند

مشابه عبارتي كه براي كاركنان وزارت نيرو ذكر شده براي دو دستگاه ديگر 
  ذكر شود
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53   -  

 اثر در شده ادثح آب كسري جبران به ملزم بايست مي نيرو وزارت 
 خسارت رفته دست ازو تامين اقتصاد و معيشت  آبي طرحهاي اجراي

 سنوات در شده انجام انتقال هاي پروژه .گردددر طول زمان  ديدگان
 حوضه شده تضييع حقوق و بازبيني مورد جديد،قوانين  اساس بر قبل،
   گردد. اصالح شايسته نحو به مبداء هاي

 هاي حوضه در بر آب پر يا آب به بستهوا هاي معيشت تغيير موضوع 
 در اي، سازه غير يا آب مديريت هاي روش از استفاده مطالعات و مقصد

  گيرد. قرار اولويت در مقاصد، آن

 باشد تأثيرگذار موقتي صورت به تواند مي صرفاً دادگاه رأي با خسارات پرداخت
تأمين  را تمد دراز دررا  ديدگان خسارت رفته دست از معيشت و اقتصاد و

 و قديم هاي پروژه بين ضوابط مغايرت صورت ردضمن اينكه  نخواهد نمود.
  يابد. مي افزايش ها حوضه آن در اجتماعي مناقشات جديد،

54   -  

  .بند آلوده ساختن آب به بند باالترين ميزان محكوميتها جابه جا شود  
 عد از در انتهاي بند آلوده ساختن آب، جمله يا عبارتي به شرح زير ب

تا  3مرتكيبن اين بند به ميزان "، اضافه شود : "تبصره هاي آن"عبارت 
برابر ارزش كارشناسي آلودگي كه توسط سازمان حفاظت محيط  6

درصد جريمه تعيين شده  70زيست اعالم مي گردد، محكوم مي شود. 
به منظور پايش و مراقبت منابع آبي و ارتقاي كيفي منابع آب به صندوق 

  "ط زيست واريز مي شود.ملي محي

آلوده ساختن آب بايد باالترين حد مجازات را در ميان ساير موارد داشته باشد 
زيرا جبران و احياي آلودگي آب و احياء و پاكسازي آب بيشترين هزينه را در 
ميان ساير تخلفات دارداز طرف ديگر با هدف بازدارندگي آلودگي آب باال بردن 

 بوط به آلودگي است.محكوميتها  و جرائم مر
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 از بخش ج به صورت زير اصالح شود: 2بند 
هرگونه تخريب و تخليه آلودگي در محدوده داخلي حريم كيفي با توجه به "

اثرگذاري مستقيم بر منابع آبي ممنوع بوده و متخلفين به موجب دستورالعمل 
در نتيجه جرائم آلودگي آب به پرداخت مبالغ تعيين شده محكوم مي شوند. 

برابر مبلغ تعيين شده محكوم خواهند  4تا  2متخلفين آلودگي حريم كيفي به 
درصد مبالغ تعيين شده به  70شد. براي ارتقاي كيفي منابع آب و پايش آنها 

  "صندوق ملي محيط زيست واريز مي شود.
: جرائم زيست محيطي تعيين شده در اين ماده با هدف گسترش 1تبصره 

بع آب، و ارتقاي كيفي منابع آبي به صندوق ملي محيط زيست شبكه پايش منا
  واريز مي شود.

: هرگونه هزينه كارشناسي مربوط به تعيين ميزان آلودگي يا تخريب 2تبصره 
	توسط آلوده كننده دريافت مي گردد. 	

از آنجا كه عدم رعايت حريم كيفي يا تخليه آلودگي در آن مستقيما بر آبهاي 
ه ها و آبهاي سطحي اثر گذارند، لذا هرگونه تخريب يا زيرزميني و رودخان

  آلودگي در داخل محدوده حريم كيفي مستوجب مجازات خواهد بود.

54   -  

 به عنوان جرم و در  محيطي زيست هاي حقابه رعايت عدم نمودن لحاظ
 محيطي زيست خساراتنظر گرفتن مجازات مناسب با احتساب جبران 

   .ها حقابه رعايت عدم اثر در
  ناشي از  محيطي زيست خساراتدر خصوص آلوده كنندگان، جبران

  نيز محاسبه و در جريمه اعمال گردد. آلودگيها ايجاد
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 جديد  54

  تبصره اضافه شود:
كليه واحدهاي آلوده كننده منابع آب كه مشمول پرداخت عوارض تبصره يك "

رائم معاف مي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند از پرداخت اين ج 38ماده 
  "باشند.

