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 تأکید با ایران اسالمی جمهوری در نهم و هشتم های دولت عملکرد تطبیقی بررسی
 اصفهان استان در آب منابع بحران: موردی  مطالعه ؛آبی منابع سیاستگذاری بر

 
  1وحید مجید

 تهران دانشگاه سیاسی علوم استادیار
 اخوان سعید

 تهران دانشگاه عمومی سیاستگذاری دکتری دانشجوی
 (27/4/96: پذیرشتاریخ  - 11/3/96)تاریخ دریافت: 

  

 چکیده
اند و در بین این  مطالعات سیاستگذاری ایفا نموده  محیطی نقشی اساسی را در حوزه مشکالت زیست

مشکالت، کمیابی منابع آبی و بحران آب، اهمیت خاصی پیدا نموده است؛ چنانچه بهه بهاور  بسهیاری از    
حاضر بهر آن  ه ناپذیر خواهد بود. بر این اساس، مقال بدر آینده جنگ بر سر منابع آبی اجتنا ،پژوهشگران

است تا به بررسی عملکرد دو دولت مختلف در جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاستگذاری منهابع  
ها در این پژوهش عمدتاً مبتنی بر تحلیه  موهوباتی    آوری داده جمعه آبی در استان اصفهان بپردازد. شیو

هشتم و نهم به توویب رسیده است و البته در مواردی نیز مواحبه با نخبگان های  بوده که از سوی دولت
ههای   های انکارناپذیری بهین سیاسهت   صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شباهت
ترین تفاوت نیز این بوده است که در اتخاذ شده در این زمینه از سوی این دو دولت وجود داشته و مهم

انجها  ررفهت،   رود  ه زایندهآب در استان باالدست رودخانه روی روند سدسازی و برداشت بیدولت نهم 
سیاسهتگذاری منهابع آبهی صهورت     ه های مهدونی در زمینه   مجموعه سیاست ،حال آن که در دولت هشتم

 پذیرفت.

 عملکهرد  رود، زاینهده  آبریزه حوض آبی، منابع مدیریت آب، بحران آبی، های سیاست واژگان کلیدی:
 دولت
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- ( مسئول نویسنده  ) Email: mvahid@ut.ac.ir 
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 مقدمه -1

از چنان رستردری و پیچیدری برخوردار محیطی  زیستامروزه مسای  و مشکالت 
محیطی  زیستتوان کشوری را یافت که درریر یک یا چند موضوع  اند که به ندرت می رردیده

رذاران و سیاستگذاران را به  که ذهن بسیاری از قانونمحیطی  زیستهای  نباشد. در بین دغدغه
مشغول نموده است، بحث کمبود منابع آبی و به دنبال آن مدیریت این رونه منابع از خود 

جنگ  ،اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار رردیده است؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران
 دانند.  ناپذیر می ی اجتنابمرا ،های آینده بر سر منابع آبی را در دوره

در بین و آسیای جنوب غربی ه در دنیا، منطقبدون شک، در بین مناطق و نقاط مختلف 
اند، کشور ما، ایران، نیز با کمبود منابع آبی و بحران آب  کشورهایی که در این منطقه واقع شده

و مدیریت مسئولیت کنشگری که ه رد دولت به مثابرو رردیده است. از آنجا که عملک روبه
هدف  .ن زمینه مورد نقد و بررسی قرار ریردتواند در ای همواره می ،منابع آبی را بر عهده دارد

ای عملکرد دو دولت مختلف در نظا  جمهوری  از پژوهش حاضر نیز بررسی تطبیقی و مقایسه
دادن این  اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی است. در واقع، در این پژوهش، با مفروض قرار

مسای  از قبی  موضوعات مربوط به ها و  های هشتم و نهم در بسیاری از زمینه نکته که دولت
.. با یکدیگر اختالف نظرهای .سیاست خارجی و داخلی، مسای  فرهنگی، اقتوادی، اجتماعی و

ه عمیق و جدی داشتند، سعی رردیده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در زمین
 ؟ات بنیادین بودتوان شاهد اختالف نیز بین این دو دولت میمحیطی  زیستمسای  و مشکالت 

زیادی با هم  رهای هشتم و نهم در این زمینه تا حد بسیا یا اینکه اساساً رفتار و عملکرد دولت
 مشابه و یکسان بوده است؟ 

محیطی، پژوهش حاضر به  مسای  و مشکالت زیسته با وجود این امر و با توجه به رستر
و به  متمرکز شده دست از منابعکمبود منابع آبی و مدیریت این ه مسئلبر  ،لحاظ موضوعی

موردی انتخاب رردیده ه تمرکز مکانی و مطالعه لحاظ مکانی نیز استان اصفهان به عنوان نقط
  1است.

رونه اظهار داشت که  توان این رردد، می ها مربوط می آوری داده تا آنجا که به روش جمع
ه هیأت دولت در زمین اول مووباته های هشتم و نهم در درج برای بررسی عملکرد دولت

ه مسای  مرتبط با مدیریت منابع آب در استان اصفهان مورد استفاده قرار ررفته است و در درج

                                                             
  رهو نهم پرداخته است، از لحاظ زمانی نیز یک دوهای هشتم  ای دولت از آنجا که این پژوهش، به بررسی تطبیقی و مقایسه -1
 مورد تمرکز و توجه قرار ررفته است. ،1388تا  1380ساله یعنی از سال  8
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های  متخوص در این زمینه به عنوان یکی از شیوه 1بعد، مواحبه با نخبگان و خبرران
  ها مورد استفاده واقع شده است. آوری داده جمع

سیاستگذاری منابع آبی ه های هشتم و نهم را در زمین لتم عملکرد دویپیش از آن که بخواه
در استان اصفهان و مدیریت این رونه منابع مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلی  قرار دهیم، 

کنون، دو سیاست کالن از سوی دای جمهوری اسالمی تاتذکر این نکته ضروری است که از اب
پیدایش بحران  ها این سیاسته است که نتیج منابع آبی صورت پذیرفتهه سیاستگذاران در حوز

 آب در کشور رردیده است: 
نمودن آب از منابع آب های انرژی در راستای پمپاژ سیاست پرداخت یارانه به حام  -1

 زیرزمینی
 جویی در میزان مورف آب نیت صرفه آبیاری تحت فشار باه سیاست توسع -2

مجاز و استاندارد آب از منابع آب  ها موجب برداشت بیش از حد اتخاذ این سیاست
نیز  وها  ها و نابودی کمی و کیفی آن آبخوانه رردد که این امر به دنبال خود، تخلی زیرزمینی می

 ها و منابع آب سطحی را در پی خواهد داشت.  کاهش میزان آبدهی رودخانه
و با پرداخت های مختلف از ابتدای جمهوری اسالمی تا به امروز از یک س در واقع، دولت

اند تا به برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی  نموده یارانه، کشاورزان را تشویق می
جویی در میزان مورف آب، باررذاری بیش از حد  اقدا  نمایند و از سوی دیگر، با نیت صرفه

 اند.  بر روی منابع آبی کشور را باعث رردیده

 چارچوب نظری -2

باشد، ترین مفاهیم در این پژوهش بحث بحران آب میکه یکی از مهم به طور کلی از آنجا
ی تمامی مسای  و مشکالت زیست محیطی به طور تواند تبیین کنندهپارادایم توسعه پایدار می

طور ویژه در باالترین سطح کلی و مسای  و موضوعات مربوط به کمبود و بحران منابع آبی به
رغم اینکه فهم ما نسبت به مسائ  مرتبط باشد. با این حال به تحلی  سیاستی و معرفت شناختی

های اخیر افزایش پیدا کرده است، به باور برخی از پژوهشگران قدرت و با منابع آب در سال
 Kotir)توانایی ما نسبت به ارتقا و بهبود فرآیند تومیم سازی در این زمینه هنوز محدود است

et al,2017:106 &pahl-Wostel et al, 2013: 341) . 
با در نظر ررفتن مفاهیم بنیادین پارادایم توسعه پایدار، هررونه فعالیت انسانی باید تمامی 
مالحظات مرتبط با اکولوژی و محیط زیست را مدنظر قرار دهد و رعایت نماید و در این 

                                                             
اصهفهان و کارشناسهان     کارشناسهان سهازمان آب منطقهه    ،ها مواحبه به عم  آمهد  الز  به ذکر است اکثر افرادی که با آن -1

 ها در پژوهش حاضر مطرح رردد.  شتند نامی از آناستانداری اصفهان بودند که تمای  ندا
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از  -ز منابع طبیعیدنبال استفاده بیش از حد ادلی  آن که غالباً بههای اقتوادی بهزمینه فعالیت
ای ها پدیدههستند، در نتیجه استفاده نادرست از این رونه منابع و تسلط بر آن -جمله منابع آبی

-رردد که در واقع در مغایرت با اصول و مفاهیم بنیادین توسعه پایدار میمخرب محسوب می
 باشد.

ی و یکپارچگی بین از سوی دیگر هدف اصلی توسعه پایدار برقراری و ایجاد نوعی همگرای
ای که هیچ رونه های اقتوادی، اجتماعی و زیست محیطی است؛ به رونهی فعالیتسه حوزه

های آینده پدیدار های منابع طبیعی و منابع آبی برای نس ها و قابلیتخسارتی به ظرفیت
ان این توهای آینده می(. حال با توجه به کمبود منابع آبی برای نس OECD, 2011: 11نگردد)

تری همچون ی مفهو  وسیعتوان در سایهرونه نتیجه ریری نمود که مدیریت بحران آب را می
-توسعه پایدار تبیین نمود و این همان نکته ایست که تحت عنوان عدالت بین نسلی مطرح می

ی نوینی از ی شیوه(. از این رو و در واقع، توسعه پایدار ارائه دهندهUNDP, 1994: 28رردد)
ی نادیده توسعه است که بر مبنای آن، ارتقا، تامین و بهبود رفاه نس  حاضر نباید به هزینه

ررفتن و حتی کاهش رفاه نس  آینده تامین رردد. بدون تردید، از آنجا که وجود منابع آبی 
نماید، های مختلف بشر تامین میکافی و فراوان نقشی اساسی و حیاتی را در تامین رفاه نس 

ی منابع آبی و مدیریت این دست از منابع را در راستای ان سیاستگذاری در زمینهتومی
 چارچوب توسعه پایدار تبیین نمود.

