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طرح موضوع

تکیهی بخش های زیادی از کشور بر منابع آب زیرزمینی از یک سو ،و افت روزافزون تراز
آبخوان ها از سویی دیگر اهمیت توجه به این بخش از منابع آب را بیش از پییش افیزایش
داده است .به طوری که علیرغم تالشهای وزارت نیرو طی چندین سال اخیر ذیل طیر
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی ،روند نزول تراز آبهای زیرزمینی نه تنهیا کیاهش نیاف یه
بلکه روندی صعودی را نیز طی کرده است؛ این در حالی است که در فاز بعدی اجرای این
طر همچنان رویکردهای م مرکز و تکنوکراتی مبنای برنامههیای تعیادلبخشیی آبهیای
زیرزمینی را در وزارت نیرو تشکیل می دهد .اع قاد م خصصان بر آن است که برای کن یرل
روند قهقرایی آبهای زیرزمینی باید به اصال ساخ ار حکمرانی آب و مشیارکت جوامیع
محلی توجه شود و راهکارهای اجرایی از بطن خود مسأله اس خراج شود.
لذا ،به دلیل تشخیص عدم تحقق اهداف طر تعادل بخشی موجود ،با رویکرد حاکم بر آن
به عنوان تنها برنامه کشور برای بهبود و عالجبخشی وضعیت منابع آب زیرزمینیی کشیور،
اندیشکده تدبیر آب ایران انجام اقدامی در ایین موضیور را ضیروری دانسیت .بیه همیین
منظور ،اندیشکده طی نامهای در مورخ  27دی ماه  1393به جناب آقای مهنید

مییدانی،

معاون امور آب و آبفیای وزارت نییرو درخواسیت کیرد کیه در ییک نشسی ی تخصصیی

دیدگاه های خیود را دربیاره اصیال روییه هیای جیاری و پییش بینیی شیده در طیر احییاو و
تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور با حضور مدیران ارشد سی ادی و آبمنطقیهایهیای
مخ لف به بررسی و نقد این طر با هدف بهبود طر بپردازند .پی

از موافقیت میدیران

ارشد طر و دعوت از صاحبنظران عرصههای مخ لف ،نشست با حضور مدیران اجراییی،
فعاالن بخش خصوصی و بهره برداران آب زیرزمینی ،کارشناسان علوم اج ماعی و اق صادی
در محل تاریخ  14بهمن ما  1393در محل اندیشکده تیدبیر آب اییران نشسی ی بیا عنیوان
«بررسی و نقد طر احیاو و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» برگزار شد .لیست حاضرین
در این نشست در ان های گزارش در پیوست شماره یک آورده شده است.
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در این نشست اب دا ،نظر اندیشکده در خصوص این طر توسی مهنید

انیوش نیوری

اسفندیاری ارائه شد و در ادامه صاحبنظران عرصههای مخ لف دیدگاه های خود را در این
خصوص بیان نمودند .در ادامه شر مذاکرات این نشست آورده شده است.

طرح دیدگاه اندیشکده تدبیر آب ایران :آقای انوش نوری اسفندیاری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .1مقدمه

از آنجییایی کییه شییعار اندیشییکده تییدبیر آب ایییران آگییاه و هوشیارسییازی عمییوم و
تصمیم گیرندگان است ،حوزه آب زیرزمینی را نیز جزو موضوعاتی میداند که دغدغههایی
برای آن وجود دارد ،ولذا مناسب دید که جلسه خاصی برای گفت و شینود دربیاره طیر
احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی داش ه باشیم تا انشیاال ب یوانیم بیه جمیعبنیدی مناسیبی
برسیم .ان ظار ما از این نشست این نیست که تمام مسائلی که در این زمینه وجیود دارد را
بیان کنیم و به توافق برسیم و روی راهحل هاش م مرکز بشویم ،چرا که اولین کیار قبیل از
ورود به جزئیات ،ان خاب رویکرد هست .بنابراین بحث ما حول محیور ان خیاب رویکیرد
است و دغدغه ما این است که کماکان رویکرد مناسبی نسبت به موضیور ان خیاب نشیده
است.
عنوان بحث من بررسی و نقد طر احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی و مس نداتی کیه در
این زمینه وجود دارد که در بحث امروز به آن اشاره میکنم .شیوه کار این است که موازین
و معیارهایی را مطر میکنم و بع د با طر سوال و اشارات ضمنی و ییا تصیریحی سیعی
می کنم ان قاداتم را مطر کنم و در جمع بندی مواضعم را در مورد این طیر بیه صیورت
مشخص و روشن اعالم میکنم.
 .2فهرست عناوین

عرایض من در چند بخش می آید ،اول اینکه چرا آب زیرزمینی مهم است این را به عنیوان
نقطه شرور ان خاب می کنم و سپ

شر کوتاهی راجع به اقدامات اندیشیکده تیدبیر آب
4

ایران در این زمینه ارائه میکنم و بعد راجع به طر تعادلبخشی توضییحاتی را از دییدگاه
شخص خودم با توجه به اطالعاتی که در دس ر

است ارائه می دهم و بعد از آن با توجه

به آن طر مسئله میکنم.
طر مسئله ما از دیدگاه حکمرانی آب هست و از دیدگاه انگیزههایی که در فعالییتهیای
جمعی و همکاری های میان دولت و مردم باید ساری و جاری باشد و از دیدگاه جامعییت
و پیوس گی که باید باشد و در ان ها هم جمعبندی مشخصی دارد.
 .3چرا منابع آب زیرزمینی در کشور ما مهم است؟

در مجموعه اسالیدهای برنامه «احیاو و تعادلبخشی آب زیرزمینیی» نشیان مییدهید کیه
حدود  55درصد از منابع آب را در سال های عادی از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود و
این در بخش کشاورزی  52درصد و در بخشهای شرب و صینعت بیشی ر از ایین مییزان
است .الب ه در سالهای خشک این درصد باالتر هست .در طر «جامع آب در سازگاری با
اقلیم» که سال  1380سال پایه اطالعاتی آن بود ،این رقم به بیش از هف اد درصد رسید .در
واقع در سالهای خشک نسبت تأمین آب از این منبع بیش ر میشود.
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اسالید بعدی نحوه گس رش بحران آب را در کشور نشان میدهد ،هرچند کیه اع قیاد دارم
که برای این  309دشت که بحرانی شده و به رنگ قرمز مشخص شده است ،میشود تعداد
جمعیت مس قر ،ارزش زیربناها و سهم آن ها را در تولید ناخیالص داخلیی بیه راح یی بیه
دست آورد ،که الب ه عدم تهیه این نور اطالعات بسیار تعیینکننده و هشییاردهنده یکیی از
کاس ی های ما هست .چرا که مدیران فکر میکنند که  600تیا دشیت دارییم 300 ،تیای آن
بحرانی است ،و  300تای دیگر باقی مانده است ،و بال بع فیر

مییشیود کیه  300تیا از

مراکز جمعی ی و اق صادی نیز خارج از محدوده بحرانی است .در حالی که اینطور نیست،
و این نقشه نشان می دهد که بیش ر جمعیت کشور و تمام مراکز جمعی یی کشیور و عمیده
زیربناها و فعالیت های اق صادی در همین محدوده بحرانی قرمزرنگ بنیا شیده اسیت .ایین
خود بیانگر این موضور است که چرا بحران آب زیرزمینی اهمیت دارد.

ما صحبت از بحران آب می کنیم  ،تعاریفی که در مورد بحران آب میشود با تعیاریفی کیه
وزارت کشور در مورد بحران در نظر میگیرد فرق میکند ،اساساً بحران آب با بحرانهیای
طبیعی مثل خشکسالی و حوادث غیرم رقبه مانند زلزله م فاوت است .تعاریفی که برای این
بحران وجود دارد بر اسا

وجود شکاف بین عرضه و تقاضا تعریف میشود .تکلییف میا
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در طرف عرضه مشخص است ،یعنی عرضه را بر اسا

ذخایر م حیر

آب و منیابع آب

تجدیدپذیر در مدیریت آب را مشخص می کنیم و مقدار آن مشخص است و باید بیا ییک
نسبت سنجیده ای از این منابع بهره برداری کنیم ،ولی آن قسم ی که میتواند مشکل آفیرین
باشد تقاضا هست .این تقاضا باید میزان خودش را با منابع آب تجدیدپذیر سازگار کنید و
اساساً یکی از مطالعاتی که در سال  1380از طرف سازمان برنامه وقت به شرکت جامیاب
تکلیف شد با عنوان سازگاری با اقلیم بود ذیل این تفکر که باید به سمت سازگاری برویم.
در اینجا دو سؤال مطر می شود که چرا اضافه برداشتها از آبخوانها اتفاق میاف د و میا
همچنان تقاضاهای باقیمانده زیادی داریم؟ و چرا همچنان رشد افسارگسیخ ه تقاضا بیرای
اس خراج بیش ر آب زیرزمینی داریم؟

در پاسخ به این دو تا سوال مهم این جواب مقدماتی را مییتیوان مطیر کیرد کیه آییا در
جامعه مکانیزم هایی نداریم که موجب رشد ایین تقاضیا میی شیود و تیا زمیانی کیه بیا آن
علتهای اصلی اج ماعی مقابله نکنیم نمیتوانیم جلوی رشد تقاضا را گرف ه و روی تقاضا
مدیری ی داش ه باشیم .این مکانیزمها چه هس ند که باعیث ایجیاد چنیین شیکاف نهیادی و
ساخ اری شدهاند؟
اگر ن وانیم این شکاف را پر کنیم اضافه برداشتها ادامه خواهد داشت ،دسیتانیدازی بیه
حقوق دیگران همچنان ادامه دار ،مناقشیات اج میاعی بیشی ر و ریسیک فعالییتهیا بیشی ر
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می شود که این موضوعات پیامدهای گس رده اق صادی ،اج ماعی و زیستمحیطی به همراه
خواهد داشت .به نظر میرسد تبلیغ و قاعده سازی از طر هیای طیوالنی ان قیال آب یعنیی
فراتررف ن از منابع تجدیدپذیر هر منطقه ،شیرین کردن آب دریا یا واردات آب مثل ریخ ن
بنزین بر روی تقاضاهای افسارگسیخ ه ای هست که مکانیزم های آن در جامعه وجیود دارد
و مطمئناً این سیاست موجب دامن زدن به بحران آب کشیور مییشیود کیه خیالف عقیل
تاریخی این سرزمین است .به هر صورت بررسی  50سال گذش ه کشور نشان میدهد کیه
این شکاف سابقه طوالنی دارد و طی یک شیب ایجیاد نشیده اسیت ،بلکیه در طیول ایین
سال هایی که طی کردیم این شکاف دائماً گس رده تر شده است .اصطالحاً این نیور بحیران
که بحران آب را نیز شامل می شود با نام بحران خزنده که به تدریج ظاهر میشود ،و چون
به تدریج ظاهر می شود نمی توان یک دفعه آن را محو کرد و هیچ راهحل کوتاه میدتی هیم
ندارد .چرا که با ساخ ارهای اج ماعی و اق صادی سر و کار داریم که در ادامه به بعضی از
آنها اشاره می کنم .اینکه چرا بحران آب زیرزمینیی مهیم اسیت بیه خیاطر ایین اسیت کیه
پیامدهای اق صادی ،اج ماعی و زیست محیطی بحران مهم است ،ولی م أسفانه هیچ تصویر
روشنی از این پیامدها نداریم ،الب ه خیلی تالش کردیم که اقشیار مخ لیف را م وجیه ایین
قضایا بکنیم ولی هنوز اقدام جدی برای این موضور ندیدیم.
در اسالیدی که به ما تحت عنوان برنامه «احیاو و تعادلبخشی» دادهاند ،میبینیم که دو تا از
این اسالیدها راجع به اهم خسارات هست که به صورت پراکنده اشاره به خسیارات شیده
است .به خشک شدن قنوات ،تاالبها ،چشمه،ها و رودخانهها اشاره شده است و اینکه در
ده سال گذش ه  40درصد آبدهی منابع آب زیرزمینی کیاهش یاف یه اسیت ،خشیک شیدن
باغات و مزارر در حدود  5میلیون هک ار اراضیی آبیی توسی آب زیرزمینیی و اینکیه در
سالهای اخیر ساالنه  7هزار هک ار از باغات پس ه اس ان کرمان خشک میشود ،بالاس فاده
ماندن  296هزار کیلوم ر از شبکههای آب و فاضیالب ،افیت کیفیی منیابع آب زیرزمینیی،
حرکت آب های شور به سمت آب های شیرین ،نشست زمین ،از بین رف ن مخازن طبیعیی
آبهای زیرزمینی ،آسیب دیدن تجهیزات زیربنایی مس قر در دشت های کشور ،افزایش کیف
شکنی و جابهجایی چاه ها که ساالنه حیدود  1200کیلیوم ر کیفشیکنی در کشیور انجیام
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می شود و افزایش مصرف انرژی به خاطر افزایش عمق سطح ایس ابی و مهاجرت میردم و
حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ که منجر به بروز ناهنجاریهای سیاسی و اج ماعی
و امنی ی خواهد شد و به خطر اف ادن امنیت سیاسی کشور عالوه بر امنیت غذایی کشور.
این موارد اطالعات خیلی پراکنده ای هست که واقعیاً بیرای اینکیه اطیالررسیانی بشیود و
اثرگذاری داش ه باشد ،نمیتوان بر روی آن حساب کرد.
جمع بندی من از این بخش این است که شناخت زنجیره علت ـ معلولی پیامدهای بحران
آب زیرزمینی ،و تعیین وزن و اولویت آنها برای مدیریت و برنامهرییزی کیار خیلیی مهیم
است و این نه در پایان کار که بایید در شیرور و اب یدای کیار مشیخص بشیود ،چیرا کیه
نمی توانیم همه کارها را در همه مناطق به صورت یکسان انجام بدهیم .بلکه باید بر اسا
پیامدها و مدیریت بر اسیا

وضعیت و اولویت ها در هر منطقه و بر اسا

پیامیدها بایید

حرکت کنیم.
مقاله ای که در مورد پایداری آب زیرزمینی من شر کردیم با این دیدگاه است که برداشتها
باید با توجه به پیامدها کن رل و مدیریت بشود ،که این موضور خیلی مهم اسیت .بیهطیور
مثال نقشهای را می بینید که بر اسا

اطالعات است که در سال  1384توس سازمان زمین

شناسی در مورد نشست زمین تهیه شده است.