  

 جديد  54

  تبصره اضافه شود:
درآمد حاصل از هر نوع تخليه آلودگي به منابع آب مي بايست به حساب "

صندوق ملي محيط زيست واريز گردد تا صرف هزينه هاي نظارت و پايش در 
  "سازمان حفاظت محيط زيست گردد.

  

 جديد  54

  تبصره اضافه شود:
ه در دشتهاي بحراني، ممنوعه، حساس و داراي اشخاص حقيقي يا حقوقي ك"

برابر جرائم ساير مناطق محكوم  5تا  3فرونشست مرتكب خالف شده باشند، به 
  "شوند. مي

  در خصوص حفاري. 9ذيل بند 

    .شود ذكر نيز الزم هاي آزمايش ساير يا و پمپاژ آزمايش انجام  1  57

 موافقت با بايستي چهارگانه مناطق داخل در انشعاب طرز يا مسير تعيين  اصالح شود.   -   60
  صورت پذيرد.   زيست محيط حفاظت سازمان

63   -  

  پيش ادمو از بخشي تمغايربه منظور نسخ قوانين قبلي، ابتدا بايستي 
  شوند. فعر فعلي نيناقو با نويس

 تكليف تعيين قانون و آب عادالنه توزيع قانون نظير بالاثر قوانين عناوين 
  .شود ذكر و بيان صراحتا مجوز فاقد آب چاههاي

 يستز محيط زيبهسا و حفاظت نقانو جمله از قبلي بمصو نيناقو براي مثال
 بتاال مديريت و ءحيا،احفاظت نقانو آن، از بعد يها صالحيها و1354 بمصو
  .شندبا مي معتبر1396بمصو ها
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 جديد  63
  تبصره اضافه شود:

الب ها و آيين نامه و با تصويب اين قانون، قانون حفاظت و احياي تا"
	"دستورالعملهاي مرتبط به آن بر جاي خود خواهد بود. 	
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1  

  محيط زيست  عالي شوراي
رياست شوراي عالي محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن 
 عبارتند از:

،  ، جهاد سازندگي سازي، مسكن و شهر ، كشور ، صنايع وزراي كشاورزي
، رييس  ، رييس سازمان برنامه و بودجه پزشكي ، درمان و آموزش  بهداشت

سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذي صالح 
رييس  كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب 

ن حفاظت محيط سازمارييس  شوند. جمهور براي مدت سه سال منصوب مي
عالي  و سمت دبير شورايمي گردد توسط رييس جمهور انتخاب كه زيست 

  حفاظت محيط زيست را نيز برعهده دارد.

 .ماده جديد ذيل ترتيبات نهادي 
  عالي شوراي"(اركان مديريت ساختار آب) نيز  6در بند الف (سطح ملي) ماده 

  افزوده شود. "محيط زيست
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 ، مصرف و توليد حوزه در آبي منابع پايداري هب توجه لزوم به توجه با
 سازي شيرين ، زميني زير ، تاالبي ، اي رودخانه از اعم منابع اين ارزشگذاري

 جغرافيايي مختلف مناطق در ، فاضالب از شده تصفيه "نهايتا و ساحلي شده
 آب بها قرار گيرد. محاسبه مبناي ، جمعيتي و اقليمي تغييرات بر مبتني كشور
 در ارزشگذاري اين جمعيتي، و اقليمي شرايط تغيير به توجه با :1 رهتبص
  گيرد. قرار بازبيني مورد ساله ده زماني بازه

 و ها آبه حق و برداري بهره هاي پروانه تمديد مبناي است بديهي :2 تبصره
 بود خواهد شده تعيين نرخهاي و ارزشها به منوط آنها مصرف ميزان
 سازمان همكاري با وزارت توسط بند اين انجام حوهن و نامه آيين :3 تبصره
  ميگردد. ابالغ  آب عالي دولت/شوراي توسط و تدوين ماه ... طي