در نهایت با مراجعه به نظر یکی از پژوهشگران در این زمینه، تمامی اصولی که در توسعه 
دیگر، ارر شش  شود به نوعی با مفهو  بحران آب در ارتباط هستند. به بیانپایدار مطرح می

رردد، رعایت شوند؛ بحران منابع اصلی که از دیدراه این پژوهشگر در توسعه پایدار مطرح می
همگرایی بین مسائ   -1آبی هیچگاه به وقوع نخواهد پیوست و این اصول عبارتند از: 

حفاظت از محیط  -4عدالت اجتماعی  -3تعهد بین نسلی  -2اقتوادی و زیست محیطی 
 (. Jacobs, 1995: 147مشارکت ) -6فیت زندری و کی -5زیست 

محیطی با تأکید برر مردیریت مبراب      فضای حاکم بر سیاستگذاری زیست -3
 آبی در استان اصفهان در دولت هشتم

انتخابات ریاست ه با پایان یافتن فعالیت اجرایی دولت هفتم و بررزاری هشتمین دور
برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور ایران، جمهوری، آقای سید محمد خاتمی موفق رردید 

 (.http://www.moi.ir) اجرایی کشور را در دست بگیرده ریاست قو
با این حال، نه در شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی مطرح شده از سوی آقای خاتمی و نه در 

ترین رقیب ایشان، یعنی آقای احمد توکلی،  شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی از سوی مهم

http://www.moi.ir/
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یک ه را به مثاب« محیط زیست»کدا  از این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، موضوع  هیچ
در دستور کار اقدا  و تقویم اجرایی دولتشان قرار بگیرد، باید  سیاستی مهم کهه مسئلمشک  و 

 مطرح ننمودند و مورد توجه قرار ندادند. 
به قدرت رسیدن دولت هشتم در شرایط سیاسی ه رفتن چنین فضایی که بر نحوبا درنظر ر

رو بر آن است تا با بررسی  پیشه اجتماعی آن روز حاکم بوده است، این بخش از مقال –
سیاستگذاری و مدیریت منابع آبی در استان اصفهان ه تحلیلی اقداماتی که این دولت در زمین

اذ شده از سوی این کنشگر را در این راستا مورد مطالعه، های اتخ انجا  داده است، سیاست
زمانی ه فضای حاکم بر سیاستگذاری را در این باز ،بررسی و ارزیابی قرار دهد و از این رهگذر

 به توویر بکشاند. 
در بررسی مجموعه اقداماتی که از سوی دولت هشتم در راستای سیاستگذاری و مدیریت 

نخست، ه شویم. دست رو می دو مجموعه یا رروه از مووبات روبه منابع آب صورت پذیرفت، با
مدیریت منابع آبی در ه مسئلکشد که طی آن  هایی را به توویر می آن رروه و مجموعه مووبه

که در رروه دو ، با مجموعه   است؛ حال آنررفته استان اصفهان مورد تأکید و مداقه قرار 
اند که در واقع یک سری  تأکید ورزیده مسئله رردیم که بر این هایی روبرو می مووبه
ها،  رونه سیاست  های کالن در سطح ملی باید وضع و اتخاذ شوند تا از رهگذر این سیاست

خود ح  و فو  رردند. ه خاص مانند استان اصفهان نیز به نوبه مسای  و مشکالت یک منطق
ه مجموعه مووبات اتخاذ شده از م در این راستا آن است کشتمهم در تبیین رفتار دولت هه نکت

 رروه دو  بسیار وسیع و چشمگیرتر از رروه اول است.  ارتباط باسوی این کنشگر در 
مدیریت منابع آبی در استان ه مسئلبرای مثال در تبیین آن دسته از مووباتی که با تأکید بر 

به توویب هیأت  ،1382ای اشاره نمود که در سال  توان به مقرره اصفهان صورت پذیرفت، می
های آبرسانی به  مبلغ پنج میلیارد ریال جهت اجرای پروژه ،وزیران وقت رسید که بر اساس آن

ه شماره ای اصفهان تخویص یافت )مقرر به شرکت آب منطقه 2و شهرضا 1شهرهای سمیر 
(. به هر حال، میزان مبلغ تخویص یافته از سوی دولت به مناطقی در استان اصفهان که 22228

ند، حکایت از این واقعیت دارد  ا برای مدت زمان مدیدی با مشک  کمبود منابع آبی مواجه بوده
های واقع در استان  ها و شهرستان که به هر تقدیر، دولت به مسای  و مشکالت شهرها، بخش

شهر  اصفهان نیز توجه داشته است و تمامی تمرکز و توجه خویش را به مسای  خود کالن
 نساخته است. اصفهان محدود

                                                             
احمد و استان اصهفهان   شهر سمیر  در جنوب استان اصفهان قرار ررفته است و در واقع مرز بین استان کهکیلویه و بویر - 1

 رردد.  محسوب می
  رردیده است.کیلومتری جنوب شهر اصفهان و در واقع در جنوب غربی این استان واقع  80شهرضا در حدود  - 2
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 دولت وزیران هیأت سوی از دوران این در که دیگری های مووبه از یکی رابطه، همین در
 ریال میلیارد 3 مبلغ اختواص و اعتبار تأمین آن طی که بود ای مووبه رسید، توویب به هشتم

 روستایی فاضالب و آب شرکت به جرقویه بخش روستاهای به آبرسانی طرح تکمی  منظور به
 وزارت پیشنهاد به بنا که مووبه این(. 24954ه شماره مقرر) پذیرفت صورت اصفهان استان
 قرار وقت دولت هیأت توویب مورد ،کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان تأیید با و نیرو

 غیر و یافته توسعه کمتر مناطق مشکالت و مسای  به هشتم دولت توجه نشانگر ررفت،
 وجود نیز هفتم دولت در که است بوده روندی این و است بوده اصفهان استان در برخوردار

 و مسای  از حمایت راستای در سیاستگذاری تداو  بیانگر دیگر، بیان به و است داشته
 ارتباط در یعنی راستا، همین در. است بوده اصفهان استان در یافته توسعه کمتر مناطق مشکالت

 استان در مختلف های بخش و ها شهرستان شهرها، مشکالت و مسای  به هشتم دولت توجه با
توزیع آب ه اصالح شبک و نوسازی منظور به ریال میلیون پانود و میلیارد چهار مبلغ اصفهان،

در (. 25157ه شماره )مقرر 1شهر کاشان به شرکت آب و فاضالب این شهر اختواص یافت
واقع، به توویب رسیدن این مووبه نیز نشانگر توجه دولت هشتم به مسای  مرتبط با مدیریت 

 منابع آبی در شهرهای استان اصفهان بوده است. 
، تدوین سیاستگذاری و مدیریت منابع آبه زمینیکی دیگر از اقدامات دولت هشتم در 

ع آبی سر و کار داشتند. برای مثال، هایی بود که به نوعی با بحث مدیریت مناب شرکته اساسنام
از سوی دولت هشتم مورد  کشورمانهای  ای اکثر استان های سهامی آب منطقه شرکته اساسنام

ای استان اصفهان نیز  شرکت سهامی آب منطقهه ، اساسنامدر این زمینهتوویب قرار ررفت که 
 .2(22312ه شماره در همین دوران به توویب رسید )مقرر

ای،  های سهامی آب منطقه شرکته بودن اساسنام ه ویژری تفویلی و مفو با توجه ب
ها و مووبات از سوی سیاستگذاران وقت را باید از جمله اقدامات  رونه مقرره  توویب این

مهم و مؤثر از سوی دولت هشتم در راستای سیاستگذاری و مدیریت منابع آب در سطح ملی 
بندی مسای  مرتبط با  ها و صورت وین سیاستت؛ به طوری که تدسو در ک  کشور دان

 ها به طور کام  مورد مالحظه قرار ررفته است.  رونه اساسنامه در تدوین این ،مدیریت منابع آب
یکی دیگر از مووباتی که در این دوران از سوی دولت هشتم به توویب رسید، بحث 

اصفهان در ارتباط با  ای ختالف شرکتی تحت عنوان شرکت فرابتن با سازمان آب منطقها
                                                             

( قهانون  55)  ریزی کشور و به اسهتناد مهاده   امهاین مووبه که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و با تأیید سازمان مدیریت و برن - 1
  ای قهانون بودجهه   سرمایه  نشده بینی های پیش محاسبات عمومی کشور به توویب رسید، مبلغ فوق را از مح  اعتبارات هزینه

اشان قرار توزیع آب شهر کاشان در اختیار شرکت آب و فاضالب ک  و به منظور نوسازی و اصالح شبکهک  کشور  1383سال 
 ریزی کشور برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه شود. نامه با سازمان مدیریت و برنامه موافقت  دارد تا پس از مبادله

ی در چهار فو  تدوین رردیده است که فو  اول به کلیات ا های سهامی آب منطقه شرکت  الز  به ذکر است که اساسنامه - 2
ها و وظایف شرکت مطرح رردیده است. فو  سو   ها اختواص یافته است. در فو  دو ، موضوع فعالیت شرکت  و سرمایه

  های مالی شرکت تبیین رردیده است. به ارکان شرکت اختواص یافته است و در نهایت در فو  چهار  صورت
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رئیس ه ویژه نیروراه آبی کوهرنگ بود که این اختالف بنا به تومیم نماینده موضوع پروژ
ریزی کشور ارجاع داده شد  جمهور جهت داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه

 .(22320ه شماره )مقرر
ررفتن این مووبه خود نشانگر آن است که از سوی سیاستگذاران وقت،  مورد توویب قرار

تخووی و به صورت  –مسای  خاص فنی مرتبط با مدیریت منابع آب کشور به شک  فنی 
مورد پیگیری قرار ررفته است و توجه خاص به شورای عالی فنی سازمان  ،کارشناسانه

 این راستا از تخوص الز  برخوردار ریزی کشور، به عنوان نهادی که در مدیریت و برنامه
 ای اصفهان(. اسان سازمان آب منطقه)مواحبه با کارشن باشد است، رواهی بر این ادعا می

ه تشکی  شورای حفاظت کیفی رودخانه نام از دیگر مووبات مهم دولت هشتم، تدوین آیین
رسازی، وزارت کشور و نامه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شه رود بود. این آیین زاینده

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  138سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اص  
 (.25198ه شماره )مقررتوویب رسید 