9

دشت مشهد ،نیشابور ،کاشمر ،گلپایگان ،ساوجبال  غ و دشت تهران کیه ایین دشیت تهیران
اخیراً رقم  30سان یم ر بوده که در سال  84در حدود  17سان یم ر بوده ولیی االن شی ابش
بیش ر شده است .من طی صحب ی که با سازمان زمین شناسیی داشی م ،اشیاره داشی ند کیه
زمانی که این نقشه تهیه می شد تأثیر فرونشست بر روی ریسک زلزله جزو توجهات نبوده،
ولی االن عالقه مند هس ند که روی این موضور کار کنند .ریسک زلزله با توجیه بیه اینکیه
االن باالی  70درصد از جمعیت ما در مناطق شهری هس ند و رشید جمعییت شیهری 13
درصد است علی رغم اینکه رشد جمعیت کشور زیر  2درصد هست ،خیلیی تعییینکننیده
است و اصطالحی که یکی از م خصصین زلزله به کار برد این بود که نشست زمیین ماننید
چکاندن ماشه برای زلزله هست.
اع قاد من این است که بر اسا

پیشبینیهای تکاندهنده ای که در مورد پیامدهای بحیران

آب وجود دارد و برای جلوگیری از آن ،تمام امکانات کشور باید بسیج باشد و برای ایین
موضور باید بسیج توده ای داش ه باشیم .واال این روند که در پیش گرف یم تیدریجاً شی اب
بیش ری می گیرد و پیامدهای گس رده و بسیار پرهزینه و بعضاً برگشتناپذیر خواهد داشت.
اما در این مورد زمینههای خوبی به لح اظ ذهنی در جامعه ما وجود ندارد:
 ممکن است گف ه شود که این تحلیلها کامل نیست که واقعاً هیم کامیل نیسیت،
چرا که پیامدها زنجیره ای و خوشه ای است .یعنیی وق یی راجیع بیه فرونشسیت
صحبت می کنیم این فرونشست موجب یک سری پیامدهای بعدی میی شیود کیه
این ها باید حسب شرای واقعی مشخص شود و بعد هر کدام مجدداً شیاخههیا و
عوامل مخ لف دارد.
 ممکن است گف ه شود انعکا

این اطالعات از لحاظ سیاسی بیه صیال نیسیت

مخصوصاً در بحث ریسک زلزله.
 ممکن است گف ه شود که راهها و ابزارهای مناسب برای اطالررسانی در دس ر
نیست .ممکن است گف ه شود که انعکا
نظر اج ماعی به صال نیست.
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اطالعات بدون راهحلهای مشخص از

 ممکن است گف ه شود که داش ن اطالعات به تنهایی موجب حرکیت و همییاری
همگانی نمیشود.
ولی با تمام این گف ه ها ،راجع به موضور هیچ نور حرک ی نداریم و وق ی که از دوسی ان
دعوت میکنیم که این گف ه ها را به گف گو بگذاریم پرهیز کرده و فرار از جلسیات و عیدم
شرکت در جلسات اتفاق میاف د ،بنابراین در مورد اهمیت بحران آب زیرزمینی ،پیشبینیی
پیامدها و نحوه اطالر رسانی آن و بحث در مورد اقدامات بعدی از مسائلی است کیه بایید
در این طر مورد توجه قرار بگیرد.
 .4معرفی اقدامات اندیشکده در این زمینه

شعار اندیشکده تدبیر آب ایران اطالررسانی و هشیارسازی است و در این حوزه به عنوان
یک تشکل به اندازه وسع خودش تالش کرده که حیوزه آب
زیرزمینی را ان خاب کند و در این اقداماتی را انجام بدهید و
در این زمینه با مسئولین مح رم حفاظیت و بهیرهبیرداری از
منابع آب زیرزمینی همراهی بکند .در آبان سیال  92ک ابچیه
کوچکی با عنوان آشنایی با منابع آب زیرزمینی بیه صیورت
الک رونیکی من شر کردیم .در این مقاله تالش شده است کیه
اطالعات صحیح و قابل فهم در دس ر
الب ه شاید مایه تأسف است که ما چنین چیزی به زبیان
فارسی نداش یم ،اما به هر حال این اقدام انجام شد.
اقدام بعدی فصلنامه گف گوی آب در پاییز  92بیود کیه
اخ صاص به مسائل آب زیرزمینی داشت .تالش کیردیم
تجربیات روز دنیا و کشور را در ایین مجموعیه از نظیر
ابعاد بحران و مدیریتهایی که می شود به اطالر عمیوم
برسانیم.
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همگان قرار بگیرد.

اقدام بعدی ان شار قسمت اول مطالعه ای است که بیر روی پاییداری منیابع آب زیرزمینیی
دشت رفسنجان انجام شده است .این مطالعه با تاکیید
بر بررسی منابع آب و عدم قطعیت در محاسبات بیالن
آب زیرزمینی است و رویکردی که به پایداری دارد با
توجه به پیامدها است و مدیریت بیر اسیا

پیامیدها

است نیه مشیخص کیردن آب اسی اتیک و منیابع آب
داینامیک و اینکه یک درصد مشخصی از آب داینامیک
را برداریم .الب ه این یک رویکرد جدیدی است کیه در
تراز جهانی هست و انشاال به آن توجه کنیم .حدود دو سال هست که بر روی مقاله ای در
مورد تاریخچه حقوق آب زیرزمینی کار میکنیم که امیدواریم به زودی آن را من شیر کنییم
چرا که احسا

میکنیم شدیداً جا ی آن خالی اسیت و اع راضیات گسی ردهای در سیطح

جامعه در این زمینه داریم که توس مسئولین به سکوت برگیزار شیده اسیت ولیی بسییار
جدی و عمیق است .در این مقاله تحوالت حقوقی مالکیت آب زیرزمینی در یک دوره 50
ساله مورد توجه قرار گرف ه است .دو مقاله هم در مورد حکمرانی است که مس قیماً بیرای
آب زیرزمینی نیست ولی برای تحلیل امروز از آن اس فاده میکنم.
 .5معرفی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

واما؛ در مورد برنامه «احیاو و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» بایید اشیاره کینم کیه ایین
موضور یک ریشه  50ساله دارد .یعنی ما از دهه  1340تا امروز درگیر این موضور هس یم
و این موضور از برخی از جنبه ها موضور جدیدی نیست .به همیین لحیاظ مییتیوانیم از
تجربیات و از سوابق بسیار در اندوزی کنیم و بر اسا

آنها برنامیه را اصیال و تنظییم

کنیم .اما م أسفانه تجربیات در وجوه مخ لف این دوره  50ساله مدون نشده است و اساساً
رسم ادارات دول ی از جمله وزارت نیرو این نیست که اهمیت یا بهیایی بیه میدون کیردن
تجربیات نهادی در زمینه های مخ لف از جمله در این زمینه مهم دهید کیه بیه بحیران آب
زیرزمینی ارتباط دارد و راهکارهایی که از دهه  1340درگیر آن بودهایم.
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در اینجا این را بیه
سییه دوره تقسیییم
کرده ام تا به یک سری
از نکات اشیاره کینم .اول
مجموعه تحوالتی اسیت کیه
دهه  40تا برنامه چهارم یعنی
سال  1383اتفاق اف اده است .دوم دوره برنامه چهارم به بعد هست که ما چنید

فییراز

در آن داریم تا به برنامه پنجم و بعد برنامه ششم و بحث برنامه احیاو و تعیادلبخشیی کیه
عمدتاً م مرکز است اهداف آن به سال  1393به بعد.ولی اینها را نباید از هم جیدا در نظیر
گرفت چرا که ادامه یک روند است.
در دهه  1340به بعد ما سه فراز مهم داریم یکی تحول تکنولوژیک و ورود چاه های عمیق
است که اتفاق اف اده ،دومین تحول تغییر حقوق آب است و گسی رش حقیوق عمیومی در
زمینه آب که قیانون آب و نحیوه ملیی کیردن آن در واقیع خاتمیه داد بیه قیوانین حقیوق
خصوصی که تحت عنوان قانون مدنی در مورد آب داش یم  ،و بعد با قانون توزیع عادالنیه
آب این موضور تکمیل شد و ادامه پیدا کرد .سومین تحول هیم اثیر انقیالب اسیالمی کیه
پیامدش این بود که در دهه  1350و  1360موجی از بهرهبرداری بیرویه و صیدور مجیوز
برای احداث چاه بدون در نظر گرف ن ظرفیت آبخوانها گس رش پیدا کرد.
واما آغاز مرحله دوم؛ قبل از برنامه چهارم مصوبه هیئت وزیران به عنیوان اسی رات یهیای
اجرایی سیاستهای کالن آب پیرو تصویب سیاستهای کالن مصوب سال  1379را داریم
که آن مصوبه منشأ یک سری مصوبات در برنامه چهارم توسعه شد و منجر به این شد کیه
طر های تعادل بخشی از حالت بودجه جاری در بیاید و ردیف بودجه در طر های تملک
سییرمایهگییذاری داشی ه باشیید .در سییال  1387مصییوبهای در هیئییت دولییت داریییم بییرای
تعادلبخشی که نکات خوبی را مورد توجه قرار میدهد اما در سیال  1389تصیویب ییک
قانون تحت عنوان تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز داریم .این قانون موجیب لغیو شیدن و
سست شدن فعالیتها می شود و بعد از آن طر فد
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و در نهایت میرسیم بیه ییک دوره

بالتکلیفی و کم کردن اع بارات طر تعادل بخشی و دوباره خشکسالی و فشار دوبیاره بیه
منابع آب زیرزمینی و بروز پیامدهای گس رده و وضو بیش ر آن ،تا اینکه شورای عالی آب
در تعامل با همکاران مدیریت آب مصوبهای را می گذراند که منجر به ایجاد روحیه جدیید
در دست اندرکاران حفاظت و بهره برداری از آب زیرزمینی میشود ،که من ج به ایین طیر
جدید احیاو و تعادلبخشی می شود که مقرر شده است از سال  1394آغاز گردد.
دوس ان اگر بخواهند این برنامه را توضیح بدهند ح ماً اب دا به دالیلی که این شرای را به
وجود آورده است ،اشاره خواهند کرد .همان طور که الزم است که برای هر کاری ارزییابی
از وضع موجود صورت بگیرد و اینکه چرا این شرای به وجود آمده تا برنامه را مطابق بیا
آن دالیل تنظیم کنیم .اسالیدی هم دوس ان تهیه کرده اند که این دالیل در آن آمده است .به
دالیل مخ لف اشاره شده است:


فقدان حكمراني موثر در مديريت منابع آب زيرزميني



احداث سدهاي مخزني بيش از پتانسيل منابع آب حوضههاي آبريز






عدم تحقق برنامههاي وزارت نيرو در بخش آب زيرميني به دليل محدوديتهاي منابع مالي
عدم توجه جدي و موثر به شكل گيري و تقويت تشكلهاي آب بران و استفاده بهينه از آنها
تصويب و ابالغ قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري در سال 1389
تصويب طرح توسعه كشاورزي در سالهاي گذشته



عدم مطالعه اثر احداث سدها بر منابع آب زيرزميني



افزايش سطح زيركشت بيش از پتانسيل منابع آب زيرزميني



پايين بودن بهرهوري منابع آب در بخشهاي مصرف بويژه كشاورزي

به نظر من می رسد این دالیل که اش اره شده است دالیلی است که در یک جلسه و فیوری
تهیه شده است .در حالی که مسائل در یک سطح نیس ند و رابطه علت ـ معلیولی ایینهیا
مورد توجه واقع نشده است .مسائل در سطو مخ لفی هست کیه میا بیا اولیی آن خیلیی
موافقیم که مسئله ،حکمرانی آب هست .توصیه این است که این موضور جدی گرف ه شود
و اینکه بفهمیم دالیل به وجود آمدن این شرای چه هست ،چرا کیه در برنامیهرییزی اثیر
دارد.
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برای این موضور چارچوب هایی هست که به ر هست تراز خودمان را به آن چارچوبهیا
برسانیم ،یکی از این چارچوبهای مع بر جهانی که ارائه آن توس افرادی (خانم سال
آقای دینار) انجام شده است که تحوالت دهها کشور را بر اسا

و

آن ارزیابی کردهاند.

این چارچوب همانطور که مشیاهده میی کنیید در سیمت چین آن محیی اسی رات یک و
محر هایی هست کیه روی عملکیرد بخیش آب تاثیرگیذار هسی ند و در قسیمت پیایین
عملکرد بخش آب است و در باال سمت راست نهاد آب ا ست که شامل سیاست ،قانون و
تشکیالت و سازمان است و در بییرون از بخیش آب و در محیی اسی رات یک آن عوامیل
مخ لف فرهنگی ،سیاس ی ،جمعی ی ،حقوقی ،تغییرات اق صادی و فناوری و زیستمحیطی
که بر روی عملکرد بخش آب تأثیر میگذارد و وق ی ما دنبال علتیابی مسائل هس یم باید
به این تحوالت توجه کنیم و برای آنها چاره اندیشی کنیم .بنابراین توصیه ایین اسیت کیه
عوامل و شرای خودمان را به صورت دقیق در این  50سیال اخییر و بیا ییک چیارچوب
تحلیلی مناسب و به صورت مس ند فراهم کنیم.
ولی دوس ان بر اسا

همین ارزیابی کوتاه و در

 1400در نظر گرف ه اند که بر اسا

از عوامل ،یک برنامه  6ساله را از  94تا

این برنامه در سال  94عالوه بر توقف افزایش کسیری

مخزن  400میلیون م رمکعب نیز از میزان برداشتهای مییانگین کیاهش داده شیود و ایین
موضور در سال ششم برنامه  5میلیارد م رمکعب صرفهجویی هیدف گیذاری شیده اسیت.
برنامه  15تا پروژه دارد و این پروژهها باید طبقهبندی شود ،من به صورت مقدماتی  7تا از
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پروژهها را در دس ه «بررسی نظارت ،تقویت مبانی تصمیمگییری» 6 ،پیروژه را بیه عنیوان
«پروژه اجرایی» و  2پروژه را در دس ه «ایجاد نهاد اج ماعی» قرار دادهام .سه نهیاد هیم در
این پروژه درگیر هس ند 3 .پروژه را وزارت کشاورزی مسئولیت دارد و یک پروژه هم کیه
پهنهبندی فرونشستها می باشد سازمان زمین شناسی و مابقی پیروژههیا بیه عهیده واحید
حفاظت و بهره برداری وزارت نیرو هست .اع بار در نظر گرف ه شده برای سال  94حیدود
 326میلیارد تومان هست .هدف گذاری طیر عیالوه بیر تثبییت سیطح آب زیرزمینیی در
شرای فعلی جبران کسری مخزن هست که میا در گذشی ه بیه طیور م وسی  4.6میلییارد
م رمکعب داش یم که  500میلیون م رمکعب آن برای سال  94هست.

