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:اظهارنظر كارشناسي درباره

و شرب فالت مركزي،طرح«  تأمين آب كشاورزي
و جنوب شرق ايران »شرق

 مقدمه
و خشكسالي ها در سال با توجه به كاهش بارندگي و زماني هاي اخير و همچنين پراكنش نامناسب مكاني هاي اتفاق افتاده

و جنوب شرق ايران«ها در كشور، طرح بارندگي و شرب فالت مركزي، شرق براساس. ارائه شده است» تأمين آب كشاورزي
ين نياز آبي مناطق مختلف كشور كه داراي معضل كمبود آب هستند، اقدام به وارد اين طرح دولت مجاز است كه جهت تأم

.كندكردن آب از كشورهاي همسايه 

 متن طرح
ـ ميماده واحده و شرب استان به دولت اجازه داده و شمال شود در جهت تأمين آب كشاورزي هاي مركزي، شرقي، جنوبي

و مزيت ساله پنجم توسعه مصوب قانون برنامه پنج) 142(غيردولتي با توجه به ماده هاي بخش كشور با استفاده از توان
.، نسبت به انتقال آب از ساير كشورها به داخل اقدام نمايد»الف«كشور بند 15/10/1389

ي منظور تأمين اعتبار اوليه اين طرح دولت اجازه دارد از مجوزهاي جابجايي در فصل منابع آب، مجوزهاي تأمين مال به
.هاي غيردولتي توسط دولت استفاده نمايد خارجي، مجوز تضمين طرح) فاينانس(

 نكات حقوقي مرتبط با طرح
:در رابطه با طرح ارائه شده نكات حقوقي زير قابل ذكر است

و جنوبي،و شرب فالت مركزيآب كشاورزينمأت«عنوان طرح.1 ا شرق است درحالي كه در متن ماده» يرانشرق
و شرب استان«واحده  و شمالي كشور تأمين آب كشاورزي مدنظر قرار گرفته است كه الزم است» هاي مركزي، شرقي، جنوبي

و موضوع به و مناطق هدف، هماهنگي برقرار شود ميان متن بر اين، تمامي اين نقاط با مشكل كم آبي عالوه. لحاظ نگارش
با اين بيان ميزان. ها با ديگر مناطق متفاوت است به تفكيك استان مواجه نيستند يا حداقل سطح نياز هريك از اين مناطق

و مشخص نيست بر فرض تصويب اين طرح، روند ورود آب به كشور، تا چه  نياز اين مناطق به آب وارداتي داراي ابهام است
و آيا اجراي اين طرح مقطعي است يا دائمي خواهد بود؟ و به چه مدت ادامه خواهد داشت  ميزان

و چراكه يكي از مالك كرد،توان عنوان قانون را به اين ماده واحده پيشنهادي اطالق حقوقي اساساً نمي اصولبه لحاظ.2 ها
و اين در حالي است كه اين ماده  و مشخص براي مخاطبانش است و در برداشتن تكليف منجز معيارهاي اصلي قانون امري بودن

و هيچ تك مي. نمايد ليف مشخصي را براي دولت معين نميواحده فاقد بار حقوقي بوده بود بدون ارائه اين ماده واحده نيز دولت مجاز
و اين مجوز اتفاق جديدي را رقم نمي كه تا در صورت نياز نسبت به انتقال آب از خارج به داخل اقدام نمايد و تنها در صورتي زند

مها، قرار نامه ها، مقاوله عهدنامه اين امر در قالب و انجام پذيرد نياز به تصويب مجلس دارد كه امري المللي بين هاي افقتنامهودادها
.ناپذير است اجتناب
از.3 در ارتباط با تعيين محل اعتبار اين طرح اوالً براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان صرف تعيين محل اعتبار كفايت

نممعدم مغايرت آن با اصل هفتادوپنج نمايد بلكه الزم است محل تعيين شده توانايي تأمين اعتبار را داشتهيقانون اساسي را
و مشخص شود كه رديف تعييني براي مصارف ديگري در نظر گرفته نشده باشد در غير اين صورت با عنايت به اينكه  باشد

و محل تعيين شده نيز اعتبار الزم را تأمين نمي با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي كند، مغاير طرح مذكور داراي بار مالي بوده
.خواهد بود