در واقع، به منظور هماهنگی در جلوریری از آلودری و تخریب و در راستای ارتقای 
در دو  1«رود زایندهه یفی رودخانشورای حفاظت ک»رود،  زایندهه مدیریت و کیفیت آب رودخان

تدوین  ،هدما 6مذکور در ه نام استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکی  رردید. آیین
نماید که  نامه به صراحت وظایف شورا را تببین می از این آیین 3ه شماره رردیده است که ماد

 این وظایف عبارتند از: 
ه رودخانه با توجه به حفظ رودخانمحیطی  زیستالف( هماهنگی در تنظیم ضوابط حریم 

 رود  زاینده
ها و پیگیری اعمال مقررات انضباطی جهت جلوریری از  ب( هماهنگی در تنظیم سیاست

های کشاورزی، صنعتی، شهری و  پسابه تخلیه شدن رودخانه به ویژه در خووص شیو آلوده
 انطباق آن با استانداردهای ملی 
رود و  زایندهه ای در حوز های توسعه طرحمحیطی  زیستی ج( نظارت عالیه بر ارزیاب
 ها.  محیطی بر آن پیگیری اعمال ضوابط زیست

رذشته، سیاستگذاران وقت به ه گر آن است که افزون بر یک دهننامه نشا تدوین این آیین
سری اقدامات پیشگیرانه در مورد   بندی کلی رسیده بودند که ارر یک این نتیجه و جمع

ات این رودخانه و کیفیت آن به همراه میزان آب یظهور ننشیند، حه رود به منو زایندهه رودخان

                                                             
معاون عمرانی استاندار )نایب  -2رئیس شورا( )استاندار  -1رود عبارتند از:  زایندهه شورای حفاظت کیفی رودخاناعضای  - 1

مهدیرعام    -5ریزی استان  رئیس سازمان مدیریت و برنامه -4)دبیر شورا( مدیر ک  حفاظت محیط زیست  -3رئیس شورا( 
مدیرعام  شرکت آب  -8رئیس سازمان صنایع و معادن استان  -7ان رئیس سازمان جهاد کشاورزی است -6ای استان  آب منطقه

 رئیس سازمان رردشگری و میراث فرهنگی استان. -9و فاضالب استان 
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ای است که  مسئلهدر معرض نابودی جدی قرار خواهد ررفت و این مشک  و معض  و 
رود با آن درریر و در حال دست و پنجه  زایندهه متأسفانه امروزه و در حال حاضر رودخان

بسیار مهم که در تدوین این مووبه افزون بر وظایف ه ، یک نکتکردن است. با این حال نر 
رود وجود دارد، این است که باید همگرایی، همسویی،  زایندهه شورای حفاظت کیفی رودخان

همکاری و هماهنگی کام  بین استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری پدید آید تا از این 
چه  ور صحیح، علمی، کام  و به درستی هررهگذر، این شورا بتواند وظایف خود را به ط

اشاره  مسئلهنامه به صراحت به این نکته و  این آیین 6ه تر به انجا  برساند؛ چنانچه در ماد تما 
رود که با رعایت چهارچوب  زایندهه رردیده است که مووبات شورای حفاظت کیفی رودخان

پس از تأیید سازمان حفاظت  شود، های اجرایی تدوین می وظایف قانونی و مووب دستگاه
های اصفهان و چهارمحال و  استانغیر دولتی محیط زیست برای تمامی واحدهای دولتی و 

 رردد.  االجرا می بختیاری الز 
های آبرسانی به شهرها از دیگر مووبات دولت هشتم بود که  تغییر دستگاه اجرایی طرح

مندی از آب  ، از متوسط شاخص بهرهمندی آنان از آب شرب طی آن شهرهایی که شاخص بهره
ه )مقرر رردیدندتر بود، از اولویت برخوردار  شرب با کیفیت استاندارد شهری کشور پایین

 .(26620ه شمار
های آب  های آبرسانی از وزارت نیرو به برخی از شرکت در این زمینه، دستگاه اجرایی طرح

طرح مذکور، دو طرح ذی  عنوان  36این  ها وارذار رردید که از بین ای در اکثر استان منطقه
از وزارت نیرو به شرکت آب « تکمی  آبرسانی به شهرکرد»و « تکمی  آبرسانی به شهر مبارکه»

میلیارد ریال  7000ای اصفهان وارذار رردید که میزان اعتبار تخویص یافته به طرح اول  منطقه
 میلیارد ریال بود.  5000که اعتبار تخویص یافته به طرح دو   حالی در ؛بود

کم دو نکته قاب  استنتاج است: اول اینکه، این اقدا  دولت هشتم را   فوق دسته از مووب
های مهم  ای در اکثر استان های آب منطقه باید در راستای تقویت جایگاه و موقعیت شرکت

 به این نهاد مهم و کهسیاست دولت وقت بر این قرار ررفته بود چرا که کشور دانست؛ 
 تأثیررذار در راستای مدیریت منابع آبی کشور اعتبار و قدرت ببخشد. 

ای در دو استان اصفهان و استان  بودن شرکت آب منطقه فوق نشانگر یکیه که مووب  دو  آن
بحث تکمی  آبرسانی به شهرکرد نیز زیر نظر شرکت چرا که چهارمحال و بختیاری بوده است؛ 

ای  که در دولت نهم، شرکت آب منطقه  یرفته است؛ حال آنپذ ای اصفهان صورت می آب منطقه
ای اصفهان مجزا رردید و در واقع،  در استان چهارمحال و بختیاری از شرکت آب منطقه

 رود تغییر پیدا نمود.  آبریز زایندهه حوضه مدیریت یکپارچ
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باید آن  ،مدیریت و سیاستگذاری منابع آبیه محور دیگر اقدامات دولت هشتم را در زمین
های کالن در سطح ملی و اتخاذ  دسته از مووباتی برشمرد که بر تدوین یک سری سیاست

ها، مسای  و مشکالت یک  رونه سیاست اند تا از رهگذر این هایی تأکید ورزیده چنین سیاست
 د. نخود ح  و فو  ررده خاص مانند استان اصفهان نیز به نوبه منطق

ن دوران به توویب دولت هشتم رسید، تدوین یکی از مووبات مهمی که در ای
های کالن و کلی بخش آب  خووص سیاست شده از سوی وزارت نیرو درارائه پیشنهادهای 

بند است که نشانگر توجه سیاستگذاران وقت به بحث  14در کشور بود. این مووبه مشتم  بر 
این مووبه، وزارت (. بر اساس 112264ه شماره است )مقرر بوده مدیریت علمی منابع آبی

نیرو مکلف رردیده است تا راهبردهای مدیریت منابع آب کشور و همچنین الگوی مورف 
های الز  به  آب را در اسرع وقت تدوین نماید و سپس این راهبردها را جهت ایجاد هماهنگی

 نماید. ارائه های مختلف ذیربط  بخش
ه ایش سرزمین و نیز توزیع بهینافزون بر این، تخویص منابع آب باید بر اساس طرح آم

جمعیت و اشتغال از سوی وزارت نیرو، توویب و ابالغ رردد. همچنین، تدوین طرح جامع 
کمبود آب، ه مسئلای و عمرانی با تأکید بر  های توسعه آب کشور، مطالعات جمعیتی طرح

های  ه طرحهای آبی موجود در هر منطقه با توجه به طرح جامع آب کشور، توجه ویژه ب ظرفیت
کننده در  های مختلف تهیه داری و آبخیزداری با رعایت طرح جامع از سوی دستگاه آبخوان
جدید شهرها و نیز آبرسانی به مناطق مرتفع ه ای و عمرانی مرتبط، تعیین توسع های توسعه طرح

ت هایی با کاربری تأسیسا نظر، توجه به زمین ی آبی موجود مناطق مورداه با توجه به ظرفیت
های تفویلی  رردد، به هنگا  طرح های آب و فاضالب اعال  می شهری که از سوی شرکت

 در به امکانات موجود تأمین آب و سایر تأسیسات شهری ها و همچنین توجه به رونه زمین این
ای در شهرها از جمله مسای  و موضوعاتی بود که وزارت نیرو مکلف  های منطقه افزایش تراکم
مذکور، وزارت نیرو موظف رردیده است ه ا رردید. عالوه بر این، بر اساس مووبه به انجا  آن

های زیرزمینی جلوریری به عم  آورد و همچنین تدابیری اتخاذ نماید تا از  تا از آلودری آب
ها ضمن  شده و یا هرزآب های مورف خووص بازیافت آب های رایج و متداول در فناوری

در این زمینه استفاده و  –یافته  به ویژه کشورهای توسعه –ورها مندی از تجارب سایر کش بهره
برداری بهینه به عم  آید. در واقع، مطابق با این مووبه، وزارت نیرو مکلف رردیده است  بهره

ای در شهرها به امکانات  های منطقه که در هنگا  اتخاذ تومیم در خووص افزایش تراکم
 ری توجه نماید. موجود تأمین آب و سایر تأسیسات شه

شدن و  پذیرفته از سوی دولت هشتم را باید مشخص ترین اقدامات صورت یکی از مهم
تخووی آب به عنوان بازوی فنی شورای عالی ه تعیین اعضای شورای عالی آب و تعیین کمیت
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تأمین، ه آب برشمرد. در واقع، شورای عالی آب به منظور هماهنگی در سیاستگذاری در زمین
قانون تشکی  وزارت جهاد کشاورزی در سال  10ه مورف آب کشور بر اساس ماد توزیع و
ه مقرر) 1تشکی  رردید 1381در سال  رسید و به توویب مجلس شورای اسالمی وقت 1379
 (.110091ه شمار

 توان به چند نکته قاب  مالحظه و در خور توجه دست یافت:  از تشکی  شورای مذکور می
ها و  اعضای شورای عالی آب نشان از آن دارد که باید بین دستگاهاوالً، ترکیب  -1

ریری  کم نوعی از همگرایی و همسویی در تومیم  های مختلف دست ها و سازمان وزارتخانه
منابع آبی دست ه ی در زمینموجود داشته باشد تا بتوان به سیاستگذاری صحیح و مدیریت عل

 پیدا نمود. 
شرکت  س شورای عالی آب که با حضور ریاست جمهور وقت و باثانیاً، در اولین اجال -2

برخی از اعضای اصلی و نمایندران سایر اعضاء و همچنین تعدادی از کارشناسان و مدیران 
رئیس جمهور(، )از سوی ریاست عالی شورای مذکور  ،های عضو شورا بررزار رردید دستگاه