 .6طرح مسئله

اما طرح مسئله برای انتخاب رویکرد؛ مسئله را از زاویه حکمرانیی آب و از سیه دییدگاه
مطر می کنم ،یکی دیدگاه نظیام حکمرانیی آب ،دوم دییدگاه تنیور انگییزههیا و تناسیب
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روش ها که زیرمجموعه بحث حکمرانی است و سوم از دید جامعیت و به هیم پیوسی گی
که یکی از الزامات حکمرانی موثر است.
در مورد حکمرانی توجه باید روی نظامهای اج ماعی باشد نه مدیریت آب .میدیریت آب
یک زیرمجموعه از نظام های اج ماعی است .بایید اع یراف کیرد نظیامهیا بسییار فراتیر از
مدیریت عمل می کنند و مدیریت به عنوان زیرمجموعه این نظامها مییتوانید اثیر بگیذارد.
شاید نزدیک ترین قیاسی که به ذهن بیاید این است که مدیران مثل بازیکنان خوب فوتبیال
باشند که اگر در زمین خاکی که بس ر و فضیای فعالییت هسیت بیازی کننید ،نمییتواننید
ظرفیت های مدیری ی را بروز دهند .بنابراین باید توجه کرد به فضای گس ردهتر و نظامهای
اج ماعی .این موضور در قالب چارچوب های تحلیلی خوبی مورد توجه قرار گرف ه است.
از آن موارد چارچوبی است که در سال  2009سازم ان ملل بر اسا

گیزارش از میدیریت

آب کشورها ارائه داد.
در این چارچوب دو بخش اصلی می بینید که یک بخش آن آبی کم رنگ است که به شکل
دست آدم هست و قسمت پایین حوزه آب و بخش آب است .این شکل میخواهد اشیاره
کند که بیش ر نیروهایی که روی سرنوشت منابع آب تاثیر میگذارد در بیرون از بخش آب
هست .در داخل بخش آب نیز مدیریت بخشی آب یکی از کیوچک رین مؤلفیههیای فعیال
هست و مؤلفه های اثرگذار در بیرون از بخش آب هست.
در بیرون از بخش آب سه تا نقش آدم را میبینیید کیه نشیانگر کنشیگر سیاسیی ،کنشیگر
اج ماعی و کنشگر بخش خصوصی است ،که سه رکن حکمرانی را تشکیل مییدهنید .در
حکمرانی موثر نحوه ارتباط این سه کنشگر به صورتی است که تصمیمات ب واند اجرا شود
و به صورت موثری مدیریت آب ب واند وظایف خود را انجام دهد .ولی در یک حکمرانی
که ناکارآمد است این رواب به نحوی است که کنشگر سیاسی میتواند خیلی از سیاستها
را دچار اعوجاج و اغ شاش کند.
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هدف از ارائه مطالب فوق این است که بدانیم حکمرانی بحث بسیار فراتر از مدیریت آب
هست و مدیریت آب یک زیرمجموعه بایید درنظیر گرف یه شیود و اگیر بخیواهیم بیه آن
بپردازیم باید به آن مؤلفههایی که در بیرون از بخش آب عمل میکننید توجیه کیرد .بیرای
همین برنامه «احیاو و تعادلبخشی» را باید با توجه به حمالت و ضد حمالتی کیه ممکین
است بشود طراحی کرد و ح ماً باید حمایت و نظارت اج ماعی داش ه باشیم تا ب یوانیم از
این حمالت ح یاالمکان در امان ماند.
سؤالی که برای باز شدن مسئله مطر میشود در ارتباط با نموداری است که در مجموعیه
اسالیدهای طر تعادل بخشی بوده است .این نمودار نشیان مییدهید کیه از حجیم ثابیت
18

آبخوان های خودمان به تدریج چگونه اس فاده کرده ایم از سال  1376تا  1390جمعیاً 110
میلیارد م رمکعب از این ذخایر اس فاده کرد ایم و سیال بیه سیال از ایین سیرمایه مصیرف
کردهایم و الب ه پیامدهای آن را چشیدهایم.









چرا این روند بالوقفه ادامه دارد علیرغم اینکه ما از  1340برنامه های مختلفی برای
متوقف کردن این روند داشتهایم؟
آیا برنامههایی که پیشبینی شده میتواند این روند را متوقف کند؟
آقای میبدی و همکاران ایشان چه تضمینی میتوانند بدهند که شککل ایکن منحنکی
تغییر بکند؟
آیا در برنامه ششم قرار است روند برداشت از ذخایر ثابت ادامه داشته باشد؟
آیا دالیل کم اثر بودن تدابیر به خوبی شناخته شده است؟
آیا به محیط بیرونی مدیریت آب توجه شده است؟
آیا تدابیر جدید میتواند این مسئله را حل کند و ما به هدف برسیم؟
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ما این دغدغه را تحت عنوان اق دار میشناسیم .میگوییم چون اق دار نداش یم برنامههای ما
خاصیت نداش ه است ،گرچه در نوش ه و در عبارات خیلی خوب بود ولی این اق دار را در
آن ندیدیم.
برای اینکه پاسخ سواالت را بدهیم طبق بحث علتیابی اح یاج داریم چیارچوب تحلیلیی
داش ه باشیم تا ب وانیم با اس فاده از آن حوادث و وقایع را تحلیل کنیم .اندیشکده تدبیر آب
ایران برای برنامهریزی فعالیت هایش سعی کرده چارچوبی را فراهم کند تیا بیر اسیا

آن

ارزیابی کوتاه از نظام حکمرانی آب کشور کند.

در این چارچوب مرکز تحلیل ی ما اق دار هست .اق دار معموالً بر اسا

کاریزما ،سنت ییا

عقالنیت شکل میگیرد ،ولی تأکیدی که در جوامع امروزی میشود بر روی بُعد عقالنیت
هست .یعنی قدرت به رسمیت شناخ ه شده که ساخ ارهای جامعه نسبت به تصمیماتی که
گرف ه میشود پذیرش دارند .این مفهوم اق دار است که با قدرت به معنای مطلق فرق دارد.
ما در مدیریت حفاظت و بهره برداری آب کشور اق یدار نیداریم و ایین در طیی  50سیال
گذش ه آشکار شده که برنامهها اجرا نمی شود و برای ریشهیابی این موضور هشت شکاف
اصلی در نظام حکمرانی کشور شناسایی کردهایم که این شکافها در چندسال گذشی ه بیه
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وجود نیامده است بلکه به همراه بحرانی که خزنده بوده اسیت و مطیابق آن شیکل گرف یه
است.











سیستم اداری،
سیستم اطالعرسانی و ارتباطات،
نظام پاسخگویی،
نظام هدفگذاری،
نحوه تأمین منابع مالی
ظرفیتها
سیاست و قوانین و مقررات
رویکرد به مشارکت

از این دیدگاه در فصلنامه شماره چهارم مقاله ای اخ صیاص دادییم بیه بررسیی و ارزییابی
برنامه تعادل بخشی در برنامه چهارم و پنجم و در آنجا ذیل یک فرازی که چگونه همکاری
و همدلی جایگزین مقابله و مقاومت می شود پیشنهادهای خودمان را ارائه دادیم .گف یم که
این برنامه عمدتاً با مقابله و م قاومت بدنه جامعه رو به روست و با این قضیه شانسی برای
پیروزی ندارد و باید تبدیل شود به همدلی و همکاری ،و دالیل عدم همدلی و همکاری را
گف یم که در درجه اول باید خسارات ارزیابی بشود و نحوه جبران آنها مشیخص بشیود و
سپ

برای تأثیری که فناوری چاه های عمیق در مدیریت حیازت میگذارد چیارهاندیشیی

شود ،و در قوانین نسبت این واقعیت که بین ذرات آب آبخوان ارتباط برقرار هست و بین
آبخوان و آب سطحی ،را به رسمیت بشناسیم و چارهاندیشی شود و بیه حکمرانیی آب در
محل توجه شود و مهم تر از همه ،اطالعات صحیح تولید و من شر شیود .ارزییابی میا ایین
است که از زاویه نظام حکمرانی ،باید وارد یک مرحله تغییر اج ماعی شویم .یعنیی تغیییر
اج ماعی ناگزیر هست و ما باید برای تغییر اج ماعی برنامه داش ه باشیم .برای همین برنامه
تعادل بخشی بدون برنامه تغییر اج ماعی یک برنامه ناکارآمد است که تکرار گذشی ه خیود
است .برای تغییر اج ماعی ما باید خیلی وسیعتر از آنچه که امروز فکر میکنیم ،فکر بکنیم.
به عنوان مثال باید جامعه و ذهن جامعه را بشناسییم و ارزییابی کنییم ،و بیرای آن برنامیه
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داش ه باشیم .با نشستهیایی کیه بیه صیورت سلسیله وار برگیزار مییکنییم ،تمیا هیای
گس ردهتری با اقشار مخ لف جامعه برقرار کردهایم .اع قاد این است که عدهای موافق وضع
موجود هس ند به دلیل اینکه رانت های بسیار زیادی در آب زیرزمینی وجیود دارد .فاصیله
بین ارزش حفر و بهره برداری چاه و قیمت چاه در بازار این را میگوییم رانت ،این ارزش
ذاتی آب نیست ،این رانت برای برخی خوب است جهت اینکیه منیافع اق صیادی آنهیا را
تأمین میکند و این ها چه علنی و چه غیرعلنی مدافع وضع موجود هس ند .اما گروهی کیه
خواهان تغییر وضع موجود هس ند م فاوتند .گروهی از آنها طرفدار فسخ تغیییرات هسی ند
در  50سال گذش ه ،ح ی صراح اً میگویند باید برگردیم به قبل از دوره اصالحات ارضیی
و گروهی هم مع قدند به تغییرات از باال به پایین که این نییز تغیییری در نظیام حکمرانیی
ناکارآمد ایجاد نمی کند .بنابراین باید برنامه ریزی داش ه باشیم برای نزدیک کردن دیدگاههیا
و رسیدن به تفاهم و توافق .سؤال ما این است که این برنامه تفاهم و توافق کجاست؟
موضور دیگر در بحث تغییر اج ماعی ،این است که تغییرات اج ماعی برای ایین موضیور
باید عمیق و پایدار باشد ولی گرف اری ،کم حوصلگی ،راحتطلبی ما را به سم ی مییبیرد
که دنبال راهحل های کوتاه مدت ،ناپایدار و ساده هس یم چرا که به اذعیان همیه ،تغیییرات
عمیق و پایدار دشوارترین تغییرات هست.
آخرین نک ه این است که تغییرات اج ماعی باید به نحوی باشد که اش باهات را بپذیریم و
بپذیریم که باید اصال کنیم و بپذیریم که باید وارد مراحل مخ لف شویم کیه هیر مرحلیه
مق ضیات مخ لفی دارد .از این نظر باید با انطباق و اصال سازگار باشیم .بنابراین در مسیر
برنامهریزی فعالیت ها باید موضور تغییرات و انطباق با شرای را اهمیت بدهیم.
موضور و محور دوم این است که در تغییر اج ماعی یک پاییه اصیلی نهیاد میدیریت آب
است و نهاد مدیریت آب به این شکل نمی تواند وارد فاز تغییر اج ماعی بشود و ح ماً باید
بازسازیهای الزم و مرحله ای در آن انجام شود تا اینکه م ناسب این مأموریت ب واند عمل
کند .دومین مسئله اهمیت شرای پیرامونی و محی اس رات یک و محر هاسیت کیه بایید
برنامه ای برای کن رل فضای پیرامونی داشت که طبیع اً ایین برنامیه هیا بایید بیا حماییت و
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نظارتهای اج ماعی همراه باشد  ،واال همکارانی که بخواهند در مسیر این برنامه عمل کنند
با تمام شرافت کارشناسی نهای اً در مضیقه قرار میگیرند همانطور که بارها قرار گرف هاند.
بعد دیگر کار مسئله روشها در حکمرانی است که باید با توجه به انگیزههیا باشید .اینکیه
انسان یک موجود چندبعدی است همه قبول داریم ولی در عمیل رعاییت نمییکنییم ،بیه
دانشنامه هایی که وجود دارد مراجعه میکنیم ،مالحظه می کنیم انسان حیداقل چهیار رکین
انگیزه ای دارد ،انگیزه های اجباری ،اخالقی ،پاداشی و طبیعی .انگیزه پاداشی نیز تماماً مالی
نیست ،مثالً محبوب واقع شدن و پرس ی جزو انگیزههای پاداشی هست .اما الیه پنهانیتری
در تحوالت و تغییرات اج ماعی وجود دارد که یک بعد آن آموزش است .یعنیی آمیوزش
موجب شناخت می شود و شناخت باعث تغییر رف ار می شود و بنیابراین هیر روشیی بایید
ح ماً به آموزش مهیا شود اگر بخواهیم با روش تغییرات عمیق اج ماعی بیرویم .موضیور
دیگر مشارکت است .مشار یک کارکرد چندگانه دارد ،مشارکت موجب میشود احسا
تعلق ایجاد شود ،موجب یادگیری جمعیی میی شیود ،احسیا
همبس گی می شود ،مشارکت موجب می شود مفاهیم مش ر