جهبود كننده اعتبار الزم باشد، اين جابجايي نبايد مستلزم تغيير در ارقام هاي تعيين شده، تأمينلثانياً بر اين فرض كه مح
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خو باشد به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد چرا كه در اين صورت مغاير با اصل پنجاه و به همين منظور سطح اين ودوم قانون اساسي اهد بود
.شده در قوانين موضوعه باشد تواند بيش از درصد تعيين جابجايي نمي
و هاي سرمايه تملك داراييه شده از نوع طرحئبا توجه به مراتب مذكور در بندهاي فوق ماهيت طرح اراهمچنين و بايد از طرف دولت اي است

شيدر قالب بودجه سال .ودوم قانون اساسي مغاير است بنابراين از اين حيث طرح فوق با اصل پنجاه. وراي اسالمي شودانه تقديم مجلس
و مزيت بخش غيردولتي«عبارت.4 به» با استفاده از توان و همچنين چارچوب و سهم فاقد بار حقوقي خاصي است كارگيري بخش غيردولتي

.كند اين بخش در كنار بخش دولتي را مشخص نمي

ك  ارشناسي مرتبط با طرحنكات
:در رابطه با طرح ارائه شده نكات كارشناسي زير مطرح است

به.1 به از آنجايي كه آب و الشعاع قرار هاي زيربنايي را تحت طور مستقيم يا غيرمستقيم ساير بخش عنوان اولين جزء آمايش سرزمين بوده
به دهد، هرگونه تصميم مي و با احتساب تمام شرايط صورت گيردصورت سنجيد گيري در مورد آن بايد اي موضوع واردات آب از يك كشور مسئله.ه

ميبلنداست كه در و مدت به آثارتواند امنيت ملي كشور را متأثر كرده مي. دنبال داشته باشد منفي را توان يافت كه در آنها مصاديق بسياري را
و مقوله آب در منازعات بين كشورها در مقياس به منطقههاي محلي حال با توجه به موارد. عنوان يك اهرم فشار مورد استفاده قرار گرفته است اي

و همچني و وابسته كردن توسعه مناطقي از كشور به آن با توجه به وضعيت نامطلوب اقليمي خاورميانه ن ذكر شده، واردات آب از كشورهاي ديگر
به ناپايداري به. رسد نظر نمي هاي آن، منطقي استفاده از ديپلماسي آب به معناي صادرات،ذكر است كه در جهت داشتن نفوذ مؤثر در منطقهالزم

.آب است نه واردات آن
كم رغم علي.2 و وقوع خشكسالي وجود ها در كشور، بسياري از مشكالت حادث شده تاكنون به علت مديريت نامطلوب منابع آب در كشور آبي

هاي توزيع وري پايين آب در بخش كشاورزي، هدررفت آب در شبكه هاي آبريز، بهره منابع آب در كشور در چارچوب حوضه مديريت جامع نبود. باشد مي
و آب و خشكسالي آب شرب، عدم توجه به بازيافت پساب و مسائلي از اين قبيل، در نهايت اثر كم آبي را هاي برگشتي و مشكالت ها را تشديد كرده

ت. سازد مضاعف مي درواقع به منزله پاك كردن صورت مسئله است تا برطرف نمودن پيشنهاديطرح توسطحت چنين شرايطي راهكار ارائه شده حال
.مشكل

با توجه به بند«: اوالً الزم است نگارش اين عبارت به اين نحو اصالح شود» ...»الف«قانون برنامه پنجم بند)142(با توجه به ماده«در ارتباط با عبارت.3
خارجي در درونو داخلي گذاران سرمايهاز شده تصفيه پسابو استحصاليآب ثانياً موضوع اين بند تضمين خريد.»...قانون برنامه پنجم) 142(ماده»الف«

م و روستايي ويكشور براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد است كه مربوط به تعرفه آب شهري بترمباشد خاابط رج به داخل كشور انتقال آب از
مييستن .گردد؛ مضاف بر اينكه انتقال آب از خارج به داخل منوط به قراردادي است كه با طرف خارجي منعقد