آب و ه مسئلبودن  به جهانی تاز این نکا ای مطرح رردید که در واقع یکی نکات قاب  مالحظه
ای نه چندان دور و همچنین بحث محیط  بودن این موضوع برای نس  بشر در آینده آفرین بحران

زیست اشاره دارد. اذعان به این نکته از سوی باالترین مقا  اجرایی کشور آن هم در ابتدای 
نبود، حکایت از این واقعیت  ای که هنوز بحث بحران آب به وخامت اوضاع فعلی خود دهه

 ،اولویت و دارد که دست کم در ذهن سیاستگذاران آن دوران، این موضوع در دستور کار
تر است  هم مهم مسئلهای که از این  جهت اقدا  سیاستی قرار داشته است. اما با این حال، نکته

ضمن اشاره به این نکته که تشکی  شورای عالی آب از وقت این است که ریاست جمهور 
نماید که با توجه به  اذعان می مسئلهاهمیت بسیار باالیی برخوردار است، به صراحت به این 

کننده در ساختار دولت جدا هستند؛ در  های مورف متودی تأمین آب و دستگاه  اینکه دستگاه
های  ای عالی آب این است که هماهنگیهای اصلی جهت تشکی  شور نتیجه، یکی از فلسفه

ها در بستری مناسب صورت  الز  از طریق این شورا صورت پذیرد و ارر این رونه هماهنگی
 آب را  برداشت. ه توان به سوی مورف بهین پذیرد، می

تخووی شورای عالی آب به ه داخلی کمیته نام افزون بر این، در دولت هشتم، آیین
الز  االجرا رردید. بر اساس  ،شورا رسید و از تاریخ توویب تخووی اینه توویب کمیت

رردد، دخالت در  مذکور، تمامی مواردی که به عنوان دستور کار کمیته پیشنهاد میه نام آیین
                                                             

باشهد. اعضهای ایهن شهورا      معاون اول وی میه رئیس جمهور و در غیاب وی بر عهده ریاست شورای عالی آب بر عهد -1
رئهیس سهازمان مهدیریت و     -5وزیر کشور  -4وزیر صنایع و معادن  -3کشاورزی وزیر جهاد  -2وزیر نیرو  -1عبارتند از: 

یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  -7رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  -6ریزی کشور  برنامه
الز  به ذکر است که  ؛ردو نفر از افراد متخوص در بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهو -8با انتخاب مجلس به عنوان ناظر 

 تشکی  رردید. 12/4/1381اولین اجالس شورای عالی آب در تاریخ 
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سیاستگذاری  در بلکه به منظور هماهنگی، های ذیربط نخواهند داشت اجرایی دستگاهمسئولیت 
 (.110112ه شماره مقرر) 1خواهد بود

که مذکور ه نام از آیین 2ه شماره به طور خالصه، اشاره به این نکته ضروری است که در ماد
این کمیته ه مهم و اساسی بر عهده چهار وظیف ،پردازد تخووی میه به تبیین شرح وظایف کمیت

 رذارده شده است: 
 ور کار شورای عالی آب قرار داردالف( بررسی تمامی مواردی که در دست

 موارد پیشنهادی جهت طرح در شورای عالی آب ب( بررسی 
 ج( بررسی و توویب دستور کار شورای عالی آب 
 های مورد بررسی موضوعه د( اخذ نظرات مشورتی خبرران و کارشناسان دربار

شورای عالی آب، نشانگر این واقعیت است که ه داخلی کمیته نام به هر تقدیر، تدوین آیین
های  ک رسیده و به این نتیجه دست یافته بودند که هر چه فعالیتسیاستگذاران وقت به این در

شدن پیش برود، مسای  مرتبط با مدیریت منابع آبی و  شورای عالی آب به سمت تخووی
بندی،  تواند صورت تر می تر و دقیق سیاستگذاری در راستای منابع آبی بهتر و به صورت علمی

داخلی ه نام ال فعالیت اجرایی دولت هشتم، آییناجرا و ارزیابی رردد. همچنین در آخرین س
شورای عالی آب نیز تدوین و تنظیم رردید و دبیر شورای عالی آب مسئول حسن اجرای آن 

اصلی شورای ه مذکور، وظیفه نام (. بر اساس آیین110124ه شماره مقرر) رردید وب میحسم
شاورزی، هماهنگی در قانون تشکی  وزارت جهاد ک 10ه شماره عالی آب مطابق با ماد

باشد. با در نظر ررفتن وظیفه  مورف آب کشور می تأمین، توزیع وه سیاستگذاری در زمین
ورزی در وظایف قانونی و  مذکور، شرح وظایف شورا با رعایت اص  مذکور، بدون دخالت

 های عضو به شرح ذی  است:  های اجرایی دستگاه ولیتمسئ
منابع آب که بر ه برداری و توسع تنظیم راهبردهای بهرههماهنگی در سیاستگذاری در  -1
ررفتن  عرضه و تقاضا، در نظر آب، مدیریت توأمانه نگری و بر اساس چرخ اص  جامع چهار

پایدار و اتخاذ تدابیر الز  ه های اصلی مدیریت آب و توسع محدودهه های آبریز به مثاب حوضه
های آبریز کشور در  های منابع آب در حوضه ها و محدودیت ررفتن ظرفیت در راستای در نظر

 مبتنی و استوار رردیده است. ،طرح آمایش سرزمینه تهی
هماهنگی در سیاستگذاری در تدوین ساختار تخویص آب به موارف مختلف در  -2

های آبریز با توجه به توزیع زمانی و مکانی منابع آب و  های حوضه سطح کالن و محدوده

                                                             
مهور و یا معاون اول وی ماده و یک تبوره تنظیم رردید. جلسات شورای عالی آب با ریاست رئیس ج 9نامه در  این آیین -1

 یابد. ، رسمیت میاعضاءنفر از  3و دست کم 
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دادن حداق  نیازها برای حفظ  ملی و مورد لحاظ قراره های توسع برنامه شرایط اقلیمی کشور و
 ها به طور ویژه و حفظ تاالب کلیهای طبیعی به طور  محیط
های تأمین و مورف آب و ایجاد توازن در  هماهنگی در سیاستگذاری در اجرای برنامه -3

تن مشارکت ررف نظر آبخیزداری، تأمین و توزیع مورف منابع آب کشور با در های اجرای برنامه
 سیاستگذاران و ذینفعان

های تأمین،  رذاری در برنامه هماهنگی در سیاستگذاری در تنظیم راهکارهای سرمایه -4
 ب و دستیابی به ارزش اقتوادی آبتوزیع و موارف آ

آب ه برداری بهین ا اعمال الگوهای بهرههماهنگی در سیاستگذاری در مدیریت تقاضا ب -5
 حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشورمتناسب با اقلیم و 

و ویژه، سازماندهی،  بحرانیهای آبریز  هماهنگی در سیاستگذاری در مدیریت حوضه -6
 یالملل بینای و  های منطقه همکاریه های مرزی و منابع آب مشترک و توسع برداری از آب بهره
های مدیریت خشکسالی و سیالب مبتنی بر  ی در سیاستگذاری در تدوین برنامههماهنگ -7

 مدیریت ریسک
های غیر  برداری از آب هماهنگی در سیاستگذاری در بازیافت و بازچرخانی آب و بهره -8

 متعارف 
 نظارت بر اجرای مووبات. -9

راهبردهای  پذیرفته از سوی دولت هشتم را باید تدوین یکی دیگر از اقدامات صورت
(. نگاهی به جزئیات این مووبه 23003ه شماره مقرر)  مدت منابع آب کشور دانست بلنده توسع

بند به صورت خالصه و به طور  18بلندمدت منابع آب کشور را در ه که راهبردهای کلی توسع
ه مسئل ،فشرده ذکر نموده است، به طور قطع و یقین نشانگر آن است که سیاستگذاران وقت

اند و از این رو،  بلندمدت در نظر ررفتهه کمیت منابع آبی را در تدوین این راهبردهای توسع
ن بر اند. افزو یک اص  مسلم تلقی نمودهه اذعان به پذیرش کمبود منابع آبی در ایران را به مثاب

مدت منابع آب کشور، عالوه بر بحث کمیت، به  بلنده این، در تدوین راهبردهای کلی توسع
ریرند، نیز  فیت منابع آبی که خووصاً به منظور شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار میکی

تواند به بحران آب منجر  ای شده است؛ چرا که آلودری منابع آبی نیز می توجه خاص و ویژه
 رردد. 

 ،کار داشتند و هایی که به نوعی با مدیریت منابع آب سر شرکته تدوین اساسنام ،در نهایت
تخووی  شرکت مادره رود. برای مثال، اساسنام ر اقدامات مهم دولت هشتم به شمار میاز دیگ

شرکت سهامی کادر تخووی ه (، اساسنام22332ه شماره مقرر)مدیریت منابع آب ایران 
وری در منابع آب  ساتکاب( که با هدف افزایش بهره)برق  کاالی آب وه مدیریت ساخت و تهی
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ه مقرر)های آب و فاضالب روستایی  شرکته (. اساسنام22071ه شماره مقرر)تدوین رردید 
از جمله  –های کشور  ای اکثر استان های سهامی آب منطقه شرکته (، اساسنام22112ه شمار

آبی و نیروی   منابعه شرکت سهامی توسعه (، اساسنام22312ه شماره مقرر) – استان اصفهان
که همگی در دولت هشتم مورد توویب  اند بوده( از جمله مواردی 22469ه شماره مقرر)ایران 

 قرار ررفتند. 
های مدیریت منابع آب ایران  شرکتبه هایی که  نامه ها، تدوین آیین افزون بر این اساسنامه

سیاستگذاری منابع آب به ه رردیدند از جمله اقدامات دیگر دولت هشتم در زمین مرتبط می
های سهامی آب و فاضالب روستایی  معامالت شرکت هنام رود. به عنوان مثال، آیین شمار می

ایران  تخووی مدیریت منابع آب معامالت شرکت مادره نام (، آیین26634ه مووبه شمار)
ه ای و شرکت توسع های سهامی آب منطقه معامالت شرکته نام (، آیین26341ه شماره مقرر)