تعلیق و مالکییت موجیب
خلق شود .مفاهیم مشی ر

از

لحاظ فرهنگی مانند مالت در حرکتهای دس هجمعی ایجاد سرمایه اج ماعی مییکنید .در
مورد تنور انگیزه ها و تناسب روش ها ذیل سه گروه مکانیزم دسی هبنیدی شیده اسیت کیه
مکانیزم سلسله مراتب اداری ،مکانیزمهای اق صادی و مکیانیزمهیای فرهنگیی و اج میاعی
هست .بدین ترتیب تأکید ما این است که در برنامه ها بر روی تنیور انگییزههیا و تناسیب
روش تأکید شود ،ولی در حال حاضر نظام اداری و دس وری خیلی برجس ه است .در واقع
بازار ،مشارکت و توافق جمعی و راهحل های فرهنگی و اج ماعی که نییروی محرکیه الزم
برای پیشبرد حکمرانی موثر هس ند ،ایجاد نمی شود بیه دلییل اینکیه تأکیید فقی بیر روی
ابزارهای فنی و اداری و روش های سلسله مراتبی و دس وری .برای اینکه موضیور محقیق
شود ،پیشنهاد این است که برنامهها از نظر اطالررسانی غنیسازی شود .اطالررسانی خیلی
مهم است چه جزوه هایی که آب زیرزمینی را آموزش می دهد و چه اطالعاتی که در صیدا
و سیما و در روزنامهها به گردش در بیاد ،به خصوص از طریق صدا و سیما باید به صورت
موثری اطالررسانی شود ،برای اینکه مس معین آن با رسانههای نوش اری خیلی فاصله دارد.
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باید برای ایجاد اع ماد و همیدلی برنامیه داشی ه باشییم .برنامیه بیرای آمیوزش و توسیعه
ظرفیت،ها ،توافق و همنظری ،برای همکاری ،برای ثبات و پایداری حقیوق آب .همچنیین
برای کاهش هزینه های مبادله که شرط اصلی و مهم ایجاد نهاد بیازار آب اسیت و حیل و
فصل مناقشات باید برنامه داش ه باشییم و چیارهاندیشیی شیود و در ان هیا جیامعنگیری و
بههم پیوس گی که موضیور بسییار مهمیی اسیت .تصیویری کیه مالحظیه مییکنیید طیر
تعادلبخشی به صورت دایره ای در داخیل میدیریت آب زیرزمینیی اسیت و میدیریت آب
زیرزمینی به صورت دایره زیرمجموعه مدیریت آب هست و مدیریت آب هم زیرمجموعه
مدیریت کالن هست .ان ظار این است که این بههمپیوسی گی مشیخص شیود و جزییرهای
عمل نشود ،ولی اکنون احسا

بر این است که جزیره ای هسی ند .بیرای اینکیه جزییرهای

نباشند باید مسائل را مس ند کرد و نقشه راه داشت و اتصاالت را مشخص کرد ،هدفهای
مرحله ای را مشخص کرد ،هدفهایی که سهلالوصولترند در اول قرار داد ،نحیوه ارتبیاط
هدف ها با یکدیگر را مشخص کرد ،اینها باید به لحاظ تحلیلی و مس ندسازی کامالً آشکار
باشد.
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 .7جمع بندی

در ان ها نظرات صریحی که دارم را ارائه میکنم:
 ارزیابی ما این است که مس ندسازی کار نسبت به ایین کیار عظیمیی کیه هسیت بسییارمخ صر هست .ارزیابی از عملکرد گذش ه ناکافی است .به نظیر میی آیید از اظهارنظرهیای
محییدود کارشناسییان بییرای برنامییه ریییزی اسی فاده شییده اسییت .یعنییی در به ییرین حالییت
نشستهایی با دست اندرکاران و کارشناسان محلی برگزار کردید و سیعی شیده اسیت در
جمع کارشناسی جمع بندی داش ه باشید که الب ه در حال به روزرسانی و به ر شدن هست.
ولی تداوم این رویه امیدواری ایجاد نمیکند ،باید در این رویه تغییر اساسی بدهید و روش
برنامه ریزی را یک روش مع بر و ارزشمندی از نظر بینالمللی ان خاب کنید.
 چند تغییری که در برنامه نسبت به برنامه های چهارم و پنجم اجرا شده نشان میدهد کهامکان تصحیح و ان خاب ها زیاد نبوده است و تقریباً روال همان روال گذش ه است .دیدگاه
اندیشکده این است که برنامهها فنی و اداریتر شده اسیت ،م یراکمتیر و م مرکزتیر شیده
است .چرا که در طر قبلی در اس انها انجام می شد ،اما به دلیل نارساییهیایی کیه بیروز
کرده در حوزه س ادی م مرکز شده است .گرچه این موضور جلوی مقداری بیانظباطیهیا
را میگیرد و حرکتها یکنواخت میی شیود ،ولیی مشیکالت دیگیری را از نظیر رویکیرد
مشارک ی ایجاد میکند.
 به این موضور واقفیم که ظرفیت ها واقعیاً کیم هسیت ،ظرفییتهیای نهیادی و انسیانیکارشناسان و مدیران دستاندرکار برنامه رییزی و اجیرا محیدود چیه در مرکیز و چیه در
اس ان ها ،و این نقص قابل توجه و جدی است و اع قاد داریم که باید بیرای ایین موضیور
ح ماً باید راه چاره ای اندیشید و مطمئناً اس فاده از کارشناسان و نهادهای خارجی نمیتواند
راهحل اساسی باشد ،بلکه فق میتواند مقداری مکمل باشد ولی راهحل اساسی نیست.
 مع قدیم که از جامعه و گرایشهای جامعه شناخ ت واقعی وجود ندارد و این خیلیی بیهبرنامه ریزی لطمه وارد میکند .تدابیری که پیشبینی شده است جامعه را حسا
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نمیکنید،

آن هم در شرایطی که جامعه که نسبت بیه موضیور آب و آب زیرزمینیی بیه هییچ وجیه
نیست.

حسا

 مشارکت جامعه بسیار فراتر از مدیریت مصرف است .مشارکت جامعیه را مییخیواهیمبرای اینکه ب وانیم محی بیرونی بخش آب را کن رل کنیم ،یعنیی حماییت و نظیارت را از
طریق عزم و نیروی الزم برای بازسازی حکمرانی داش ه باشیم ،و گرنه از طریق کنشیگران
سیاسی در تنگناهایی که در گذش ه گرف ار شدیم ،مجدد گرف ار خواهیم شد.
 بنابراین برای اثربخشی سیاسیت هیا روی وجیوه فرهنگیی ،اق صیادی و اج میاعی باییدبرنامه ریزی شود تا تحول درونی اتفیاق بیف ید و واضیح اسیت کیه کمیکهیای خیارجی
نمیتواند این تحول درونی را ایجاد کند.
 .8نظرات و دیدگاههای شرکتکنندگان در جلسه

 آقای سید احمد علوی (مدیر اجرایی اندیشکده تدبیر آب ایران)

خداوند میداند که ما آدمها در حقیقت انضباط اس فاده و مصرف را نیداریم ،بیرای همیین
منابع آب سطحی را به صورت بس ههای یک ساله به ما تحویل میدهد .اما این اتفاق برای
منابع آب زیرزمینی نیف اده و یک سرمایه اس رات یک هسیت کیه بخیش عظیمیی از کشیور
وابس ه این منابع است .ما اگر برگردیم به سیال  1335و پهنیه سیبز کشیور را در آن سیال
م صور بشویم ،من خوش بین نیس م که ما آن پهنه سیبز را در کشیور در افیق سیال 1410
ب وانیم دوباره داش ه باشیم .واقعیت این است که ما بیش از  80درصید از آن پهنیه سیبزی
خودمان را در افق  1410در بخش منابع آب زیرزمینی دیگیر نخیواهیم داشیت و ایین در
فالت مرکزی و ح ی در بسیاری از آبخوان های غرب زاگر
هست.
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هم قابیل طیر و پیگییری



آقای جواد میبدی (مدیرکل دفتر نظامهاای برارهبارداری و حفاتا
معاون

آب و آبفای وزارت نیرو)

مطالب ارائه شده نشان میدهد که دوسی ان در ایین زمینیه مطالعیات زییادی داشی هانید و
کارهای میدانی که در دنیا و تحقیقاتی که انجام شده است را ارائه کردند .با مطالبی که بیان
شد  100درصد موافق هس م و فکر می کنم که دقیقا همه مواردی که آقای مهند

نیوری

اسفندیاری بیان داش ند باید انجام بشود ،اما االن با شرایطی که ما داریم به نظر میرسد باید
یک راه میان بر بزنیم ،دقیقا اگر این کار بر حسب این روشی که گف ه شد بخواهیم برویم ما
نه تنها به ن یجه نمیرسیم بلکه تکان هم نمیتوانیم بخوریم .دالیلش را هم خواهم گفت.
اما من تقریبا سفر دو هف ه ای در ژاپن داش م و حکمرانی آب مطلوب و میوثر را بیه عینیه
دیدم هرچند که اونجا آب زیرزمینی نیست ،ولی فرق نمیکند به هیر حیال حکمرانیی آب
موثر فرق نمی کند .من را به یک سدی بردند که حدود یک ماه پیش اف یا شیده بیود ،از
آنها سوال کردیم که چه کسانی این را اف ا کردند ،اشاره داش ند که سه نفر ،یک نماینیده
بانک ،یک نماینده کشاورزان ،یک نماینده دولت .دولت  51درصد از بودجه سد را تیامین
کرد و مابقی توس بانک و مردم تامین شد .بهرهبرداری آن نیز توس آن شورای سه نفیره
و مردم انجام میشود .مطابق با یک فرایند مشارک ی .پرسیدم که ساخت این سد چقد طول
کشید؟ بیان داش ند که  25سال 20 .سال مطالعات فنی و اج ماعی آن و  5سال احداث آن.
 20سال برای اینکه می خواس یم هماهنگی و رضایت تمام مردم حوزه آبریز را کسب کنیم،
وقت گذاش یم .اشاره کرد که به عنوان مثال فق  2سال طیول کشیید تیا موافقیت افیراد و
ذینفعان پایین دست این حوزه حاصل شود.
ولی چرا اونجا این کار انجام میشود ولی اینجا ما نمیتوانیم؟ برای اینکه آنجا اع میاد بیین
دولت و مردم بقدری هست که اگر دولت بگوید میردم همیه کفیشهیا را لنگیه بیه لنگیه
بپوشاند و همه می پوشانند .و این موضور بعد از جنگ جهانی دوم  50سال زمان برده تیا
ژاپن ،امروز این شود .ولی در کشور میا ایین اع میاد وجیود نیدارد .مصیداق آن موضیور
یارانههای انرژی است که همه از مردم درخواست کردند که انصراف بدهند ولی هیچ ک
انصراف نداد .مورد دیگر این است که کلیه طر های توسعهای که در ژاپن انجام میشیود
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بر اسا

نیاز مردم و خواست مردم انجام می شود ،ولی در اییران از  50سیال پییش سید

میسازیم ،شبکه میسازیم ولی مردم به ما می گویند که کی گف ه سد ساخ ه شود؟ میا کیه
آب نمی خواس یم .این فق در بخش آب نیست ،در همه موضیوعاتمان همیین اسیت .در
رابطه با کلیه کارها به ر است که دولت تسهیلگر باشد .ما اگر میتوانسی یم بیه ایین نحیو
عمل کنیم و مسائل را حل کنیم که تنها میرفی م داخل دشتهای مخ لف و مردم را صیدا
می زدیم و میگف یم که اینقدر آب بیش ر نداریم و ظرفیت منابع آب زیرزمینی ما کم شیده
است و چهار تا اصول کلی را به مردم میگف یم و بعد بیرای بهیرهبیرداری و حفاظیت آن
دس ورالعمل و آیین نامه و قانون در میآوردیم .ولی این کار را نمیتوانیم انجام بدهیم .چرا
نمیتوانیم؟
من مع قدم که ما با مردم مشکل نداریم .ما با مسئولین مشکل داریم .مشکل ما با نمایندهها
و امام جمعهها است .چندتا مثال بزنم .در اس ان کرمان آقای مهند

بخ ییاری کیه خیلیی

کارهای خوبی در زمینه تعادل بخشی انجام داده اسیت و بسییار از ایشیان تقیدیر کیردیم،
ایشان درخواست تامین بودجه برای احداث  5سد برای اس ان کرمان از معاون وزیر نییرو
کردند .ما تعجب کردیم .در واقع این مسری اسیت .همیین االن بیا توجیه بیه اینکیه همیه
میدانند بحران آب هست ،از مدیران عامل بپرسید که اولویت شیما در تخصییص بودجیه
چیست؟ بیان می کنند که احداث سد .همین االن با این همه بحرانی که داریم.
این یک فرهنگ شده است و این فرهنگ را یک دفعه نمیتوانیم تغییر دهیم .طیر تعیادل
بخشی که تدوین آن در سال  82آغاز شد و سال  84تهیه شد ،من فکر می کردم کیه ایین
طر به رین طر است .اما طر حاضیر کیه بیا پشی وانه تجربیه ده سیاله طیر قبلیی و
همکاری و مشورت با جهاد کشاورزی ،نهادهای مردمی و اسیاتید دانشیگاهی و خبرگیان
محلی تهیه شده است ،هنوز من مع قدم که این ایدهآل نیست و فق  50درصد آن چییزی
هست که میخواس یم .به عنوان مثال اولین چیزی که در طر اولیه مورد توجیه بیود ایین
بود که ما باید در کل کشور یک کمیسیون تعادل بخشی ملی داش ه باشیم به ریاست وزییر
نیرو و کلیه ذینعفان و ذیمدخالن در آن عضو باشند و ما تمام پروژههایی که در این طر
می خواهیم انجام بدهیم از جمله تشکلهای آببران ،مدیریت مشارک ی و بس ن چیاههیای
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غیرمجاز باید در این کمیسیون تصویب و نهایی شود .این کمیسیون در سیطو اسی انی و
محلی و در نهایت هم تشکلها نیز باید تشکیل شود .ولی هرکجا رف یم مدیران گف نید کیه
این کار را کنار بگذارید .به خاطر اینکه این فرهنگ واگذاری کار مشخص نشده است .میا
در وزارت نیرو بین انجام کار ایدهآل یا اینکه کاری انجام دهیم که دو قیدم جلیوتر بیرویم
باید ان خاب میکردیم .به خاطر همین آمدیم با توجیه بیه تجربیه هیایی کیه داشی یم ایین
پروژهها را طراحی کردیم .اولین کاری که کردیم مدیریت مشارک ی بود .مدیریت مشارک ی
درست این است که اول طراحی کنید بعد بروید داخل دشت ها و این میدیریت را ایجیاد
کنید و بعد پروژهها را به آنها بدهید .و بعد سایر موضوعات .ولی این اتفاق تا بیف د حداقل
 20سال زمان می برد ،اصال زمینه این کار آماده نشده است.
به نظر ما باید این مسائل را هم زمان پیش ببریم ،همه میدانند که در زمینه آب زیرزمینی و
بهره برداری چاه هیچ گونه تشکلی نداریم ولیی در آب سیطحی ،چشیمه و قنیات دارییم.
دلیلش هم این است که چاه در زمین هر فرد حفر میشود و اگر وضع آب خوب باشد که
به هیچ وجه با همدیگر هماهنگی نمیکنند .االن که وضعیت کف شکنی  1200کیلوم ر در
سال هست و کفگیر همه به ته دیگ خورده همه آمدهاند و اظهار مشارکت کرده اند .حیاال
ما داریم چه کار میکنیم؟ حرفهایی اقای اسفندیاری را قبیول دارییم ولیی ایین را بایید از
روشی میانبر برویم .ما دشت هایی داریم که چهار سیال دیگیر بیه سینگ کیف مییرسیند
دشتهایی داریم که  6سال دیگه شور می شود ،اصال بحث کشیاورزی نیسیت ،االن بیرای
آب شرب ما مشکل داریم 6500 ،تا روس ا االن با تانکر آب میدهیم .چرا این اتفاق اف یاده
است؟ برای اینکه هیچ کسی اع قاد به بحث حفاظت نداشت ،ح ی مدیران ارشد میگف نید
که مردم را اذیت نکنید و بگذارید مردم هرکاری میخواهند بکنند .این طرز فکر باعث شد
که در سال  1385که 130هزار چاه غیرمجاز داش یم در دو سال بعدش  180هزار دیگر بیه
آن اضافه شد .شرایطی پیش آمد که هیچ ک

جرأت نداشت حرفی به مردم بزند.