 33 ماده در بها آب موضوع ذيل - جديد ماده پيشنهاد.  
 حكمراني مبناي بر و علمي اصول و شرع عرف، اساس بر آب از صيانت شمول 

 توان ارزيابي آن، با مرتبط ياجتماع و اقتصادي و زيستي منابع بر مطلوب
 متصور جمعيتي و اقليمي متغييرهاي كردن لحاظ با و برد ظرفيت و اكولوژيكي

 زيستي محيط استراتژيك (ارزيابي باشد آب مصرف محل و استحصال محل در
SEA( واقعي ارزش بود. خواهد آب ارزش حفظ و تعيين به ،منتج همگي كه 
 ، ريزي برنامه استحصال،  مالحظات مبناي بايد آب، واقعي) به نزديك (بلكه
  قرارگيرد آب بازيافت و آبه حق توزيع و تخصيص برداري، بهره

3  

 ، قانون اين از قبل هاي نرخ و شرايط به نسبت آب ارزش افزايش صورت در
 مابه ، آب مصرف بر مبتني خدمات و توليدي كاالهاي نرخ تعديل جهت

 صورت به آن آفزايش و محاسبه  نامه، نآيي ابالغ از قبل  نرخ تا التفاوت
  . ميگيرد صورت سال 5 تا پلكاني

 .33 ماده در بها آب موضوع ذيل - جديد ماده پيشنهاد

 تاييد به مصرف بر مازاد يا استنكاف صورت ،در اي منطقه مصوب نرخهاي  4
  است. مبادله قابل .... بند در مندرج بازارآب ،در اي منطقه آب سازمانهاي

 .33 ماده در بها آب موضوع ذيل - جديد ماده دپيشنها
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 و جرائم ميزان ، آنها آلودگي از جلوگيري و آبي منابع از صيانت منظور به
 منابع آلودگي خسارت و ارزش تعيين دستورالعمل مبناي بر وارده، خسارت

 محاسبه ، ميگردد ابالغ بودجه و برنامه  طريق واز تهيه سازمان توسط كه آبي
 ميشود.
 24ماده  در آب ارزش اي منطقه ضرايب تابع خسارت ميزان :1تبصره

 . بود خواهند
 از و تهيه سازمان توسط مجاز حدود و آلودگي استانداردهاي :2 تبصره
 گرديد. خواهد ابالغ استاندارد عالي شوراي طريق
 بر آبي منابع بر ها خسارت و جرايم تعيين و آلودگي بر نظارت :3 تبصره
 . است انسازم عهده
 جهت آنها كرد هزينه نحوه و ها خسارت و جرايم اخذ چگونگي :4 تبصره
 مطابق ديده، آسيب  آبي منابع اصالح و خسارت جبران و آاليندگي رفع
 تهيه ...ماه طي سازمان همكاري با وزارت توسط كه بود خواهد اي نامه آيين

  ميگردد. ابالغ آب عالي دولت/شوراي توسط و

 .33 ماده در بها آب موضوع ذيل - جديد هماد پيشنهاد

6  
 بايد باشند ارتباط در آب مصرف با كه كشور ساله پنج توسعه هاي برنامه كليه

 تاييد و ارايه شورا اين مجموعه زير هاي كميسيون و آب عالي شوراي طرف از
  شوند.
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 بآ آالينده مواد شناسايي آلوده، هاي آب پايش به مكلفزيست  محيط سازمان

 آب منابع كيفيت هاي شاخص و استاندارد براساس آن كننده آلوده اشخاص و
  باشد. مي

  ذيل موضوع حفاظت كيفي آب. - پيشنهاد ماده جديد

8  
 اقتصادي ارزش سازمان، همكاري با است مكلف كشور  بودجه و برنامه سازمان

 فمختل )هاي (اكوسيستم بوم زيست در آب آلودگي از ناشي هاي هزينه و آب
  كند. منظور ملي حسابهاي در را

  ذيل موضوع حفاظت كيفي آب. - پيشنهاد ماده جديد
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 آب آالينده واحدهاي شناسايي به نسبت است مكلفزيست  محيط سازمان
 نوع با متناسب معيني مهلت ظرف كه دهد اخطار كننده آلوده به و نموده اقدام
 جبران و آب زسازيبا آلودگي، منشأ رفع و حذف به نسبت آالينده ماده