هایی بودند  نامه از جمله آیین(، 26713ه شماره مقرر) )آب و نیرو(منابع آب و نیروی ایران آب 
که به نوعی با مدیریت  ندها، مؤسسات و نهادهایی به توویب رسید که در ارتباط با شرکت

 کار داشتند.  و منابع آب سر
رونه اظهار داشت که در دولت هشتم، سیاستگذاران وقت، به  توان این در مجموع می

هایی از استان اصفهان که با مشک  کمبود منابع  بخشها و  مسای  و مشکالت شهرها، شهرستان
یافته در مقایسه با مسای  و مشکالت  اند، به ویژه مناطق محرو  و کمتر توسعه آبی مواجه بوده

شهر اصفهان در این زمینه توجه بیشتری نمودند. افزون بر این، تشکی  شورای  خود کالن
این شورا را باید از جمله اقدامات ه نام ین آیینرود به همراه تدو زایندهه حفاظت کیفی رودخان

سیاستگذاری منابع آبی در استان اصفهان دانست. تدوین اسناد ه مهم دولت هشتم در زمین
بخشی و فرابخشی که در آن بر مسای  و موضوعاتی از قبی  آب، منابع طبیعی و ه توسع

راستای سیاستگذاری منابع  م درتشهاز دیگر اقدامات مهم دولت  ،کشاورزی تأکید شده است
دولت هشتم در این زمینه را باید ه های بارز و برجست آب بوده است. همچنین از دیگر ویژری

منابع آبی و نیز تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب ه های کالن و کلی در حوز تدوین سیاست
الی آب به همراه ، تدوین طرح جامع منابع آب کشور، تشکی  شورای عبه عالوهکشور دانست. 

بلندمدت ه تخووی آب به عنوان بازوی فنی این شورا، تدوین راهبردهای توسعه تعیین کمیت
منابع آب در کشور، تدوین طرح آمایش سرزمین به همراه ضوابط ملی این طرح به ویژه 

ریزی و  شورای برنامهه نام مدیریت مورف آب در بخش کشاورزی، تدوین و توویب آیین
کار رروه کشاورزی، آب و  ینه از قبی های تخووی در این زم استان و تشکی  کاررروهه توسع

ها،  شرکته بخشی و فرابخشی و در نهایت تدوین اساسنام  منابع طبیعی، تدوین اسناد توسعه
ها و نهادهایی که به نوعی با بحث مدیریت منابع آب در کشور در ارتباط بودند و نیز  سازمان
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ای را از جمله  نمودن شرح وظایف تفویلی وزارت منطقه داخلی و مشخصه منا تدوین آیین
ه ها و اقدامات مهم دولت هشتم در راستای مدیریت منابع آبی و سیاستگذاری در زمین سیاست

 این رونه منابع باید به حساب آورد. 

محیطی با تأکید برر مردیریت مبراب      فضای حاکم بر سیاستگذاری زیست -4
 ن اصفهان در دولت نهم آبی در استا

ود مبا بررزاری نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی آقای مح
(، فضای جدیدی در http://www.moi.irهای انتخاباتی ) رقابتاز نژاد در دور دو   احمدی

د. ی... در کشور حاکم ررد.های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتوادی، فرهنگی و بسیاری از عرصه
در واقع، در اذهان افکار عمومی این موضوع مسلم فرض رردیده بود که روند جدیدی بر 

های  فضای کلی سیاستگذاری در کشور حاکم خواهد رردید که ارر با روند حاکم در دولت
رونه اذعان  توان این کم می  هفتم و هشتم در تضاد کام  و تغایر و تباین مطلق نباشد، دست

ها و تمایزات فاحش و معناداری خواهد داشت. با این حال، این  د رذشته تفاوتنمود که با رون
نیز محیطی  زیستسیاستگذاری ه رردد که آیا در زمین مطرح میدر اینجا پرسش اصلی و اساسی 

فضای جدیدی پدیدار رشته است یا اینکه اساساً در این عرصه، همان فضای پیشین با اندکی 
 ا نموده است و ثبات سیاستگذاری حکفرما بوده است؟تغییر و تحول ادامه پید

در راستای نی  به پاسخ این پرسش، این بخش از مقاله بر آن است تا با تأکید بر موضوع و 
های اتخاذ شده از سوی دولت  سیاستی مدیریت منابع آبی در استان اصفهان، سیاسته مسئل

و از این رهگذر فضای حاکم بر  نهم را در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد
 به توویر بکشاند.  1388تا  1384های  سیاستگذاری را در طی سال

تداو  از یکی از محورهای بنیادین سیاستگذاری در این دوران که در واقع نشان 
مدیریت منابع آبی دارد، توجه به مسای  و مشکالت ه پذیرفته در زمین های صورت سیاستگذاری

یافته و غیر برخوردار در استان  یت منابع آبی در مناطق محرو ، کمتر توسعهمرتبط با مدیر
باشد. در واقع، نگاهی به مجموعه مووباتی که از سوی دولت نهم در این زمینه به  اصفهان می

های استان اصفهان به ویژه آن دسته از  توویب رسید، بیانگر آن است که توجه به شهرستان
شهر اصفهان از  در مقایسه با خود کالن ،اند بود منابع آبی مواجه بودهشهرهایی که با مشک  کم

اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار بوده است. برای مثال، بر اساس یکی از مووباتی که از 
سوی دولت نهم در خووص مدیریت منابع آبی در استان اصفهان صورت پذیرفت، مبلغ سه 
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به  1جرقویهه های کشاورزی در منطق کانال آبرسانی زمین میلیارد ریال به منظور تکمی  عملیات
نامه با  موافقته ای اصفهان تخویص یافت تا پس از مبادل شرکت سهامی سازمان آب منطقه

 2هزینه رردد هوانین و مقررات مربوطمطابق با ق ،ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه
 .(26950)کد مووبه 

دیگری که از سوی هیأت وزیران وقت مورد توویب قرار ه اساس مووبدر همین زمینه، بر 
ای قانون  سرمایهه نشد بینی های پیش ررفت، مبلغ دو میلیارد ریال از مح  اعتبار ردیف هزینه

ع قک  کشور به منظور انتقال آب شرب مورد نیاز ساکنین روستای فرخی وا 1384سال ه بودج
ای اصفهان  ئین در اختیار شرکت سهامی سازمان آب منطقهدر بخش خور و بیابانک شهرستان نا

)استان  هریزی استان مربوط نامه با سازمان مدیریت و برنامه موافقته قرار ررفت تا پس از مبادل
 .(27170)کد مووبه  3هزینه رردد هاصفهان( مطابق با قوانین و مقررات مربوط

شرق اصفهان، شهرستان نائین و اصلی شهر اصفهان به ه همچنین طرح آبرسانی از شبک
روستاهای مسیر از دیگر مووبات هیأت دولت وقت بود که با استفاده از تسهیالت مالی 

 .(33069)کد مووبه خارجی صورت پذیرفت 
ه توان به مووب های استان اصفهان، می در راستای توجه دولت وقت به مسای  شهرستان

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر کاشان از ه پروژ دیگری اشاره نمود که طی آن دستگاه اجرایی
ای ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهای استان اصفهان، از شرکت  های سرمایه طرح تملک دارایی

)کد مووبه  4آب و فاضالب اصفهان به شرکت آب و فاضالب خود شهر کاشان تغییر یافت
28000.) 

از آن دارد که دولت و مذکور نشان ه ررفتن مووب به هر تقدیر، مورد توویب قرار
اند تا بخشی از حاکمیت و  بودهدر صدد سازان وقت  تومیم ریران و تومیم سیاستگذاران و

مدیریت منابع آب از سطح استان به سطح شهرستان انتقال بدهند تا ه را در زمینمسئولیت 
این منابع با سرعت بیشتر و با سادری ه مدیریت منابع آبی و روند سیاستگذاری در زمین فرآیند

                                                             
 در آبهاده  به جنوب از کوهپایه، رودشت جلگه به شمال سوی از مربع کیلومتر 6450 به نزدیک پهناوری با جرقویه بخش -1

 یزد خضرآباد به غرب از راوخونی، تاالب و جنوبی برآن جلگه به غربی شمال از شهرضا، شهرستان به غرب از فارس، استان
 .شود می متو  ابرکوه شهرستان به شرقی جنوب از و
 55ه ریزی کشور و همچنین به استناد ماد هیأت دولت وقت و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهاین مووبه از سوی  -2

 مورد توویب قرار ررفت.  (1366مووب سال )قانون محاسبات عمومی ک  کشور 
( 55)ه ستناد مهاد ریزی کشور و همچنین به ا مذکور بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و با تأیید سازمان مدیریت و برنامهه مووب -3

البته الز  به ذکر است که بعداً این مووبه اصالح  ، به توویب رسید.(1366مووب سال )قانون محاسبات عمومی ک  کشور 
شهرکت آب و فاضهالب   « ای اصهفهان  سهامی سازمان آب منطقهشرکت » به جایه رردید و بدین صورت تغییر پیدا نمود ک

 اعتبار مورد نظر رردید.  هکنند روستایی استان اصفهان دریافت
هایی از  هایی از پروژه رئیس جمهور در مورد تغییر دستگاه اجرایی تما  یا بخشه ویژه این مووبه در واقع تومیم نمایند -4

قانون تنظیم بخشی  82ه شماره سالیانه بود که در واقع موضوع ماده ای مندرج در قوانین بودج های سرمایه طرح تملک دارایی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت  127رفت که به استناد اص   به شمار می 1380رات مالی مووب سال از مقر

  های خاص خود اتخاذ رردیده بود. نامه توویب
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 مدیریت محلی ،از دید سیاستگذاران وقت و سهولت بهتر و بیشتری صورت بپذیرد و در واقع،
در مقایسه با مدیریت در سطح استان از تسلط و اشراف بهتری برخوردار بوده و  ای و منطقه

  ه است.داشت خاص خوده تری نسبت به مسای  و مشکالت منطق اطالعات جامع
سیاست توجه به مشکالت و مسای  شهرهای استان اصفهان و مدیریت منابع در مجموع، 

هایی  ن از جمله سیاستبرخوردار در این استا یافته و غیر کمتر توسعه ،آبی در مناطق محرو 
در دولت هشتم  –که در بخش پیشین مقاله نیز بدان اشاره رردید همان رونه  – هبوده است ک

 کند.  داشته است و این روند در دولت نهم نیز ادامه پیدا می نیز وجود
بحث مقابله با حوادث  ،های دیگری که از سوی دولت نهم اتخاذ رردید از جمله سیاست