طر تعادل بخشی اصال ایدهآل نبود ،ولی دو سال اول روند خود را داشت طی مییکیرد.
در سال اول اجرای طر هیچ مشاور و پیمانکار در این حوزه نداش یم .ولی االن به انیدازه
کافی مشاور و پیمانکار در حوزههای مشارکت ،تشکل ،گشت و بازرسی و  ...دارییم .االن
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اولویت اول ما مدیریت مشارک ی است .ولی م اسفانه برای شرور کار یک پایلوت نداریم ،
االن  6ماه هست یک گروه  20نفره از کسانی که توی کشور در این زمینه سابقه فعالیت و
تجربه داش ند را جمع کردیم تا مشخص کنیم که برای میدیریت مشیارک ی چیه کیار بایید
بکنیم ،راهبردهای ما چه باشد ،روششناسی چه باشید؟ شیر خیدمات چیی باشید و بیا
هماهنگی شرکت جایکا داری م چندتا پایلوت در چند نقطه طراحی و اجرا میکنیم.
قرار نیست که ما همیشه گروه گشت و بازرسی داش ه باشییم .همچیون موضیور کمربنید
ایمنی ،تا جریمه سنگین در جامعه وضع نشده بود هیچ ک

کمربند نمیبست .این واقعیت

جامعه ما هست .این مشارکت را که راه انداخ یم ،سایر امور مانند نصب کن ور و  ....باید با
مشارکت مردم انجام گیرد .من مع قدم که قبال هیچ گونه عزم ملی برای حفاظت نبود بلکه
برعک

بود ،ولی االن شرای م فاوت شده است .االن وزیر کشاورزی موافقت کرده است

که چاه های غیرمجاز در سطح کشور بس ه شود ،از  42میلیارد مصیرف آب کیه از طرییق
چاهها دارد برداشت قرار است  11میلیارد کم شیود و وزارت کشیاورزی هیم موافقیت و
همراهی کرده است .االن شرای در سطح اس انی و محلی هم مهیا شده است .به طور مثال
کشاورزان اس ان کرمان نزدیک به  3ماه است که بهرهبرداری از چاه نداش هاند و در حدود
 100میلیون م رمکع ب نسبت به پارسال کم ر برداشت اتفاق اف اده است .در واقع االن مردم
به این حقیقت رسیدهاند و هم سایر ارگان ها مانند قوه قضاییه و صدا و سیما و کشیاورزی
و نمایندههای مجل

به این حقیقت رسیدهاند.

 آقای محمدعلی مصطفوی (مدیر کل دفتر حفات و بررهبارداری مناابع
آب و امور مشترکین شرک

مدیری

منابع آب ایران)

کسری  110میلیارد م رمکعب مخازن آبخوانهای کشور تایید کننده این موضور است که
فرصت نیست که خیلی صبر کنیم و راه کارهای بلندمدت را رقم بزنیم ،امروزه بایید ییک
سری راه کارهای کوتاهمدت و میان مدت را رقم بزنیم و در کنار آن اهداف بلندمدت را هم
مشخص کنیم .ولی در رابطه با مشکالتی که در کشور وجود دارد از جمله بحران آب یک
مدلی هست که اشاره به سه دلیل دارد .دلیل اول عدم نگرش سیس میک و جزیرهای عمیل
کردن هست ،نمونه آن اینکه علی رغم وجود این همیه مشیکالت در کشیور بیه میا اشیاره
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میدهند که چرا اینقدر صرفهجویی را برجس ه می کنید و بر آن تاکیید داریید ،حیال آنکیه
فق  6درصد مصارف مربوط به شرب است و مابقی جای دیگر است .ولی پاسخی که به
این سوال می توان داد این است که جامعه مخاطب این سوال آحاد جامعه است ح ی کسی
که در کشاورزی وجود دارد مصیرف کننیده آب شیرب هسیت .آن  6500روسی ایی کیه
دس رسی به آب سالم ندارند و با تانکر آبرسانی میشوند که حدود  10درصید روسی اهای
کشور است همان فرد روس ایی هم عالقهای به صرفه جویی ندارد برای اینکه بیاور نیدارد
که چه تهدیدی در پی او است .یا در دس گاهای مخ لف ،هییچ وقیت وزارت نییرو تاییید
نمی کرد که شهر پردی

ساخ ه شود ولی ساخ ه می شود و االن دارد توسعه پییدا مییکنید

اقدامات بدون نگرش سیس می در یک مجموعه چنین شرایطی را پیش می آورد.
دومین مشکل سیاس گزاریهای ناکارامد است که این هم بر می گردد به علیت اول یعنیی
عدم نگرش سیس می .وق ی ما صنایع آب بر را می بریم در وس کویر احداث میکنییم و
وزارت نیرو را موظف میکنیم که آن ان را تامین کند ن یجه آن این می شود که بیین  7تیا
 10هزار هک ار از باغات پس ه از بین میرود .امیروزه کیه کشیاورز کرمیانی چیاه خیود را
خاموش میکند نه به این دلیل اسیت کیه بیه ایین حقیقیت رسییده کیه آب نیسیت بلکیه
میخواهد جلوی نابودی خود را بگیرد چرا در مصارف شرب اس ان کرمان چنین نشانهای
را نمی توان مشاهده کرد و مصرف شرب اسی ان هییچ کاهشیی نداشی ه اسیت .ایین ییک
شاخص خوبی است که آیا ببینیم مردم این دغدغه را دارند یا نه.
در سال  1347که قانون ملی شدن آب تصویب شید ،میاده  23آن دو تیا تبصیره دارد کیه
تبصره  2میگوید کلیه چاههای غیرمجاز با حضور دادسی ان در محیل مسیدود مییشیود.
زمانی که دشتهای ممنوعه ما کم یر از  25عیدد بیود .ییک درصید از ایین کسیری 110
میلیاردی آبخوانها م علق به قبل از انقالب است 99 .درصد آن مربوط بعد از انقالب است.
برای اینکه این ماده  23در بعد از انقالب در قیانون توزییع عادالنیه آب بیه میاده  3تغیییر
می کند و یک تبصره هم ذیل آن می آید که اشاره دارد به اینکه به تمام چاههیای غیرمجیاز
پروانه داده شود .کارشنا های وزارت نیرو از اب دا با این قانون مخالف بودند ولی چیون
قانون شد خیلی تالش کرد که این را عملیاتی کند و بعد تالش کرد که این را حذف کنید.
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تا زمانی که توانست مجل

را قانع کند این تبصره حذف شود تیا سیال  84بییش از 150

هزار حلقه چاه را پروانه داده شد و تعیین تکلیف شدند.
حال چه طور می شود که در سال  89مجدد قانون گذار قانونی وضع میکند و میگوید به
کلیه چاههایی که تا سال  85حفر شدند پروانه داده بشود .و امروزه میبینیم کیه علییرغیم
این موضوعات بالغ بر  200هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم از سال  85تیا بیه امیروز حفیر
شده است .این قانون گذاری ناکارامد .لذا در بازه  10دولت پی

از انقیالب کسیریهیای

مخزن را میبینیم ،که بالغ بر  80درصد آن م علق به  4دولت گذشی ه بیوده اسیت کیه 41
درصد آن مربوط به دولت نهم و دهم بوده است .تصور بر این بود که اگر میردم را اذییت
نکنیم و به هر خواس ه آنها جواب بدهید کار خوبی است .فار غ از اینکه ده هزار هک اری
که در کرمان در حال خشک شدن هست در هر سال یا روس اهایی که در یزد یا سیس ان و
بلوچس ان در حال تخلیه و مردم آن به سمت شیهرهای بزرگ یر در حیال مهیاجرتکیردن
هس ند  ،بیانگر این است که اگر این شرای ادامه پیدا کند و مهیاجرتهیا شیکل بگییرد در
کم ر از  15سال آینده در حدود  52میلیون جمعیت ایران در  16اس ان کلیدی کشور بایید
مهاجرت کنند .این ضرورتی است که باید در آن یک ورود حاکمی ی صورت بگییرد و بیا
اق دار ولی به ر است با محور دانایی باشد.
لذا در ارتباط با این موضور باید اطالر رسانی خیلی خوب انجام شیود ،میردم بایید آگیاه
بشوند .باور مردم به ارزش آب کم شده و فرهنگ مصرف آب تغییر کیرده اسیت .اگیر در
گذش ه تاریخ ایران ،کشوری که  85درصد آن در مناطق خشک است ،مصرف آب عاقالنه
بوده و ف رهنگ مصرف درست بوده به خاطر این بود که واقعیا بیاور داشی ند کیه آب کیم
هست و به سخ ی به دست میآید .ولی امروزه میبینیم که قانون گذار در سال  1383منابع
آب زیرزمینی را برای  90درصد از مصیرف کننیدگان آب کیه سین ی هسی ند و آب را بیا
راندمان پایین مصرف میکنند و تولیدشان هم  25درصد نرخ م وس مناطق خشک جهیان
است رایگان میکند .این دو موضور مقولههایی است که دست وزارت نیرو را میبندد ،اگر
تا دیروز یک فرد احسا

مالکیت بر آب را نداشیت بیرای اینکیه مییدانسیت بایید پیول

پرداخت کند یعنی در طول  60سال گذش ه برای آب باید پول پرداخت میکردند و بیرای
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مصرف بهینه تالش میکردند ولی در سال  83این روند را مخ ل شد و این پییام را صیادر
شد که تو کشاورز مالک آب هس ی در حالی که قبل ایین پییام را صیادر مییشید کیه تیو
کشاورز مالک آب نیس ی و آب مال مش رکات هست.
لذا با توجه به تمامی جهات ،در طر احیا ما برای  21د س گاه در سه قوه و ح ی رهبری و
دس گاههای ذیل نظر ایشان ان ظاراتی تعریف کردیم و گف یم که اگر قرار است در حفاظت
منابع آب و نجات آب کشور وزارت نیرو در نو

پیکان حکمرانی حرکیت کنید میا ایین

خواس هها را از سایر دس گاهها داریم.
نک های که خیلی ضرورت دارد اطالررسانی و آموزشهای الزم است کیه میردم بایید در
این کار ورود پیدا کنند تا ب وانیم در این امور جلو برویم .ولی سیاست خیلیی مهیم اسیت
یعنی اگر قرار باشد که تمام قدرتها همراهی کنند ولی سیاست در ایین عرصیه نخواهید
همراهی کند هیچ کاری اتفاق نمیاف د.
 آقای سید احمد علوی:

واقعی ش این است که ان ظار داش یم که آقای میبدی و دوس انشان به دو سندی که از جانب
اندیشکده به آنها ارائه شد پاسخ دهند .بر اسا

اسناد ،تغییر ایجاد شده در برنامهها نشیان

می دهد که امکان تصحیح و اصلح ان خیاب هیا انید

بیوده و برنامیه هیا فنیی و اداری و

م راکمتر و م مرکزتر شده اند .یعنی سه تا نک ه ،اول این رویه یک رویه تکنوکراتی و فنی و
اداری است و دوم رویه م مرکزتر شده است .و اینکه مشیارکت جامعیه تنهیا محیدود بیه
مدیریت مصرف در نظرگرف ه شده است .د رخواست دارم که عزیزان به سواالت و تامالت
اندیشکده جوابگو باشند تا به یک جمع بندی داش ه باشیم.
 آقای نخعی ،مدیر گروه مطالعات آب زیرزمینی شارک

آب منطقاه ای

اصفران

در واقع من ان ظار داش م که دوس ان اندیشکده بیش ر راه حل ارائه بدهند .این دردها را میا
بیش ر از اینها هم می دانیم .بازگو کردن و دس هبندی آنها هم خوب هسیت ولیی راه حیل
میان کالم دوس ان اندیشکده کم ر بود .در بحث مشارکت ان ظار داریم که کشاورزها بیایند
تصدیگری را به عهده بگیرند .در این سالها دو تا تجربه در کشور داشی یم .یکیی بحیث
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اجرای پایلوتهای تشکلهای آببران و یکی هم بحث واگذاری امور حفاری چاه ها بیه
انجمنهای صنفی بود .در هر دو تجربه در اصفهان بازخوردی مبنیی بیر نگرانیی میردم از
پذیرش این مسوولیتها وجود دارد .مردم عمری عادت کردند که فق دول یها کار کنند و
مردم نق زن امور باشند این عادت توی بقیه قسمتهای اج میاعی و الییههیای اج میاعی
جامعه هست .مردم من ظر هس ند و هیچ کیاری نمییکننید ،ان ظیار دارییم کیه کشیاورزها
خودشان کن ور بگذارند و گشت بگذارند .مثال در تشکل آببران شهررضا بیا ایین تشیکل
یک قرارداد بس ه شد که فق اطالر رسانی توس تشکل انجام بشود ولی آنها با تردید بیه
اهداف ما نگاه میکردند و اع مادی وجود نداشت و هنوز هم به جایی نرسیده است .ایین
مشکالت اج ماعی جامعه ایرانی است .شما که میگویید باید رویکیرد اج میاعی را تغیییر
بدهیم اگر توانس ید رویکرد جامعه را تغییر بدهید رویکرد در بخش آب را هم میی تیوانیم
تغییر دهیم .این ایده ال های ما هست که یک مشارکت دو طرفه باشد ولی االن نیسیت .میا
نیاز به یک سری جامعه شنا