با توجه به اينكه كشورهاي آبخيز. هاي جنوبي است يكي از اهداف طرح ارائه شده تأمين آب كشاورزي مناطق مختلف كشور ازجمله استان.4
و شماللمنطقه عمدتاً در شما هاي باال صورت گيرد، اند، انتقال آب براي مصارف كشاورزي، كه بايد در ظرفيت غرب كشور ايران واقع شده شرق

هاي اين موضوع وري پايين آب در بخش كشاورزي نيز به چالش بهره. باشد هاي باالي انتقال مقرون به صرفه نمي هاي طوالني با هزينه در مسافت
و زيست.دزن بيشتر دامن مي و سپس گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي و كارشناسي بايد تهيه شود محيطي اين طرح براساس اصول علمي

.هاي الزم در مورد آن به عمل آيد گيري تصميم
از.5 مي ميليارد5درحال حاضر بيش و وارد كشور عراق غم وجودر علي. گردد مترمكعب آب در سال از مرزهاي غربي كشور خارج شده

و توصيه آب قوانين مختلف هاي مرزي غرب كشور، تاكنون اقدام مؤثري در اين زمينه صورت نگرفته هاي مكرر مقام معظم رهبري درباره مهار
آب تر است كه هزينه بسيار منطقي. است .هاي مرزي خروجي از كشور صرف شود هاي مترتب بر طرح مذكور در جهت مهار

دي.6 در فرآيند توليد بسياري از محصوالت به طور مستقيم يا غيرمستقيم از آب استفاده. گر موضوع آب مجازي استنكته حائز اهميت
مي مي مي شود بنابراين و واردات آنها و صادرات تواند به طور غيرمستقيم توان گفت كه بسياري از محصوالت، محتوي مقادير مختلفي آب هستند

و واردات آب باشد ميدرحال. صادرات و با احتساب شود اما ارزش آن در صادرات لحاظ نميي كه آب در توليد محصوالت مختلف استفاده شود
مي قيمت آب مجازي، گاه كشورهايي كه محصوالت كشاورزي به آنها صادر مي بنابراين. برند شود بيشترين سود را از كشاورزي كشور صادركننده

و از طرف ديگر اقدام به صادرات محصوالتي كرد كه در توليد آنها آب مصرف هاي رسد كه با هزينه منطقي به نظر نمي باال اقدام به خريد آب كرد
.شده است اما در تعيين ارزش آنها ارزش آب لحاظ نشده است
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 گيري نتيجه
و جنوب«طرح تصويب و شرب فالت مركزي، شرق ك» شرق ايران تأمين آب كشاورزي رفع برايشورهاي همجوار را به دولت اجازه واردات آب از

به به اينكه توسعه مبتنيبا توجه. خواهد دادنيازهاي برخي از نقاط كشور  راحتي مورد بر آب وارد شده از خارج از كشور، با قطع آن
د. باشد گيرد، ايجاد وابستگي به منابع آب خارج از كشور از اين منظر مورد تأييد نمي تهديد قرار مي كهنكته قابل توجه  يگر اين است

و آثار خشكسالي مديريت ناصحيح منابع آب در كشور در بخش به هاي مختلف مصرف، عواقب و همچنين با توجه ها را تشديد كرده
در خروج مقادير زيادي آب از مرزهاي غربي كشور، اين طرح نمي بر مسائل ياد عالوه. ال مشكالت بخش آب باشدمدت حلّبلندتواند

ب . استقانون اساسي هفتادوپنجماين طرح مغاير با اصل رغم تعيين محل آن در متن طرح،ه اعتبار الزم براي اين طرح، عليشده با توجه
و در قالب بودجه هاي سرمايه همچنين با توجه به اينكه ماهيت طرح مذكور از نوع طرح تملك دارايي و بايد از طرف دولت اي است

و.قانون اساسي مغايرت دارد ودوم پنجاهي شود، از اين منظر نيز با اصل ساليانه تقديم مجلس شوراي اسالم با توجه به موارد ذكر شده
و قيمت تمام شده آب وارداتي مترتب بر اين طرح، تصويب آن  عالوه بر مغايرت با قوانين با وجود مشكالت فني، كارشناسي حقوقي، مالي

و توصيه .شود نمي باالدستي در تضاد با منافع ملي بوده