بود. در  ویژهرونه حوادث، مقابله با خشکسالی به طور   و در بین این کلیمترقبه به طور  غیر
پذیرفته از سوی دولت پیشین به حساب  ری صورتروند سیاستگذاه واقع، این سیاست، ادام

آمد. نگاهی به مجموعه مووباتی که از سوی دولت نهم جهت مقابله با خشکسالی مورد  می
یکی از این بر اساس توویب قرار ررفت، خود رواهی بر این ادعاست. به طور مثال، 

های بخش  ران خسارتبه استان اصفهان و جهت جب اعتبار میلیارد ریال 7000مبلغ  ،مووبات
میلیارد ریال اعتبار اختواص  5000دیده در این استان مبلغ  اماکن مسکونی مناطق خسارت

 .(27723)کد مووبه  1یافت
عالوه بر این، هیأت وزیران وقت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبلغ قانون  138ریزی کشور و همچنین به استناد اص   برنامه
قانون تنظیم بخشی از  10ه شماره میلیون ریال را از مح  منابع موضوع ماد 800میلیارد و  701

ای جهت پیشگیری و  های سرمایه ای و تملک دارایی مقررات مالی دولت به صورت هزینه
ب شرب برای مترقبه در کشور اختواص داد که بحث تأمین آ جبران خسارت حوادث غیر

د یررد مترقبه محسوب می ها نیز جزو مقابله و مبارزه با این دسته از حوادث غیر برخی از استان
 .(33675)کد مووبه رردید  و استان اصفهان نیز مشمول این مووبه می

پذیرفته از سوی دولت نهم در راستای مدیریت  همچنین یکی دیگر از اقدامات صورت
های مختلف  های آب و فاضالب استانی در بخش ویژه به شرکتمنابع آبی، توجه خاص و 

میلیارد  5ای که در این راستا به توویب رسید، مبلغ  به طوری که بر اساس مووبه ،کشور بود
های فاضالب به  ریال تحت عنوان مطالعات توجیه فنی و اقتوادی جهت مطالعات پروژه

                                                             
)به افزون بر این مووبه، مووبات دیگری نیز در راستای سیاست مبارزه و مقابله با خشکسالی مورد توویب قرار ررفت  -1

 .(28214ه شماره و مووب 28009ه شماره ن مثال مووبعنوا
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ختواص یافت که استان اصفهان نیز های کشور ا شرکت آب و فاضالب در برخی از استان
 (.33421)کد مووبه  1مشمول این مووبه رردید

مدیریت منابع آبی که در ه های اتخاذ شده از سوی دولت نهم در زمین افزون بر سیاست
های  های اتخاذ شده در دولت پیشین بود، در دولت نهم سیاست روند سیاسته واقع ادام

ع آبی اتخاذ رردید که بر مسای  استان اصفهان تأثیررذار بوده مدیریت منابه جدیدی نیز در زمین
 است. 

، مسای  و مشکالت مرتبط با بحث مدیریت منابع آب در استان اصفهان، همواره با در واقع
و در استان چهارمحال و  کلیبه طور  های همجوار شکالت موجود در استانمسای  و م

رسیدن مووباتی که با بحث  رو، به توویب  ز اینپیوند خورده است. ا ویژهبختیاری به شک  
باشد، قطعاً بر مسای  مرتبط با مشکالت و  مرتبط می ها مدیریت منابع آبی در این استان

 ررذار خواهند بود. یهای منابع آب در استان اصفهان نیز تأث چالش
اهی بر خود رو رسید، نهمزمینه به توویب دولت نگاهی به مجموعه مووباتی که در این 

هایی که در این زمینه به توویب رسید،  این مدعاست. به عنوان مثال، بر اساس یکی از مووبه
های کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری که از سوی  مربوط به زمینه تعیین حقاب

ریرد، از سوی  های جدید برداشت، تحت پوشش کشت قرار می کشاورزان و با استفاده از شیوه
)کد روی وقت به استانداری استان چهارمحال و بختیاری تفویض اختیار رردید وزارت نی
مهم را در پی  کم دو نکته و پیامد  رفتن این مووبه، دستر توویب قرار(. مورد 27509مووبه 
 دارد: 

های کشاورزی، نقش مهمی را در مدیریت منابع آبی ایفا  های زمین اوالً اینکه موضوع حقابه
برانگیز در بین  ای چالش مسئلههای کشاورزی  نماید، چنانچه از دیرباز تاکنون، بحث حقابه می

رسیدن این مووبه  رردیده است. ثانیاً، بدون شک به توویب صنف کشاورزان محسوب می
شدن بیشتر استانداری استان چهارمحال و بختیاری و به تبع آن تعبیر و  در قدرتمند تأثیر بسزایی

فعالیت آن در سطح استان است، خواهد داشت و ه تفسیر یک نهاد و سازمان دولتی که حوز
مجریه و وزارت نیرو( را به عنوان نهادی که موظف است با ه )قواین امر قدرت دولت 

جموعه مسای  مدیریت منابع ر و کلی و با اشراف کام  به تما  منگ برخورداری از دیدی کالن
کشور، سیاستگذاری خویش را اعمال نماید و تومیماتی صحیح، علمی، منطقی و  ک  آب در

های  دهد. در واقع، هنگامی که تعیین حقابه عقالنی را در این راستا اتخاذ نماید، کاهش می
                                                             

)جاری( و همچنین تملک ای  رئیس جمهور در مورد توزیع و ابالغ اعتبارات هزینهه ویژه در واقع، بر اساس تومیم نمایند -1
های اجرایی ذیربط و بر  ک  کشور بین دستگاه 1385سال ه های متفرقه در قانون بودج ای و عمرانی ردیف های سرمایه دارایی

ای  ههای سهرمایه   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبلغ مذکور از مح  اعتبار تملک دارایی 127اساس و به استناد اص  
هها   انهای فاضالب در اختیار شرکت آب و فاضالب است تحت عنوان مطالعات توجیه فنی و اقتوادی جهت مطالعات پروژه

 ریرد که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید رردیده است.  قرار می
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رردد، احتمال این  تفویض اختیار می خاص استان یک یکشاورزی از وزارت نیرو به استاندار
وجود خواهد داشت که نوعی سیاستگذاری و مدیریت بخشی و محلی )در یک استان(  مسئله

ای و فرامحلی )یعنی در  جایگزین و جانشین مدیریت و سیاستگذاری فرابخشی و فرامنطقه
مدیریت یکپارچه در تواند  و موضوع می مسئلهسطح ک  کشور و سطح کالن( رردد و این 

کارشناسان استانداری در یک چرا که های جدی مواجه سازد؛  منابع آبی را با چالشه حوز
که کارشناسان وزارت نیرو، اساساً باید از دیدی   ای برخوردارند؛ حال آن استان از دید منطقه

یت منابع آبی را ای و ملی برخوردار باشند تا بتوانند مسای  و مشکالت مرتبط با مدیر فرامنطقه
نگر در سطح ک  کشور ح  و فو  نمایند و آن را به یک یا چند استان  با دیدی کلی و کالن

 نمایند. نخاص محدود 
در ارتباط با توجه دولت نهم به بحث مدیریت منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری، 

قرار ررفت،  دیگری که در این زمینه مورد توویب هیأت دولت وقته بر اساس مووب
های مطالعاتی و اجرایی انتقال آب و آبرسانی و نیز احداث سد در  خووص طرح اقداماتی در

میلیارد  25به میزان  یاعتبارتأمین که  چنان .(27375)کد مووبه این استان صورت پذیرفت 
 6ریال جهت اجرای چهار مجتمع آبرسانی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و نیز مبلغ 

های آب استان با هماهنگی استانداری استان و نیز شروع فاز  لیارد ریال جهت اجرای طرحمی
کوه به  انتقال آب سبزهه رسانیدن عملیات اجرایی پروژ اجرایی سد آقبالغ و همچنین به پایان
مذکور بود که در دستور کار دولت وقت قرار ررفت. ه سد چغاخور از جمله موارد مهم مووب

دیگری که از سوی دولت نهم به توویب رسید، بر سیاست ه ن، بر اساس مووبعالوه بر ای
 .(194641)کد مووبه  1سدسازی در استان چهارمحال و بختیاری تأکید رردیده بود

تشکی  ستاد مدیریت منابع آب را باید از دیگر اقدامات مهم دولت نهم در راستای 
ه یک برنامه ستاد در واقع به منظور تهی. این برشمرددر کشور سیاستگذاری نسبت به منابع آب 

با توجه به مذکور جامع راهبردی مقابله با بحران آب در کشور به وجود آمد که اساساً ستاد 
های کشور و همچنین ضرورت مدیریت منابع در  وجود و وقوع خشکسالی در برخی از استان

های اجرایی توزیع  هنگی در سیاستو همچنین به منظور ایجاد هما 1385ها در سال  این استان
های  های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب و همچنین سیاست آب در بخشه و مورف بهین

های جامع تأمین آب در نقاط و  طرحه های تهی راهبردی و استراتژیک و تعیین اولویت
 .(28130کد مووبه )های مختلف کشور تشکی  رردید  بخش

                                                             
دیگری را از توویب رذراند که طی آن ه افزون بر این، در راستای بحث ساخت سد و نیروراه برقی آبی، دولت نهم مووب -1

رق آبی در شهر اردل )واحد پول کشور چین( تسهیالت مالی خارجی جهت ساخت سد و نیروراه بهزار یوان  380افزون بر 
 (.218273)کد مووبه اختواص یافت 
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اول ه ه در وهلفتن این مووبه نشان از این واقعیت دارد کرر  در واقع، مورد توویب قرار
با خشکسالی در دستور کار دولت وقت قرار ررفته بوده است و اساساً دولت  مقابلهه مسئل

  رردیده بوده است. افزون بر ئای قا جهت مقابله و مبارزه با خشکسالی توجه خاص و ویژه
ها و  ا مادامی که بین بسیاری از وزارتخانهاین، این کنشگر به این نتیجه رسیده بود که ت

ه های دولتی نوعی هماهنگی، همسویی و همگرایی به وجود نیاید، مقابله با این پدید سازمان
که ترکیب اعضای  )خشکسالی( به نتیجه و سرانجا  و فرجا  خود نخواهد رسید؛ چنانمخرب 