قهار نیاز داریم که زبان ما مهندسین را به میردم بشناسید و

زبان جامعه را به ما مهندسان ترجمه کنند.
کارشنا های آب در آب منطقهایها به بحران آب زیرزمینیی اع قیاد قلبیی ندارنید .تیوی
بحث کن ور اصال اع قاد نداش ند .اگر یک سالی توی بحث آب زیرزمینی و تعیادل بخشیی
توفیق پیدا میکردیم به این خاطر است که گزارشات دست کیاری مییشید .بیرای اینکیه
بازخورد مثب ی به تهران منعک

شود که توی این کار داریم موفق می شویم .نک یه آخیر،

هرچه آب مفت باشد و ارزان راه به جایی نمی بریم ما تا بحث اق صاد آب را حل نکنیم و
اق دار حاکمی ی را اینجا نی از داریم که تبعات اج ماعی مربوطه را الیههیای سیاسیی قبیول
کنند این مسائل را نمی توانیم حل کنیم.
 آقای ابراهیمی لویه ،جامعه شناس و صاحبنظر مسائل اجتماعی

خاطرم هست در سال  83اقای میبدی ،آقای دک ر ازکیا مدیریت گیروه مطالعیات توسیعه
روس ایی ،مهند
اول مهند

ازغدی و من در موسسه تحقیقات آب ،سلسله جلساتی داش یم .جلسیه

میبدی تشریف آوردند انجمن جامعه شناسی و قرار بر این شد که مطالعاتی از

لحاظ فرهنگی و اج ماعی بر روی آب زیرزمینی انجام شود ولی نشد.
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طبق گزارشی که دوس ان ارائه دادند در  47سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسیری 110
میلیارد م رمکعب مواجه شدند که  38میلیارد م رمکعب آن م علیق بیه دوره  8سیاله اخییر
است .سال  84در موسسه تحقیقات آب بر روی تدوین دسی ورالعمل دشیتهیا کیار میی
کردیم .گف ند که  220دشت از  620دشت ممنوعه بحرانی اسیت امیروز میی گوینید 330
دشت ممنوعه بحرانی است .بحث اع ما د بین دولت و مردم را مطر کردید در ییک دوره
ای در یکی از دشت های ایران با مشارکت مردمی که دف ر مشارکت های مردمیی وزارت
نیرو خیلی فعال بود یک شبکه آبیار و زهکشی را احداث کردند ،زمان بریدن باند وزییر را
دعوت کردند که باند را برید و اف ا کرد ،یکی از جوانها اع را

کرد که این کاری بود

که ما زحمت کشیدیم باید یکی از ماها این را اف ا کند نه وزیر .تا جایی که من خبر دارم
این جوان را  6ماه گرف ند و بردند زندان و تا جایی که یک کارشینا

از دف یر مشیارکت

های مردمی وزارت نیرو از وزیر مربوطه وقت گرفت و از او خواهش کرد که ایین جیوان
حرفی نزده و شما ببخشید تا از زندان آزاد بشود.
ما در یک دوره می آییم آن چنان بیاع مادی بین مردم به وجود میآوریم و در ییک دوره
دیگر می آییم و مردم را به حال خودشان رها میکنیم و این رها کردن مردم چنان ویرانیی
از نظر منابع آب زیرزمینی به وجود می آورد.
بعد از این همه ویرانی یک طر نوشی یم کیه میخیواهیم هیم اع میاد ایجیاد کنییم و هیم
میخواهیم مردم را مشارکت بدهیم .طرحی که تدوین کردیم شامل پروژههای مربیوط بیه
وزارت نیرو ،نصب تجهیزات اندازه گیری ،خرید چاه های کم بازده و  .پروژه های وزارت
کشاورزی :به روز نمودن سند ملی ،پروژههای مربوط به زمینشناسی :پهنهبندی مربوط بیه
خسارت نشست .کجا آمده ایم که یک نهادی را م ولی کنیم که آموزش ،آگاهرسانی ،اطیالر
رسانی و  ...را در بین مردم انجام دهد.
این رویکرد همچنان نگرش سخت افزاری نسبت به این مسئله دارد .واقعیت این است که
جامعه م ا از نظر ذهنی مشکل دارد نه از نظر نصب کن ور و این از نظر ذهنیی نیه فقی در
ذهن مردم جامعه بلکه در مدیران جامعه و در سطح کالن جامعه ما هیم هسیت .حیاال میا
چطور از مردم می خواهیم که اع ماد ک نند و بیایند در یک برنامه کانالیزه شده فعالیت کنند.
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این کار بسیار سنگین و مشکلی هست .چه چیزی می خواهد؟ اقای اسفندیاری میفرمایند
که بسیج تودهای میخواهند من یاد عامه مردم میاف م در حالی که این موضور عیزم ملیی
میخواهد عزم ملی در سطح کالن کشور  .االن وقت مصلحت اندیشیی نیسیت االن بایید
حرف را زد یکساله در اخبار ساعت  7و  9این مطلب رو به مردم بفهمانیم .ایین طیر از
نظر الگویی یک طر سخت افزاری است .بنابراین  326میلییارد تومیان کیه نیه اگیر 800
میلیارد هم در نظر بگیرید .تا وق ی که روی ذهنیت مردم کار نشود جامعه درست نمیشود
و این پولی است که از بیتالمال مملکت هزینه میشود مثل همه این سالها که هزینه شده
است و به ویرانی رسیده است که همه شاهد آن هس یم .عزم ملی ایین اسیت کیه از بییت
رهبری نامه زده بشود به همه امام جمعه های شهرس ان ها و بگوینید کیه ایین موضیور را
مطر کنند ،صدا و سیما این را مطر بکند و سایر جاهیا ،تیا میا ذهنییت میردم را تغیییر
بدهیم .نه اینکه نصب کن ور بکنیم.
 آقای حسین زراعتکار ،مدیر گروه مطالعات آب زیرزمینای شارک

آب

منطقه ای کرمان

یک روزی امیدوارم این اتفاق بیف ید کیه مییزان برداشیت از آب زیرزمینیی در دشیت هیا
م ناسب با میزان آب تولید شده در این دشتها انجام بگیرد .برای رسیدن به این نقطه باید
میزان مجوزهایی که داریم را بررسی کنیم و آنها را م ناسب با موجودی آب تقلیل بیدهیم.
کار دوم را که باید انجام بدهیم باید روزی برسد که بر روی مجوزها نظارت داش ه باشییم
و به مردم بگوییم که همین مقدار باید برداشت بشود .بخش سوم باید برای ما مهیم باشید
که میزان مصرف معادل با تولید باشدو مردم هرجوری که دلشان خواسیت از آب اسی فاده
کنند و بازار واقعی آب شکل بگیرد .من احسا

میکنم کیه برخیی از پیروژههیای طیر

تعادل بخشی در راس ای این سه کار هست و برخی نیست.


آقای سید احمد علوی:

اس اندار کنونی کرمان فرمانده جنگ بوده که بعید از اتمیام جنیگ وارد بخیش خصوصیی
شده اند تا پارسال که وارد اس انداری کرمان شدند .در جلسات شورای عالی آب اسی ان از
 14جلسه  9جلسه مدیران و بخش خصوصی بوده و  5جلسه تاکید داش ند که فق بخیش
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خصوصی در این جلسه صحبت کنند و رویکرد مدیران اس ان را راسی یآزمیایی کننید .در
ان های سلسله جل سات آقای رزمی حسینی از ایده پلی

آب به همیار آب تغییر نظر دادنید

و اشاره کردند تا زمانی که مردم از ما نخواهند میا اقیدام بیه اجیرای طیر تعیادلبخشیی
نمیکنیم و از سادهترین آن هم شرور میکنیم و باید مردم و فرمانداران اس ان درباره پلمن
کردن چاه های غیرمجاز تفاهم داش ه باشند.
 خانم طیبه آریان (مدیر دفتر بررسیهای اقتصادی شرک

مراب قدس)

آقای میبدی علی رغم تمام مشکالتی که برای مسائل بلندمیدت وجیود دارد ولیی حیداقل
مطال ب مورد نظر در این طر را باید یک نور دس ه بندی کنید از نظر کوتیاه میدت ،مییان
مدت و بلندمدت .آقای مهند

نخعی اشاره کردند که اندیشکده راه کار ارائه نکردند ولی

به نظر من در جمع بندی گزارش راه کار ارائیه شیده اسیت وق یی اشیاره میی شیود کیه
مس ندسازی مخ صر است یعنی اینکه باید مس ندسازی کیافی شیود و ارزییابی از گذشی ه
روشن باشد و همچنین در سایر امور .میثال در میورد اینکیه نظیرات کارشناسیانه محیدود
اس فاده شده است .اگر دوس ان قبیول دارنید راه کیار ایین اسیت کیه چطیوری مشیارکت
کارشناسان آب زیرزمینی باید بیش ر شود .ولی اینطور نیسیت ح یی در ارتبیاط بیا برنامیه
توسعه ششم ما هنوز هیچ درخواس ی ندیدیم و همچنان کار در اتاقهای دربس ه و توسی
همان آدمهای گذش ه در حال انجام است .ح ی همین تجربه تشکل شهررضا بیرای اولیین
بار به گوش من رسیده است در حالی که من توده مردم نیس م و درگیر این موضور هس م
چه برسد به مردم .یا اینکه شما می فرمایید کارشناسان آب زیرزمینی اع قیادی بیه بحیران
ندارند این خیلی مهم است یعنی بیرون بخش آب را رها کنید داخل بخش آب را دریابید.
پیشنهاد من این است که دوس ان روی جمع بندی اندیشکده تامل کنند و به زودی جواب
ندهند .جواب آنها قانع کننده نیست که می گویند باید ضرب ی عمیل کنییم و نمیی تیوانیم
صبر کنیم و بلندمدت تصمیم بگیریم.
 آقای کاوه معصومی ،پژوهشگر مسائل اجتماعی آب

این دهمین جلسهای است که من می روم و با آداب خاصی همیشه بخیش محیدودی و در
بدترین زمان ممکن که همه خس ه شدند تازه نوبت به کسانی میرسد که مقام نیس ند ،فق
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مقام نیس ند .من واقعا تعجب میکنم که آقای اسفندیاری چه گونه حرف از تغییر اج ماعی
میزنند بعد ما دوباره همان رویه قبلی را در رف ارمان انجام می دهیم .مین خیلیی محیدود
صحبت می کنم چرا که حرف قابل عرضی برای این جمع ندارم .من فکر میکنم که جیایی
که اندیشکده ایس اده قاعدتا نزدیک هست به یک جریان روشنفکر نورآور ولیی تمیایالت
بسیار قوی و عاداتی هم در آن وجود دارد که نمیگذارد از این چسیبندگی و دلبسی گی و
نگاه به این سیس م های جذاب دولت کم کند و به طور عمیق و همیه جانبیه ییک سیمت
دیگر را هم نگاه کند .این را برای این می گویم که یک جریان نوآور روشنفکر یک وی گی
دارد و آن اینکه نقاد است نقاد به همه چیز .از آدم نقاد نخواهید که راهحل بدهید معمیوالً
نقد میکند ولی جریان روشنفکری در جریان نقد و گاهی در برهیههیایی موفیق مییشیود
تولید نظریه کند .اصال ما نظریه توسعه نداریم .مثال در این ادبیات آب دارند درباره بیازار
آب صحبت می کند با رویکردهای به شدت لیبرال با یک تصویر به شدت کالسیک از یک
اق صاد بازار رقاب ی .یک بخش دیگر آن یک نگاه کامال سوسیال دموکرات به امر مشارکت
دارد .بخش دیگرش نگاه دموکراتیک دارد که اول باید مقامات را قانع کرد و بعد رسید بیه
کارهای دیگر .من روز اولی که با این نهاد آشنا شدم خیلی دلبس ه شدم ولیی االن م وجیه
شدم که بد فهمیدم .من فکر میکردم که میخواهد ییک جرییان مهمیی را ایجیاد کنید کیه
حرفهایی بزند که قبال گف ه نشده است .در حالی که دارد نظریه میسازد و نظریه ای که از
هر گوشه اش  30تا سوال بیرون می آید .هنوز عنوان نظریه براش سیخ ه ولیی مین بیاور
کردم که آنچه در قالب اسالیدها توس اقیای اسیفندیاری ارائیه شید ییک شیاکله و ییک
چارچوب اولیه ای از یک نظریه سرزمینی در باره مدیریت آب در ایران اسیت ولیی چیون
باک های مهمش خالیه خیلی به نظر کلیات میآید.
ولی اگر این باک
بزند و هر ک

هاش پر بشود هرک

جرات نمیکند راجع به حوزه اج مار آن حرف

نمیتواند اق صاد را اینقدر خفیف کند و تا سیطح بیازار و قیمیت گیذاری

پایین بیاورد .وق ی که این چارچوب کلی را میبینیم بزرگان میگویند که ایین چیارچوب
خیلی کلی هست و رهایش کنید .اما در اب دای تنظیم یک نظریه هیچ گاه آن نظریه را نباید
با یک کارگزار دول ی و ح ی کشاورز مواجه کرد .برای اینکه این دوس ان در لحظه به سیر
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می برند و فاصله از مدیران قبلی خودشان قطعا ناچیز است .ما وق ی از این دوس ان دعوت
میکنیم حداقل از این دوس ان بخواهیم که به این رویکیرد بپیوندنید دنبیال راهحیل بیودن
خیلی زود است .مشکل ما این است که فکر میکنیم که باید به سرا غ راه حل برویم.
در صورتی که ما مسئله را درست نفهمیدیم و چارچوب مفهیومی و منطقیی و ییک میدل
نظریه نداریم .یک بلبشوی نظری وجود دارد و هیچ ک