  كند. اقدام وارده خسارت
 سازمان دستور يا اخطار به نسبت نفع ذي اشخاص كه صورتي در - 1تبصره 
 مهلت تمديد درخواست سازمان از يكبار براي توانند مي باشند، معترض
  نمايند. را مذكور

 خسارت جبران و آلودگي رفع فعاليت، توقف بر  عالوه مستنكف - 2تبصره 
  شود. مي محكوم 54 ماده مطابق نقدي جزاي به طيمحي زيست
 با را سالمت يا و زيست محيط شده، ايجاد آلودگي كه صورتي در - 3تبصره 
 به نسبت رأساً قبلي اخطار بدون سازمان كند، مواجه اضطراري وضعيت
 آلودگي موجب كه آالينده واحد فعاليت از قسمتي يا تمام موقت توقف
 حذف بر عالوه قضايي مرجع حكم به كننده آلوده و كرد خواهد اقدام شود مي
 حداكثر به خسارت، جبران و سابق وضعيت به اعاده آلودگي، منشأ رفع و

  شود. مي  محكوم 54 ماده مطابق نقدي جزاي

  ذيل موضوع حفاظت كيفي آب. - پيشنهاد ماده جديد
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 مراني،ع صنعتي، توليدي، بزرگ واحدهاي تمامي آاليندگي، كاهش منظور به
 و اقدام آب آلودگي پايش به نسبت موظفند  معدني و زيربنايي خدماتي،

 كند. ارائه سازمان به زيست محيط پايش خوداظهاري چهارچوب در را نتيجه
 قانون موضوع آالينده واحدهاي فهرست در سازمان توسط مستنكف، واحد نام

  گيرد. مي قرار 17/2/1387 مصوب افزوده ارزش بر ماليات
 واردات، توليد، زمينه در فعال حقوقي و حقيقي اشخاص تمامي -1 صرهتب

 مي ماده اين حكم مشمول سموم، و كود انواع كردن) (فرموله سازي تركيب
  باشند.
 مقررات ربط ذي دستگاههاي همكاري با است موظف سازمان - 2تبصره
 ريگي اندازه ضوابط و زماني مقاطع ماده، اين موضوع بزرگ واحدهاي تعيين

 هاي نمونه و (فرم) ها كاربرگ قالب در را خوداظهاري نحوه و آاليندگي
  كند. ارائه رانيوز تياه به تصويب براي مشخص

  ذيل موضوع حفاظت كيفي آب. - پيشنهاد ماده جديد

11  

 انعنو به يشهر يها بناروا به انتو مي يشهر مناطق شگستر به توجه با
 رتصو در كه دكر هنگا يشهر بشرغير زنيا از بخشي تامينايبر فرصت يك
 الذ دارد. پي در را عمومي ضايتيرنا و تخريب تموجبا مناسب مديريت معد

 يها بناروا مديريت صخصو در گانهاجد اي دهما در ددگر مي دپيشنها
  د.شو اريگذ سياست يشهر
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 رتصو به زيمجا آب حسب بر يياغذ تمحصوال دراتصا و واردات انميز

 زي،مجا آب دراتصا و واردات در دلتعا ديجاا رمنظو به و ددرگ آوردبر ساالنه
  د.پذير رتصو ساالنه اريگذ فهد

  

 پايش ييزر برنامه گانهاجد اي دهما در ن،قانو1دهما افهدا تحقق رمنظو به  13
     د.شو ظلحا اي دوره رتصو به آن هزينه به دسو يابيارز و نقانو پيشرفت

14  
ات تجمعي سدهاي بدون/با مطالعات محيطي اثر موضوع مطالعات زيست

هاي كشور  محيطي و بدون/با مجوزهاي قانوني و احياي رودخانه ارزيابي زيست
  در قانون منعكس گردد.

  

15  

با توجه به اهميت وضعيت فرونشست و بحران آب هاي زيرزميني در دشت 
هاي حفاظت و  اي براي اجراي برنامه هاي كشور الزم است ماده يا تبصره

هاي  ها و توقف فرونشست دشتها و نيز مثبت شدن بيالن آب اي آبخواناحي
  هاي كشور و اعاده آنها به وضع سابق اعالم و اجرايي گردد. زيرزميني و دشت

  

 