 1این ستاد خود رواهی بر این مدعاست.
دیگری که از سوی دولت نهم مورد توویب قرار ررفت، ه اساس مووبدر همین راستا، بر 

وزارت نیرو موظف رردید که جهت رسیدری به اختالفات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف 
( 1361)مووب سال آب ه برداری و نیز قانون توزیع عادالن بهرهه های آب فاقد پروان چاه

یک از  در هر« های زیرزمینی به امور آبکمیسیون رسیدری »کمیسیونی را تحت عنوان 
 2های کشور تشکی  دهد. استان

(، این 193016)کد مووبه های آب فاقد پروانه  در راستای توویب قانون تعیین تکلیف چاه
های شکایات اشخاص علیه دولت اقدا  نماید  کمیسیون موظف است نسبت به بررسی پرونده

همچنین از تاریخ توویب این قانون،  3صادر رردد.و رأی الز  از سوی قاضی عضو کمیسیون 
رردند، جهت اتخاذ تومیم  تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت که در محاکم عمومی مطرح می

 4ها ارجاع داده خواهد شد. به این کمیسیون
ه های آب فاقد پروان الز  به ذکر است که از تاریخ توویب قانون تعیین تکلیف چاه

آبدهی ه با کاهش شدید و قاب  مالحظکه های دارای پروانه  جایی چاه جابه برداری، هررونه بهره
چاه و حداکثر در ه در اراضی آبخور اولیصرفاً اند،  اند و یا خشک رردیده مواجه رردیده

ای اجرای قانون توزیع  نامه های مالک و مشروط به رعایت شرایط ضوابط آیین زمینه محدود
ها  های رسیدری به صدور پروانه مرتبط با آن و با تشخیص کمیسیونهای  آب و تبورهه عادالن

ماه پس از ابالغ به  3اجرایی این قانون نیز حداکثر ظرف مدت ه نام باشد و آیین مجاز می

                                                             
اعضای اصلی ستاد مدیریت منابع آب کشور عبارت بودند از: وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر مسکن و  -1

اب اسهتانداران  نفر از استانداران به انتخه  3ریزی کشور و  شهرسازی، وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
جامع راهبردی مقابله با بحران آب اقدا  نمایند و حداکثر ظرف ه برنامه سراسر کشور. این ستاد موظف است تا نسبت به تهی

 ه نمایند. ئرزارش خود را به هیأت وزیران وقت ارا ،ماه پس از تشکی  این ستاد 3مدت 
سازمان جهاد کشاورزی استان ه قضائیه، یک نفر نماینده رئیس قواعضای این کمیسیون عبارتند از: یک نفر قاضی با حکم  -2

ای استان با حکم مدیرعام  شرکت  شرکت آب منطقهه با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط و یک نفر نمایند
 ای استان ذیربط.  آب منطقه

نظهر در دیهوان عهدالت اداری     قاب  تجدیهد  روز پس از ابالغ، 20الز  به ذکر است که احکا  صادره مذکور ظرف مدت  -3
 باشند. می

  باشد. ای مستقر می های آب منطقه این کمیسیون نیز در شرکته دبیرخان -4
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)هیأت دولت( های نیرو و جهاد کشاورزی به توویب هیأت وزیران  پیشنهاد مشترک وزارتخانه
 وقت خواهد رسید. 

مووباتی که از سوی دولت نهم در راستای سیاستگذاری منابع آبی و ترین  یکی از مهم
رونه منابع صورت پذیرفت، دستورالعم  ضوابط ایجاد تعادل بین منابع آب و   مدیریت این

های آبریز  بخشی حوضه های تعادل در واقع، به منظور هماهنگی در برنامه .موارف آن بود
 ،تالف منابع آبی، دولت نهم در اقدامیاه کشور و همچنین ح  و فو  معض  دیرین

دستورالعم  ضوابط ایجاد تعادل بین منابع آب و موارف آن را به توویب رساند که در واقع 
جامع دولت در مدیریت مورف آب در کشور آغاز ه با به توویب رسیدن این مووبه، برنام

 رردید. 
های  کدا  از دشت هر بر اساس این مووبه، وزارت نیرو موظف رردیده است که برای

بحرانی، ممنوعه و آزاد با توجه به شرح وظایف و بر اساس مالحظات اجتماعی، ه ممنوع
بخشی را از قبی   برخی از راهکارهای تعادل ،های موجود محیطی و پتانسی  اقتوادی، زیست

اث مونوعی، کنترل و پخش سیالب و احده های زیرزمینی با عملیات تغذی سفرهه افزایش تغذی
ای و سدهای زیرزمینی، کاهش برداشت آب زیرزمینی از طریق انسداد  سدهای تأخیری، تغذیه

های مجاز و  های مجاز، خرید و انسداد چاه برداشت چاه مجاز، جلوریری از اضافه های غیر چاه
بانک ه های عمومی، تهی های آبیاری اصلی و رسترش آراهی فعال، توسعه و بهبود شبکه

 و اجرا نماید. ارائه تحوی  حجمی آب را ه نمودن زمین راهماطالعاتی و ف
های دیگر دولت نهم، تأمین اعتبار و اختواص مبالغی تحت عنوان  یکی از سیاست

خووص  هایی در ساماندهی اقدامات اجرایی سند آمایش سرزمین و انجا  مطالعات و پژوهش
آب دادن منابع  نظر قرار مد هک  اینتوجه به (. با 31800)کد مووبه طرح تفویلی این سند بود 

رود،  های اصلی سند آمایش سرزمین به شمار می یکی از مؤلفه ،کشاورزی و حفاظت از خاک
های مهم و مؤثر در راستای حفاظت از منابع آبی به  سیاسته این اقدا  دولت را باید در زمر

 حساب آورد. 
های  یکی از دیگر سیاست ،برداری بودند بهرهه هایی که فاقد پروان قانون تعیین تکلیف چاه

های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که  دولت نهم بود که بر اساس این قانون، برای تمامی چاه
شمسی حفر رردیده  1385های سراسر کشور قرار داشتند و قب  از پایان سال  در تمامی دشت

استانی مورد شناسایی قرار ررفته ه های تابع بودند و از سوی وزارت نیرو و همچنین دستگاه
های مجاز و عد   ظرفیت آبی دشت مرتبط و نیز با رعایت حریم چاهبر اساس باشند، 

 .(193016)کد مووبه رردد  برداری پروانه صادر می بهره
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توان تبیین و تحلی  نمود. از  شده از سوی دولت نهم را از دو دیدراه می این سیاست اتخاذ
 های کشاورزی ان وقت به این نتیجه رسیده بودند که باید از احداث چاهیک طرف، سیاستگذار

، تعداد بسیار زیادی چاه 1385جلوریری به عم  آید و از سوی دیگر تا قب  از سال  بیشتر
کشاورزی حفر رردیده بود که در واقع بدون مجوز احداث رردیده بودند و در واقع دولت 

چرا که  ،ها را مشخص و معین سازد رونه چاه  کلیف اینوقت ناچار و نارزیر بوده است که ت
برداری بودند و تنها کاری که از سوی  های بدون مجوز در حال بهره رونه چاه  در اص  این

های بیشتر را  دولت نهم در این زمینه صورت پذیرفت، این بود که جلوی احداث و حفر چاه
تنها اقدامی که از نگاه سیاستگذاران وقت  ،اند هایی که قبالً حفر رردیده بگیرد و در مورد چاه
 های بیشتر بود.  جلوریری از احداث چاه ،امکان عملیاتی داشت

های فعالیت اجرایی دولت نهم  یکی از اقدامات مهم دیگری که در آخرین ماه ،در نهایت
آن نشان از آن داشت که همواره زادراه رئیس دولت و تأمین آب شرب برای  ،صورت پذیرفت

مدیریت منابع آب و و محیطی  زیست تنگاه سیاسی را بر مالحظا نوعی تواند منطقه می
ای که از سوی هیأت دولت وقت به  مووبهبر اساس رونه منابع مقد  بدارد.  سیاستگذاری این

 توویب رسید، در راستای احداث و تجهیز منابع آبی و جبران خسارت ناشی از حوادث غیر
رذاری در  میلیارد ریال به منظور احداث کانال و لوله 250ختواص مبلغ با ادولت  ،مترقبه

روبی و مرمت قنوات، مطالعه و ایجاد  آب، الیهه مسیرهای انتقال آب، احداث استخرهای ذخیر
 (.178316)کد مووبه  1ای در استان سمنان موافقت نمود و احداث بندهای خاکی و تغذیه

، 2های فعالیت دولت نهم هم در آخرین ماه  ن مووبه آنرسیدن ای به هر تقدیر، به توویب
نشان از توجه رئیس جمهور وقت به زادراه و استان مح  تولد خویش دارد که در چنین 
زمانی، مبلغ شایان توجهی در راستای سیاستگذاری و مدیریت منابع آب در استان سمنان 

 کند.  تخویص پیدا می
دیگری که برای تأمین آب شرب در ه مووبه با مووبمبلغ اختواص یافته در این ه مقایس

های  ، خود رواه دیگری بر این ادعاست که انگیزه3استان سیستان و بلوچستان به توویب رسید
 ای بدون تأثیر نبوده است.  تدوین چنین مووبهه سیاسی در زمین

دادن مسای  و  سیاست در دستور کار قراررونه اظهار داشت که  توان این در مجموع می
ها از استان اصفهان که با مشک  کمبود منابع آبی مواجه  ها و بخش مشکالت شهرها، شهرستان

                                                             
ریزی و نظهارت راهبهردی    پیشنهاد توویب این مووبه به صورت مشترک از سوی وزارت کشور وقت و معاونت برنامه - 1

قانون تنظیم بخشی  10ه شماره مبلغ اشاره شده از مح  اعتبارات موضوع مادریاست جمهوری وقت ارایه رردید و اختواص 
 از مقررات مالی دولت صورت پذیرفت و دولت وقت نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوط در این زمینه موافقت نمود. 

ن مردادماه همان سال به پایان به توویب رسید و فعالیت دولت نهم نیز در پایا 1388خردادماه  31این مووبه در تاریخ  - 2
  رسید.

