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ویژه نامه

نشســت آشــنایی بــا حقــوق آب و مســائل اجتماعــی پیرامــون 
آن بــه منظــور بررســی چالش هــای حفاظــت از منابــع آب 
اســتان بــا حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی در شــرکت آب 

منطقــه ای یــزد برگــزار شــد.
یــزد،  منطقــه ای  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نشســت آشــنایی بــا حقــوق آب و مســائل اجتماعــی پیرامــون 
آن بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد، رئیــس 
کل دادگســتری اســتان، دادســتان عمومی و انقالب اســتان، 
مدیــرکل حقوقــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، قاضــی 

عالــی  دیــوان  بازنشســته  قاضــی  اداری،  عدالــت  دیــوان 
کشــور، رئیــس دادگســتری شهرســتان میبــد و دیگــر قضــات 

اســتان برگــزار شــد.
در  مطالبــی  ارائــه  بــه  مســئوالن  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
ــش  ــل پرس ــپس پن ــد و س ــی پرداختن ــکالت آب ــوص مش خص
و پاســخ بــا ســخنرانی آقایــان مدنیــان، عالــم، عبداللهــی و 

گردیــد. دهقانــی برگــزار 
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت از دو قاضــی اســتان 

تقدیــر بعمــل آمــد.

آب  شــرکت  مدیرعامــل  زاده"  جوادیــان  مهــدی  "محمــد 
منطقــه ای یــزد در نشســتی کــه بــا حضــور قضــات و بــا موضوع 
آشــنایی بــا حقــوق آب و مســائل اجتماعــی پیرامــون آن برگــزار 
کــه بزرگتریــن دشــت  کــرد: دشــت یــزد اردکان  گردیــد اظهــار 
اســتان می باشــد، دارای بیشــترین جمعیــت ســکونتگاهی، 

ــع اســت. فعالیــت کشــاورزی و صنای
وی بــا بیــان اینکه ســطح آب دشــت یــزد - اردکان از ســال ۵۳ 
کــه در تــراز ۱۱۳۱ بــوده و از همــان زمــان هــم بــه عنــوان دشــت 
کنون شــاهد  ممنوعــه اعــالم شــده بــوده، افزود: متاســفانه اما ا
هســتیم کــه ســطح آب در ســال ۹۸ بــه تــراز ۱۱۱۱ رســیده اســت 
کــه افــت آب زیرزمینــی در بزرگتریــن منطقــه  بــه ایــن معنــی 
گذشــته بــه میــزان  گاهــی اســتان طــی ۵۰ ســال  ســکونت 
ــرای مــا  کــه ایــن هشــدار بزرگــی ب 2۰ متــر افــت داشــته اســت 

می باشــد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد، گفــت: ایــن موضــوع، 
عوارضــی  زیرزمینــی،  آب هــای  دادن  دســت  از  بــر  عــالوه 
کــه خســارت های  همچــون نشســت زمیــن را نیــز در پــی دارد 
زیــادی بــه آبخــوان و زیرســاخت های اســتان وارد می کنــد.
ــن  ــا ای ــی م ــر نگران ــال حاض ــرد: در ح ک ــوان  ــان زاده عن جوادی
اســت کــه دقیقــا نمی دانیــم ظرفیــت تــاب آوری آبخوان هــای 
اســتا بــه چــه میزان اســت و تــا کی ایــن روند اضافه برداشــت را 
می تواننــد تحمــل نماینــد. بنابرایــن در یــک فضــای پــر ابهــام 

در حــال فعالیــت هســتیم. ســایر دشــت های اســتان همچون 
دشــت ابرکوه، دهشــیر، بافق و بهاباد، هرا ت و مروســت و... 

نیــز کــم و بیــش همیــن وضعیــت را دارنــد.
 وی ادامــه داد: عــالوه بــر کاهــش حجــم منابــع آب زیرزمینی، 
کاهــش و  کیفیــت آب هــم در حــال  کــه  شــاهد ایــن هســتیم 

شــوری آب نیــز افزایــش یافتــه اســت.
کــم آبــی  گفــت: در تدویــن برنامــه ســازگاری بــا  جوادیــان زاده 
کــه بــا مشــارکت همــه دســتگاه های ذینفــع تهیــه  اســتان 
گردیــده ایــن معضــل مدیریــت شــود و بــه  شــده اســت تــالش 
ــه  ک ــود  ــادل داده ش ــتان تع ــارف در اس ــع و مص ــت مناب وضعی
البتــه بــرای اجــرای ایــن برنامــه نیــاز بــه اجــرای سیاســت های 