هم احسا

نیاز نمیکنید .همیه

دنبال راه حل هس یم.
از دس گاه دول ی و کارگزار نخواهید که راه حل بدهند آنها همان کاری میکنند کیه قبیل
میکردند با یک کمی به ر یا بدتر .به گونهای که چارچوبهیای اداری اسی حکام یاف یه و
سیاستهای قوی و قدرتهای باال از آنها میخواهند.
من اع قاد دارم که اقای اسفندیاری باید دهها م رجم کنار خود بگذارد که ایین چیارچوب
برای جامعه درست ترجمه بشود .حرفهای ایشان در نهایت جوابش این نباشید کیه میا راه
حل فوری می خواهیم .من مع قدم که آقای مهند

میبدی بیه راه حیل اسی رات یک فکیر

میکند .ولی راه حل اس رات یک توی خال شکل نمیگیرد .بر پایه بنیادهای نظری شکل میی
گیرد .ما به این گف گوها پیوس یم برای این که کیم کیم از جنبیه میردمشناسیی ،سیاسیت،
ارتباطات و  ...به شکل دادن چارچوب نظری برسیم ولی م اسفانه با بییحوصیلگی تمیام
شرور کردیم پیشنهاد دادن به دس ور اجرایی .در حالی که دست ما خالی است  .وق یی بیا
این چارچوب آقای اسفندیاری مواجه شدم ،در حالی که باک

هاش پر نیست و بیه نظیر

می آید که ترجمه شده است ،ولی اگر بیاید مثال جنبه اق صاد سیاسیی آن تکمییل بشیود و
بگوید که جامعه ایرانی چه جامعهای است.
درباره دول ی حرف می زنیم که وجود ندارد .کدام دولت؟ دولت را چیه کسیی نماینیدگی
می کند؟ من مع قدم هس م که تا وق ی منافع همسو نیست چرا حرف از مشارکت میزنیم ،
منافع ناهمسوست و م اسفانه تنها چیزی است که غریب مانده منفعت عموم است .
 آقای عزیزاهلل عربی (صاحبنظر مسائل اجتماعی):

اگر کاربردیتر به مباحث نگاه کنیم سهم عمده مشکالتی که در حوزه آب در کشور ایجاد
شده م وجه نهادهای رسمی و دول ی بوده است .حداقل بعید از انقیالب میردم چیاههیای
39

بیرویهای احداث کردند که مجوزش را نهاد دول ی داده است .بنابراین اگر بخواهیم از نظر
برنامه ای برخورد کنیم دولت مهم رین سهم را در شرور دارد .من اصال با ایین کیه بیرویم
یک مدیریت مشارک ی ایجاد کنیم مخالف نیس م ولی آن یک روندی اصیالحی و طیوالنی
است چرا که وق ی که با مردمی که نهادهای اج میاعی قیوی ندارنید و آشیف گی در تمیام
عرصه ها به خصوص در نهادهای رسمی و دولت می بینیم و مواجه میی شیوید ،نییاز بیه
ورود دولت درایم.
مسئله دیگر اینکه فکر میکنید تمام مسیائل آب را وزارت نییرو میدیریت میکنید؟ن اینطیور
نیست .مثال در منطقه غرب کشور و طر های توسعه کرخه بخش عمده توس سپاه بهیره
برداری میشود .این آشف گی در نظام تصمیمگیری باید حل بشود .ما یک مشکلی با اسیناد
باالدس ی داریم .هنوز ما خودمان را سانسور میکنیم یا از آن غفلت میکنیم.
ما هنوز شعار اس قالل و خودکفایی را نقد نکردهایم .خودکفایی معنا ندارد .ولی ما همچنان
پایبند آن هس یم .ما باید تکلیف خودمان را با خودکفایی مشخص کنیم .به چه بهایی داریم
گندم تولید می کنیم؟ ما هنوز شعار میدهیم که کشاورزی بخش اش غال زاست در حالی که
اینطور نیست .ما با هزینههای طبیعت و محی زیست اش غال ایجاد میکنیم .ما با روشیهای
تودهای و پوپولیس ی هیئتهای  7نفره اراضی ملیی را بیه میردم واگیذار کردنید .میا اگیر
می خواهیم نهادسازی کنیم دولت مهم رین نقش را در نهادسازی دارد به لحاظ ابزاری کیه
در اخ یار دارد و مهم ترین نقش را دارد و تکلیف خودمان را با اسیناد باالدسی ی مشیخص
کنیم.
 آقای محمدابراهیم رئیسی (صاحبنظر مسائل اقتصادی)

آقای میبدی هر طرحی که اتفاق می اف د یک منفعت به هزینه دارد مثال حفر پیزوم یر ییک
منفعت به هزینیه دارد ییا اینکیه کیال طیر ییک منفعیت بیه هزینیه دارد کیه می وانید در
اولویتبندی این موارد کمک کند .شاید طر اب دا برای ساکنین منفعت نداش ه باشد ولیی
در نهایت منفعت داش ه باشید .بخیش سیوم بعضیی از ایین طیر هیای شیما بیه شیدت
درآمدزاست و شما تا آخر امر نمی توانید که وابس ه به بودجه دولیت باشیید و طیر بایید
پایدار از لحاظ مالی باشد.
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 آقای بحرانی (بررهبردار بخش خصوصی):

اگر به من بگویند که  5ماه دیگر قرار است توافق سیاسی انجام شود و دالر نگیر چیرا کیه
ضرر میکنیی ،مین دالر نمییگییرم و بیازار را هیم خیراب نمییکینم .در میورد آب ایین
اطالررسانی خصوصاً تو خرده مالک ها و ح ی عمده مالک ها انجام نشیده ییا خیلیی کیم
است .برای مثال االن آبیاری قطره ای انجام شده طرف نمیداند که این آبیاری قطره ای در
حدی است که فق برای حفظ وضع موجود است ولی رف ه اسیت  30هک یار بیه باغیات
خود اضافه کرده است .اگر اطالررسانی به درس ی انجام بشود و این خطر را احسا

کنند

که به راح ی امنیت کشور به هم بریزد و کمی جدیتیر عمیل کننید و ارگیانهیا را بسییج
میکنند.
مسئله دیگر این که اصال نمی دانم که چنین تشکلی هست و آمار و ارقامی هست و عمیق
بحران را نمیدانس م .برای مثال در بخشداری هر منطقه کارگروهی تشکیل شود و آموزش
کشاورزان را بدهند .نک ه آخر بحث قوانین است .مثال در مورد جابیه جیایی چیاه هیا کیه
میگویند  100م ر جابه جایی و یک قانون کلی صادر میکنند و نمیآیند بررسی کننید کیه
این چاه باید چقدر جابه جا شود شاید جابه جایی بیشی ر از صید م یر بیرای آن مشیکلی
نیست شایدم نباید اصال جابه جا بشود.
 آفای طراوت (بخش خصوصی)

آقای مهند

میبدی ،شما نظرات آقای مهند

اسفندیاری را به صورت خاص ن وانسی ید

جواب بدهید .از یک دیدگاه م فاوتی همان مسئله شما را بیان کرده است .دوس انی کیه در
صنعت آب فعالیت میکنند از دیدگاه مهندسی حرف حساب زیاد مییزننید در حیالی کیه
مسئله مهندسی نیست و ریشه مهندسی نیست و فق یک بخش آن مهندسی اسیت .آقیای
مصطفوی شما سه تا مشکل درباره طر هاتون اشاره کردید ولی هیچ برنامیه ای بیرای ان
ارائه نکردید .آقای میبدی شما سال  83طر را شرور کردید و انجام شد مشکل طر کجا
بود؟ مگر قانون تعیین تکلیف نیامد؟ مگر مدیریت وزارت نیرو عو

شید پیروژه منحیل

نشد؟ شما برای آن قسمت چه برنامهای دارید؟ سوال کردند که شما چه تضمینی دارید که
این برنامه به اجرا درآید و به اهداف خود برسد؟ من بیه صیراحت مییتیوانم بگیویم کیه
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منحنی افت سطح آبخوانها را اگر درست ترسیم کنیم شیما دو برهیه بیه شیدت افیت آب
داش ید و با بقیه قابل مقایسه نیست .یکی قانون برقی کردن چاههیا اسیت و عمیده اضیافه
برداشت شما مال چاههای برقی است چرا که چاههای دیزلی به هیچ عنوان از چنین عمقی
نمیتوانند آب اس خراج کنند و خ ود شما این قانون را تصویب کردید .دومی بعد از حذف
حق النظاره است .چه جوابی برای این دارید؟ من دولت و مجل

را چه کار کنم؟ من واقعا

باید جواب بدهم .از نظر مهندسی کار شما خیلی خوب هست ولی مسئله مهندسی نیست.
یک سمیناری بود در ترکیه و از سوریه یک نفر اومده بود و میگفت بحران میا در سیوریه
مربوط آب است نه داعش...خشکسالی شد و بعد  2میلیون کشاورز مجبیور شیدند بیاینید
حاشیه شهرها و از آنجا داس انهای امروز سوریه شرور شد .داسی ان سیودان هیم همیین
است.
کشاورز رف ه است و کشت سبز اجرا کرده ،قاضی حکم میکند شخص مذکور کیه کشیت
سبز دارد و باید آب داده بشود ،چند بار این حکم را گرف ه؟ن برای این موضیور چیه میی
شود کرد؟ غیر از این است که شما به عنوان مالک آب جایگاه شما اش باه است اگر قاضی
این را بپذیرد که مال دولت نیست که هرجوری دلش خواست حکم بدهد .بلکیه میال 30
نفر است که اگر به یکی مجوز داد به این معنی است که از بقیه دزدیده میشود.
نک ه آخر ،آقای اسفندیاری من علی رغم ارادتی که به شما دارم اینطوری هم خوب نیست
در کشور آمار داد.ایا همه دشت های ما این شکلی هست؟ توی این وضعیت کشور با ایین
وضعیت قوانین و مدیریت کالن وزارت نیرو به خصوص در دوره گذش ه همیه دشیتهیا
این شکل بوده یا دشت موفق هم داش یم؟ کم بوده ولی میشود یک کارهایی کرد توی این
وضعیت .مثال دشت محوالت در خراسان مردم آمدند و جمع شدند و درخواسیت کردنید
که بر روی چاه ها کن ور نصب بشود .این در سال  86حدود  300کشاورز در ایین دشیت
جمع شدند و در خواست کن ور دادند .دشت جهیرم همینطیور همیه کشیاورزها امدنید و
درخواست دادند .راس ش ما توی کشور  600تا دشت داریم اگر میشود بیرویم فقی ییک
دشت را بگیریم احیا کنیم و اینقدر کلیات را حرف نزنیم .زور میا بیه دولیت و مجلی

و

دیگر ارگانهای شبه اق صادی نمیرسد ولی اگر می ونیم یک دشت را احیا کنیم برویم بکنیم.
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 آقای سید احمد علوی:

اگر می خواهیم نهادسازی کنیم دولت مهم رین نقش را دارد و الزم است اسناد باالدسی ی
را اصال کنی م .من با این رویکرد موافقم ولی باید قدرت اثرگیذاری خودمیان را ارزییابی
کنیم اول اینکه این خود کیست و بعد قدرت اثرگذاری آن چه حد است؟ این اتاق فکیری
که اقای میبدی تجهیز کردند می واند همین چارچوب و مدل را کنار دست خود بگذارد .به
نظر می رسد برای اینکه هم افزایی کنیم همین سواالت به یرین عنیاوین پ وهشیی اسیت،
دست اتاق فکر که بازوی فکری شما هس ند بدهید .ولی همچنان مع قد هس م که ما بدون
یک چارچوب نظری در حال کار هس یم ولی از ن ایج آن بی خبر هس یم.
 آقای جواد میبدی:

دوس ی فرمود که چرا میخواهید اول پیزوم ر نصب کنید ؟ن برای اینکه اطالعات ما نیاقص
است و وق ی اطالعات ما کامل نباشد نمی ونیم تصمیم بگیریم .ما هنوز نمیدانیم که کسری
مخزن ما دقیقا چقدر است .این همه سد خالی داریم برای اینکه اطالعات میا اشی باه بیوده
است.
دوس ی گف ند که چرا از خبرگان اس فاده نمیشود؟ برای هر پروژه ما حداقل از  10ییا 15
نفر خبره بهره بردیم و در کل حدود  300نفر بهره گرف یم که حداقل  40درصد آنها بخش
خصوصی مثل انجمنها ،تشکلها و صنعت آب بودند و مابقی دانشگاهها و سایر ارگانها.
ما در طر تعادل بخشی در سال  83بعد از اینکه تشکلها را راهاندازی کردیم بیه مشیکل
تنف یذ اخ یار برخورد کردیم .هیچ ارگانی حاضر نبود به این تشکل اخ یار واگذار کند .چیرا
که مدیر دول ی نقش تسهیلگری را ایفا نمیکرد بلکه مییخواسیت اخ ییار داشی ه باشید و
تصمیم بگیرد.
دوس ان می گویند که ما باید اطالر رسانی کنیم و نکردیم .باید بگویم کشاورز به ر از ما و
شما میداند که بحران آب وجود دارد چرا که دارد کفشکنی میکند ،ولی میگوید که اگر
من بر ندارم دیگری بر میدارد .میگوید که وزارتخانه جلوی همه را بگیرد ییا جلیوی هییچ
ک

را نگیرد.
43

 آقای محمدابراهیم رئیسی:

به نظر من مبانی اق صاد در برابر مبانی جامعه شناسی این طر ضعیف است.
 آقای جواد میبدی:

قانون تعیین تکلیف یکی از به رین قانون است .الب ه از اول این طور نبود ولی بعد از سیه
بار برگشت به مجل

به ر شد .اگر قانون در وزارت خانه اجیرا مییشید تمیام چیاههیای

غیرمجاز باید بس ه می شد ولی در عمل وازدگی مدیران ارشد وزارتخانه و فضای سیاسیی
جامعه چنین اجازهای را به هیچ ک

نمیداد .یعنی قانون خوب بود ولی عزم ملی وجیود

نداشت .من اع قادی ندارم که پروژه های طر جدید تعادل بخشی سیخت افیزاری اسیت
فق دو تا از پروژهها سخت افزاری است .یکی گشت و بازرسیی و دیگیری کن ورهیا و
دیگری تغذیه مصنوعی...ولی تشکل آببران ،فرهنگسازی و سایر پروژه ها سخت افزاری
نیست.
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