 میلیارد ریال بوده است.  50مبلغ تخویص یافته جهت تأمین آب شرب مرد  سیستان و بلوچستان  - 3
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برخوردار در استان از دید  یافته و غیر اند، به ویژه مناطق محرو  و کمتر توسعه بوده
 شهر اصفهان سیاستگذاران منابع آب در دولت نهم در مقایسه با مسای  و مشکالت خود کالن

از اولویت برخوردار است و این روند در دولت پیشین نیز قاب  مشاهده بوده است. افزون بر 
در قالب رود  زاینده هاستان باالدست رودخانه این، توجه به استان چهارمحال و بختیاری به مثاب

ها، ساخت و احداث چندین سد در  های آبرسانی و به روزرسانی این رونه شبکه تشکی  شبکه
های کشاورزی در این  سدسازی و نیز تعیین حقابه فرآیندزمینه به همراه پیگیری روند و این 

استان از جمله اقدامات دیگر دولت نهم بوده است که قطعاً بر مسای  مرتبط با مدیریت و 
سیاستگذاری منابع آب در استان اصفهان نیز تأثیررذار بوده است. همچنین سیاست تعیین 

اورزی فاقد پروانه، تشکی  ستاد مدیریت منابع آب کشور، تشکی  های کش تکلیف چاه
ایجاد تعادل بین منابع آب   های زیرزمینی و تدوین دستورالعم  کمیسیون رسیدری به امور آب

سیاستگذاری منابع ه ها و اقدامات مهم دولت نهم در زمین و موارف آن را باید از دیگر سیاست
 لقی نمود.رونه منابع ت آبی و مدیریت این

 گیری نتیجه -5

های هشتم و نهم در زمینه مدیریت منابع آبی و با بررسی تطبیقی و مقایسه عملکرد دولت
بندی کلی ریری نمود و به این جمع رونه نتیجهتوان اینسیاستگذاری این دست از منابع، می

تان اصفهان، های اتخاذ شده در این زمینه از سوی هر دو دولت در اسدست یافت که سیاست
های استان اصفهان در ها و شهرستانیافته و بخش بر توجه به مناطق محرو  و کمتر توسعه

های انتقال آب و آبرسانی متمرکز رردیده بوده است و مسائ  و مشکالت خود طرح زمینه
های کالن و شهر اصفهان چندان مورد توجه نبوده است. از سوی دیگر، تدوین سیاست کالن

منابع آبی هم در دولت هشتم و هم در دولت نهم مورد توجه قرار ررفته است؛  ر حوزهکلی د
اتخاذ شده در این راستا از سوی دولت هشتم بسیار های  با این حال، رستردری و تنوع سیاست

مدت مدیریت منابع آب  بیشتر از دولت نهم بوده است؛ به طوری که تدوین راهبردهای بلند
اسناد توسعه بخشی و فرابخشی با تاکید بر مدیریت منابع آب، منابع طبیعی و کشور، تدوین 

کشاورزی، تدوین طرح جامع منابع آب کشور، تدوین طرح آمایش سرزمین و... در دولت 
های هشتم صورت پذیرفت. البته در دولت نهم نیز اقداماتی از قبی  سیاست تعیین تکلیف چاه

تاد مدیریت منابع آب کشور، تشکی  کمیسیون رسیدری به کشاورزی فاقد پروانه، تشکی  س
العم  ایجاد تعادل بین منابع آب و موارف آن و...  های زیر زمینی و تدوین دستورامور آب

ها و های فراوان بین اقدامات، سیاسترغم وجود شباهت انجا  رردید. با وجود این امر و به
های هشتم سازان در دولت ریران و تومیم تومیم شده از سوی سیاستگذاران، عملکردهای اتخا
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مدیریت منابع  و نهم، برخی نکات افتراق و تمایز نیز بین این دو رروه از کنشگران در زمینه
حفاظت کیفی  آب در استان اصفهان وجود داشته است. به عنوان مثال، در دولت هشتم شورای

ه به استان چهارمحال و بختیاری به عنوان که توج تشکی  رردید؛ حال آنرود  زاینده رودخانه
روزرسانی این  آبرسانی و بههای  در قالب تشکی  شبکهرود  زاینده استان باالدست رودخانه

این استان، به همراه ساخت و احداث چندین سد و پیگیری روند و  ها دررونه شبکه
را با رود  زاینده آبریز حوضه های کشاورزی، مدیریت یکپارچهسازی و نیز تعیین حقابه فرآیند
رو ساخت که این روند متاسفانه تا به امروز نیز ادامه پیدا فراوان و متعددی روبههای  چالش

 کرده و بحران آب را در استان اصفهان تشدید نموده است. 

 مباب 

 الف( فارسی

 .جلسه پیشنهاد وزارت نیرو در خووص سیاستهای کالن بخش آب صورت: 112264 مقرره -1
 .تخووی مدیریت منابع آب ایران اساسنامه شرکت مادر: 22332 مقرره -2

 .(تخووی اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور )مادر: 22071 مقرره -3

 .خووی آب به عنوان بازوی فنی شورای عالی آبتتعیین اعضای شورای عالی آب و تعیین کمیته : 110091 مقرره -4

 .یته تخووی شورای عالی آبنامه داخلی کم آیین: 110112مقرره -5

 .راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور: 23003 مقرره -6
تأمین اعتبار و اختواص مبلغ سه میلیارد ریال به منظور تکمی  طرح آبرسانی به روستاهای جرقویه به : 24954 مقرره -7

 .شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
مبلغ چهار میلیارد و پانود میلیون ریال به منظور نوسازی و اصهالح شهبکه   تأمین اعتبار و اختواص : 25157 مقرره -8

 .کاشان به شرکت آب و فاضالب کاشان توزیع آب شهر
 .رود تشکی  شورای حفاظت کیفی رودخانه زایندهنامه  آیین: 25198 مقرره -9

به شهرها از وزارت نیرو به های آبرسانی  عنوان طرح با 40201281 تغییر دستگاه اجرایی طرح شماره: 26620 مقرره -10
 .ای های آب منطقه شرکت

 .داخلی شورای عالی آبنامه  آیین: 110124 مقرره -11
 .های سهامی آب و فاضالب روستایی معامالت شرکتنامه  آیین: 26634 مقرره -12
 .تخووی مدیریت منابع آب ایران معامالت شرکت مادرنامه  آیین: 26341 مقرره -13
توسعه منابع آب و ، سازمان آب و برق خوزستان ،های سهامی آب منطقه ای مالت شرکتمعانامه  آیین: 26713 مقرره -14

 .خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران

 .ستایی استان های سهامی آب و فاضالب رو اساسنامه شرکت: 22112 مقرره -15
 .ای اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه: 22312 مقرره -16
 .سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایراناساسنامه شرکت : 22469 مقرره -17

ارتباط با موضوع پروژه نیروراه آبی  ای اصفهان در ارجاع اختالف شرکت فرابتن با سازمان آب منطقه: 22320 مقرره -18
 .ریزی کشور کوهرنگ برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه
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ریال بهه منظهور تکمیه  عملیهات کانهال آبرسهانی اراضهی         میلیاردو اختواص مبلغ سه  تامین اعتبار 26950 :مقرره -19
 .ای اصفهان سهامی سازمان آب منطقهکشاورزی منطقه جرقویه به شرکت 

اهالی روستای فرخی  نیاز انتقال آب شرب مورد ریال به منظور میلیارد اختواص مبلغ دو و تامین اعتبار 27170 :مقرره -20
 .اصفهانای  سهامی سازمان آب منطقهشرکت بخش خوربیابانک شهرستان نائین به 

 رت نیروتعیین حقابه مربوط به اراضی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری توسط وزا تفویض اختیار 27509 :مقرره -21
 .به استانداری استان مذکور

د در استان سهای مطالعاتی و اجرایی انتقال آب و آبرسانی و احداث  انجا  اقداماتی در خووص طرح 27375 :مقرره -22
 .چهارمحال و بختیاری

خسهارت   اختواص مبلغ هفتود و یک میلیارد و هفتاد و هشت میلیون ریال برای پیشگیری و جبران 33675 :مقرره -23
 .حوادث غیر مترقبه در کشور

مطالعات تامین اعتبار و اختواص مبلغ پنج میلیارد ریال با عنوان مطالعات توجیه فنی و اقتوادی بابت  33421 :مقرره -24
 .های کشور و فاضالب بعضی از استان فاضالب به شرکت آبهای  پروژه

اجازه خرید ورق فوالدی برای اجرای طرح آبرسانی از شبکه اصلی اصفهان به شهر نایین و شهرها و  33069 :مقرره -25
 .ا استفاده از تسهیالت مالی خارجیروستاهای مسیر ب

انجها    عنوان ساماندهی اقدامات اجرایی سهند آمهایش سهرزمین و    مبالغی بااختواص  تامین اعتبار و 31800 :مقرره -26
 .ریزی کشور سازمان مدیریت وبرنامهآبریز شمال کشور به های  تهیه طرح تفویلی آمایش حوزه مطالعات و

 .ه با خشکسالی و حوادث غیر مترقبهمقابلهای  اختواص مبالغی به منظور انجا  پروژه 28214 :مقرره -27

  .تشکی  ستاد مدیریت منابع آب به منظور تهیه برنامه جامع راهبردی مقابله با بحران آب 28130 :مقرره -28

صفهان به تغییر دستگاه اجرایی پروژه ایجاد تاسیسات فاضالب شهر کاشان از شرکت آب و فاضالب ا 28000 :مقرره -29
 .شرکت آب و فاضالب کاشان

دیده  نمودن در مناطق تحت تاثیر خشکسالی و خسارت منظور هزینهتامین اعتبار و اختواص مبالغی به  28009 :مقرره -30
 .ها مترقبه استان مترقبه به ستاد حوادث و سوانح غیر از وقوع حوادث و سوانح غیر

تامین اعتبار و اختواص مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به منظور  27723 :مقرره -31
 .ربط اجرایی ذیهای  مترقبه به دستگاه حوادث غیر ناشی ازهای  جبران خسارت

 .برداری های آب فاقد پروانه بهره ابالغ قانون تعیین تکلیف چاه: 193016مقرره  -32

 .شود می ساخت سد و نیروراه بختیاری اجرایی: 194641مقرره  -33
و نیروراه برق آبی بسهته   هزار یوان تسهیالت مالی خارجی برای ساخت سد 380اختواص بیش از : 218273مقرره  -34

 .اردل

 .میلیارد ریال برای ساماندهی منابع آبی استان سمنان 250اختواص : 178316مقرره  -35
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