ــتیم. ــا هس ــه بخش ه ــی در هم ــت آب ــی و ریاض انقباض

ــا  ــر ب ــال اخی ــبختانه طــی ســه س کرد:خوش ــان  وی خاطــر نش
اجــرای طــرح تعــادل بخشــی و و البتــه افزایــش بارش هــا، 
شــاهد ایــن هســتیم کــه وضعیــت افــت آب هــای زیرزمینــی در 
دشــت های اســتان تــا حــدودی بهبــود یافتــه اســت و ســطح 
ــن  ــت. ولیک ــده اس ــادل ش ــدی متع ــا ح ــی ت ــای زیرزمین آب ه

ــت. ــده اس ــف نش ــه دارد و متوق ــان ادام ــت همچن ــد اف رون
کــم آبــی   ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در برنامــه ســازگاری بــا 
کــه تــا افــق ۱۴۰۵ بایــد 2۳۰ میلیــون  اســتان مقــرر شــده اســت 
متر مکعب کســری مخزن ســالیانه اســتان جبران شــود اظهار 
ــا افــق ۱۴۰۵ میــزان  ــا اجــرای برنامــه فــوق ت کــرد ب امیــدواری 
افــت ســالیانه آب هــای زیرزمینــی بایــد صفــر شــود و انشــاا... 
کــه وضعیــت کســری  تــا افــق ۱۴2۵ شــاهد ایــن خواهیــم بــود 
مخــزن ســفره های اســتان جبــران شــود. وی همچنیــن از 
مجموعه دادگســتری اســتان درخواســت کرد که: تصمیماتی 
مطالبــه  دعــاوی  در  دادرســی  اطالــه  از  پیشــگیری  بــرای 
خســارت آبخــوان در مــورد ســفره آب زیرزمینــی اتخــاذ شــود.
وی همچنیــن بــر نظــارت دادســتانی شهرســتان و روســای 
کــرد  کنتورهــای هوشــمند تاکیــد  دادگاه در خصــوص نصــب 
کشــاورزی  گفــت: در موضــوع چاه هــای غیرمجــاز اراضــی  و 
گلخانه هــا بــا توجــه بــه خصوصــی بــودن مجــازات در نظــر 
گرفتــن مجازات هــای تکمیــل و جایگزیــن مناســب جهــت 

دارد. بازدارندگــی ضــرورت 

اســتان  دادگســتری  کل  رییــس   " دهشــیری  "غالمعلــی 
کــه محــور اصلــی  یــزد، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه ایــن 
گفــت: بنابرایــن آب بــا مســائل  کشــورها، آب اســت،  توســعه 

اجتماعــی، اقتصــادی و امنیتــی آمیختــه شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن که خشکســالی بی صداتریــن بالی طبیعی 
کــه پــر صدا تریــن بــالی طبیعــی اســت و  در مقابــل ســیل 
خســارات بیشــتری را بــه وجــود مــی آورد، افــزود: بــا توجــه بــه 
قوانیــن موجــود بــا رویــه صحیــح در رفــع مشــکالت حــوزه آب 
بایــد تــالش کنیــم و همــه قضــات و متولیــان حــوزه آب باید با 
کمــک قانــون از حفــاری غیــر مجــاز و اضافــه برداشــت چاه هــا 

پیشــگیری کننــد.
کــه افزایــش تعرضــات بــه حــوزه  دهشــیری بــا بیــان ایــن 
خطــوط انتقــال آب و مشــاجرات بیــن اســتانی، امنیتی شــدن 

کــرد: اهمیــت آب بــه  موضــوع آب را خبــر می دهــد، تصریــح 
کــه ایــراد خســارت شــدید و مســموم شــدن  قــدری اســت 
آب هــا در قالــب فســاد فــی االرض هــم می توانــد یــاد شــود.

وی ادامــه داد: نخبــگان و متخصصــان حــوزه آب بایــد بــا 
ارائــه ایده هــای جدیــد در رفــع مشــکالت حــوزه آب اســتان 

کننــد. تــالش 
خدمــت  در  قضایــی  دســتگاه  کــرد:  اظهــار  مســئول  ایــن 
متولیــان حــوزه آب اســت و معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم اســتان یــزد، تخلفــات را ثبــت می کننــد و بــرای 

ــرد. ک ــد  ــال خواهن ــدی ارس ــتورات بع دس
کیــد قــرار داد و نقش صدا و ســیما  وی فرهنگســازی را مــورد تا

را در ایــن زمینــه مهــم دانســت و گفــت بایــد قوی ترکار شــود.
اقدامــات  افــزود:  یــزد  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 

دادگســتری نافــی وظایــف دســتگاه ها نیســت؛ دادن مجــوز 
ســاخت در حریــم رودخانه هــا مصــداق تــرک فعــل اســت و 
کشــور نیازمنــد اصــالح  بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی آب در 

قوانیــن جهــت بازدارندگــی هســتیم.