برای اینکه توضیحات جمع بندی کامل تر باشد ییک نک یه را اشیاره میی کینم .میا وق یی
صحبت از برنامهریزی می کنیم این برنامهریزی ییک چیارچوب دارد .در ایین چیارچوب
هدفها و سیاستها در کالنترین شکل آن قرار دارد و بعد میآید در سطح اس رات یها و
بعد برنامه عمل .موضور بحث ما توجیه بیه قبیل از سیاسیتهیا و هیدفگیذاریهیا کیه
رویکردها باشد ،دارد .بنابراین بحث ما خیارج از برنامیه عملییاتی بیود و دوسی ان ان ظیار
نداش ه باشند که راجع به این برنامههای عملیاتی حرف بزنیم .این موضور خیلی مهم است
که ما قبل از اینکه جدولی از برنامهها را تشکیل بدهیم ببینیم رویکیرد میا چیسیت .بحیث
اساسی روی مشارکت مردم و درگیر کردن مردم است .تمام قوای کشور باید درگیر بشوند
اعم از بخش خصوصی و مردم و نهادهای دول ی و نهادهای مدنی تا اینکه ما ب یوانیم ایین
کار را انجام دهیم .ولی ما به دلیل اینکیه نمییتیوانیم تصیویر شیفافی و روشینی و تکیان
دهندهای را خیلی خوب نشان بدهیم نمیتوانیم زیاد امیدوار باشیم کیه ایین مسیئله اتفیاق
بیاف د .یک سری موانع سر راه این هست که اینجا به چندتا اشاره شده است.
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دومین موضور توضیح مشارکت است .گف یم کیه ان ظیار میا از مشیارکت ایین اسیت کیه
یادگیری جمعی اتفاق بیف د ،مفاهیم مش ر
باشد ،مفاهیم مش ر

مثل خاطره مش ر

خلق بشود و این مفاهیم پایه سرمایه اج ماعی
می باشد .چطور خاطره مش ر

نزدیک می کند .به همین شکل هم باید مفاهیم مش ر

انسانها را به هم

خلق بشود .در اسیا

گفیتوگیو

یک آدابی دارد .مهم رین آداب این است که شما سعی نکنید که راهحلهیای غالیب را بیه
طرف مقابل تحمیل کنید .سعی کنید که اینها مش رکا خلق بشود .کار سخ ی هست .دو تا
کلیدواژه گف ه شد که من اینها را تا آخر بحثها نگیه مییدارم .یکیی اینکیه میی خیواهیم
میانبر بزنیم مثل آن هموطنان که دیر به شهر اومدند و زودتر میخواهنید پیول دار بشیوند.
دوم اینکه می خواهید از راه دیگر غیر از شکافها و خالهایی که توی سیس م وجود دارد
و تغییرات اج ماعی ایجاد اق دار کنید.
 آقای جواد میبدی:

من قبول دارم که اق دار فق از طریق مدیریت مشارک ی ایجاد می شود.
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

سومین موضور اینکه مشارکت فراتر از مدیریت مصرف باشد .یعنی اینکه تکیه شیما ایین
نباشد که فق تشکلها را درگیر موضور بکنید و مشارکت جو بکنید .بلکه تمام نهادهیای
مدنی و مردم بسیج شوند که هم از مصالح ملی حمایت کنند و هم بر مصالح ملی نظیارت
کنند .ولی قبل از آن باید تعریف شود که مصالح ملی چیست؟ این مصیالح تعرییف نشیده
است .حاال شما چه راه میانبری دارید که می خواهید مصالح ملی را تعریف کنید و با چیه
راه میانبری میخواهید این نظارت را بر مصالح ملی ایجاد کنید؟ شما یادتان هست که در
قانون تعیین تکلیف اگر زور و فشار از بیرون و جامعه نبیود خیلیی از اصیالحات در ایین
قانون تحقق پیدا نمیکرد .بنابراین راه حل همین است .اگر راه حل میانبر دیگیری اسیت
بفرمایید .وگرنه به گف ه آقای طراوت ما به بیان دیگر داریم یک حرف را می زنیم.
 آقای جواد میبدی:

شما دو راه دارید یا اب دا بحث مدیریت مشارکت ایجاد بشود که توی ژاپن اشاره کردم...
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 آقای انوش نوری اسفندیاری:

آن تصویر که از ژاپن میگویید میتواند چشم انداز ما باشد .ما االن چشم انداز طر نمیی
کنیم ،ما میگوییم که ژاپن چشم انداز ما ،ولی االن کجاییم؟ نمیدانیم که کجاییم .یکیی از
اشکاالتی که به این طر وارده این است که دست اندرکاران این طر شیناخت واقعیی از
جامعه و گرایشهای جامعه ندارند .بنابراین باید وضع موجود را بشناسییم ،چشیمانیداز را
هم بشناسیم .این از اصول برنامه ریزی است .نمیگوییم کیه وضیع موجیود چشیم انیداز
است .از اینجا تا چشمانداز ما یک چیزی میخواهیم که به آن می گوییم نقشه راه .ولی این
سوابقی که شما به ما دادید به ما این را نشان نمیدهد که شما چشم اندازی در نظر گرف ید
یا نقشه راهی دارید.
 آقای جواد میبدی:

شما گف ید که ما مس ندسازی نداریم ،شاید فردا ن وانم به شما مس ندات بدهم ولی اگر یک
ماه وقت بدهید یک کامیون به شما مس ند میدهم .اینطوری نیست که میا همینطیوری بیی
گدار وارد ماجرا شده باشیم ...ممکن است که این را یک جا مدون نکرده باشیم ولی دلییل
این نیست که ندانیم که چه خبر است.
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

در ن یجه ما توی این برنامه یک چشم انداز میخواهیم ،شناخت وضع موجود میخواهیم،
نقشه راه میخواهیم و نقطه شرور .نقطه شرور بر اسا

یک تحلیل از اولویتها مشخص

می شود .از نظر ظرفیت است .از نظر این است که ما از هدفهای سادهتر شیرور کنییم و
موفقیتها باعث تشویق و ش اب بیش ر بشود.
 آقای جواد میبدی:

این طر را به عنوان یک مدیریت پیروژه آوردهاییم و بیه فعالییت هیای کوچیک تقسییم
کردهایم و اولویت بندی کردیم ولی هر کدام این مباحث دو ساعت وقت میطلبد که تمیام
جزییاتش را بیان کنیم...
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

چرا این مباحث را شما به صورت تاریخ شفاهی میخواهید جلو ببرید؟ن
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 آقای جواد میبدی:

اگر بخواهیم این طر را از اب دا بیان کنیم حداقل یک روز کامل نیاز است که بگوییم کیه
دقیقا چشم انداز ما چی هست ،راهبردها چیست؟ روششناسی چیست؟ و سایر بخش ها.
نقطه شرور چی هست .اینکه وارد دشت شدیم چه کار می خواهیم بکنیم.
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

این نشان می دهد که شما حرکت جمعی ندارید...
 آقای محمد علی مصطفوی:

چشم انداز ماده چهار جلسه  15شورای عالی آب هست که گف ه ظرف  20سیال بایید بیه
نقطه اول برگردیم...
 آقای کاوه معصومی

سر آن چشم انداز باید بحث کنیم .ظرفییت آن چشیم انیداز فراتیر از ییک ابالغییه اداری
نیست .کسی که دارد در این حوزه کار میکند مگر میشود یک تصویر ذهنی از ان ظیارات
و اهداف و اولویتها نداش ه باشد .امکان ندارد و این توی عالم واقع امکان نمیاف د .بحث
بر سر مدیریت این دانش هست .من به عنوان بخش خصوصی وق ی که چیزی روی زمین
نمیبینم بر سر چه چیزی با شما بحث کنم و تفاهم کنم؟ من که به جلسات شما راه ندارم.
مردم که به طریق اولی راه ندارند .وق ی که بحث سر مدیریت مشیارک ی هسیت ایین هیم
بخشی از آن هست .من اسنادی تولید کنم که ب وان سر آن مطالب اظهارنظر و نقد کرد...
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

من  18سال توی دف ر برنامهریزی آب کار کردم .برنامه دوم ،سوم و چهارم درگییر بیودم.
اسناد برنامه سوم مشرو هست آن موقع من شر شد .یعنی برنامه بر اسا
چرا که بر اسا

حرکت جمعی هست فق حرکت آقای مهند

تیدوین اسیت

میبیدی نیسیت بایید تیا

تمام اس انها و کارشنا ها بدانند این برنامه چیی هسیت .میردم بداننید تیا بعید ب واننید
ان ظارات خود را با هم تطبیق بدهند .برنامهای که نصف آن بیه صیورت شیفاهی باشید و
نصف آن به صورت ک بی باشد .خیلی مشکل دارد.
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 آقای جواد میبدی:

این مطالبی که شما گف ید ما هم قبول داریم .من هم قبول دارم کیه رویکیرد میا از حالیت
دول ی به حکمرانی آب باشد که دولت بیاید کارهای خود را به نهادهای محلی واگذار کند.
آنها خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و ما فق تسهیل گر باشییم .شیما ایین را بییان
کردید و ما هم اع قاد داریم .حاال چه جوری به این برسیم؟ حیاال دو روش هسیت ،ییک
روش این است که هیچ کاری نکنیم و فق مردم را توجیه کنیم و همراه خود کنیم و بعید
کار را شرور کنیم.
 آقای انوش نوری اسفندیاری:

بحث ما این نیست .شما می گویید که مس ندات برنامههای عملیاتی را به من مییخواهیید
بدهید...من میگویم که من برنامه عملیاتی نمیخواهم .ما راجع به مس ندسیازی نقشیه راه را
بیش ر می پسندیم که از وضع موجود تا رسیدن به آن چشم انداز .ایین را جیزو مسی ندات
میدانیم و اینکه چند مرحله دارد و هر مرحله چند بخش دارد.
در پایان دو مس نداتی در دو برگ بین حضار توزییع شید .بیرگ اول حیاوی سیواالتی در
خصوص طر تعادل بخشی بود و برگ دوم جمیع بنیدی اندیشیکده در خصیوص طیر
موجود که در ادامه آورده می شود:

مستند اول


سواالت اصلی در بررسی و نقد طرح/برنامه احیائ و تعادل بخشی مناابع
آب زیرزمینی کشور

 .1آيا برنامه يا طرح موجود با توجه به تک تک داليل ي که به عنوان ايجاد کننده وضعع
موجود در برنامه احياء و تعادل بخشي فهرست شده ،تدابيري موثري پيش بيني کرده
است؟
 .2آيادر برنامه ششم هم قرار است روند برداشت از ذخاير ثابت آب زيرزميني کشورادامه
داشته باشد؟ آيا اصال داليل کم اثر بودن تدابير در گذشته بخوبي شناخته شده؟ اگعر
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شناخته شده براي رفع موا نع چاره انديشي صحيحي شده؟ آيا تدابير جديد مي تواندبه
هدف برسد؟
 .3اگر به فرض بهترين تصميمات اتخاذ شود اما دراجرا به ثمر نرسد چه فايده اي براي رفع
بحران آب زيرزميني دارد؟
 .4چگونه مي توان همکاري و همدلي را جايگزين مقابله و مقاومت کرد؟
 .5آيا بدون تغيير اجتماعي مي توان اقتدار الزم را براي اجراي برنامه ها بدست آورد؟
 .6آيا حکمراني که صرفا بر پايه اجبارهاي نظعام اداري و فشعارقانوني اسعتوار باشعدمي
تواندموثر هم باشد؟
 .7آيا انجام اقدامات بهم پيوسته و يکپارچه به معني تغيير همزمان همه چيز بايد انگاشته
شود؟
اندیشکده تدبیر آب ایران
 13بهمن 1393

مستند دوم:


جمع بندی اندیشکده تدبیر آب در خصوص طرح تعادل بخشی
 مستندسازی کار ضعیف و ارزیابی از عملکرد گذشته ناکافی اس .
 تاکنون از روش های کامال اولیه (سنتی) برای مدیری

و برنامه ریزی

استفاده شده اس  .تداوم این رویه امیدواری ایجاد نمیکند.
 تغییر ایجاد شده در برنامه ها ،نشان می دهد امکان تصحیح و اصاالح
انتخابها اندک بوده و برنامههاا فنای -اداریتار ،متاراکمتار و
متمرکزتر شده اس .
 کاستیها ی درترفی

برنامهریزی و اجرا (چاه در مرکاز و چاه در

استانه ها) بسیار قابل تامل و جدی اس

و اساتفاده از کارشناساان و

نرادهای خارجی در این شرایط نمیتواند چارهساز باشد.
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 شناخ

واقعی از جامعه و گرایش ها موجود نیس

شده نسب
 مشارک

و تدابیر پیشبینای

به حساس کردن جامعه کارایی ندارد.
جامعه باید بسیار فراتر از مدیری

مصرف دیده شود تا عازم

نیروی الزم برای بازسازی حکمرانی آب زیرزمینی فراهم شود.
 برای اثربخشی سیاس ها وجوه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به یک
تحول درونی نیاز اس

که کمک های خارجی نمی تواند تعیین باشد.
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پیوست شماره یک :اسامی حاضرین در نشست
ردیف

تخصص وسم

نام و نام خانوادگی

کارشناس اندیشکده تدبیر آب ایران

1

محمد ارشدی

2

طیبه آریان

3

عادل ابراهیمی لویه

جامعه شناس و صاحبنظر مسائل اجتماعی

4

آقای بحرانی

بهرهبردار بخش خصوصی

5

محمدابراهیم رئیسی

6

حسین زراعتکار

7

محسن طراوت

8

سید احمد علوی

مدیر اجرایی اندیشکده تدبیر آب ایران

9

عزیزاهلل عربی

صاحبنظر مسائل اجتماعی آب

محمدعلی مصطفوی

مدیر کل دفتر حفاظت و بهرهبرداری منابع آب و

مدیر بخش بررسیهای اقتصادی شرکت مهاب
قدس

محترم گروه اقتصاد محیط زیست و انرژی شرکت
مهندسی مشاور مهاب قدس
مدیر گروه مطالعات آب زیرزمینی شرکت آب
منطقه ای کرمان
مدیرعامل شرکت رهروان سپهر اندیشه
(تولیدکننده کنتورهای هوشمند آب و برق) و
فعال بخش خصوصی

10

امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری و حفاظت

11

جواد میبدی

12

کاوه معصومی

پژوهشگر مسائل اجتماعی

آقای نخعی

مدیر گروه مطالعات آب زیرزمینی شرکت آب

13
14

معاونت آب و آبفای وزارت نیرو

منطقهای اصفهان
عضو اندیشکده تدبیر آب ایران

انوش نوری اسفندیاری
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