نشست آشنایی با حقوق آب و مسائل اجتماعی پیرامون آن برگزار گردید

کنند نخبگان حوزه آب باید با ارائه ایده های جدید در رفع مشکالت آب استان تالش 

گاری با کم آبی، تنها نسخه شفابخش منابع آب زیرزمینی استان  برنامه ساز

پرسش و پاسخ 



خبرنامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزدشماره سه     بهمن ماه 1399

" غالمرضــا مدنیان"مدیــرکل حقوقــی شــرکت مدیریــت منابع 
کــرد: وزارت نیــرو از ســال  آب ایــران در ایــن نشســت اظهــار 
کــرد  ۱۳7۹ برنامــه ای را تحــت عنــوان قانــون جامــع آب آغــاز 
کــه ایــن قوانیــن نیازمنــد بازنگــری داشــته و باعــث عمومــی 

ســازی و ســلب آن از خصوصــی بــه دولتــی شــده اســت.
کــه حــدود ۹2  کشــاورزی  نابــه هنجــار  بــه وضعیــت  وی 
کــرد  درصــد آب بــه ایــن بخــش اختصــاص می یابــد اشــاره 
گفــت: قوانیــن مــا در ایــن خصــوص جوابگــو نمی باشــد،  و 
امــا در دوره اخیــر دو ویرایــش جدیــد اتفــاق افتــاده و عمومــی 
کــه براســاس آن بــه ضروریت هــای مدیریتــی  شــده اســت 
آب توجــه شــده اســت و همچنیــن الیحــه مســتقلی توســط 
بخــش حقوقــی وزارت نیــرو، دفترمــا و قــوه قضاییــه تنظیــم 
کنیــم ایــن  گــر موافقــت قــوه قضاییــه را اخــذ  کــه ا شــده اســت 

الیحــه بــه صــورت مســتقل جلــو خواهــد رفــت.
مدنیــان ادامــه داد: مــورد دیگــر مربــوط بــه اصــالح قوانیــن 
کــه ایــن دو الیحــه نیــز بــه صــورت  توزیــع عادالنــه آب اســت 
مســتقل جلــو مــی رود و قطعــا بایســتی ایــن بازنگری هــا اتفاق 

بیافتــد.
کــردن آب  کــه طبــق قانــون، آلــوده  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
ــا مشــکل  کــه ب کــرد: در صورتــی  ممنــوع اســت، خاطرنشــان 
ســازمان  بــه  شــویم  مواجــه  آب  خصــوص  در  تخلفــی  و 
بــه  بــه عنــوان مرجــع  تــا  اطــالع می دهیــم  محیط زیســت 

بپــردازد. آن  پیگیــری 

مدیــرکل حقوقــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران، افــزود: 
گانــه  جدا تفاهمنامــه ای  جرایــم،  از  پیشــگیری  بحــث  در 
کشــور پیشــگیری ها  کل  بــا قــوه قضاییــه امضــا شــده تــا در 

شــود. محکم ترانجــام 
ــرکت  ــا، ش ــداد چاه ــث انس ــوص بح ــرد: در خص ک ــان  وی بی
آب منطقــه ای عــالوه بــر شناســایی جرائــم، توانایــی انجــام 
کــه  ایــن امــر را دارد امــا باتوجــه بــه مخالفت هــا و شــرایطی 
برخــی بهــره بــرداران ایجــاد می کننــد، نیــاز بــه حمایت بیشــتر 

ارگان هــای زیربــط اســتان داریــم.
مدنیان خاطرنشــان کرد: دســتورالعملی در ســال۱۳۹7 اعالم 
شــد، کــه تــا زمانــی کــه رونــد قانونــی بــرای انســداد چاه ها طی 

می شــود چاه هــا بــه صــورت موقــت مســدود شــود.
در  ریالــی  مهندســی،  فنــی،  معیــار  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
کــه  خصــوص خســارت ها مشــخص شــده، افــزود: از زمانــی 
کــه بــه انســداد  چــاه بــرای انســداد مشــخص شــود، تــا زمانــی 
می رســد، مقــدار آب برداشــت شــده طــی ایــن دوره مطالبــه و 

گرفتــه خواهــد شــد. ــی آن  مقــدار ریال

قوانین ما جوابگوی وضعیت نابه هنجار کشاورزی نیست
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»محمدرضــا حــدادزاده« دادســتان عمومــی و انقــالب اســتان 
یــزد،در نشســت آشــنایی بــا حقوق آب و مســائل پیرامــون آن 
کــه بایــد مــردم  کــه اســتفاده از آب حقــی اســت  بــا بیــان ایــن 
از وظایــف وزارت  تامیــن آن  باشــند و  از آن بهره منــد  یــزد 

کلــی نظــام، آب  کــرد: سیاســت های  نیــرو می باشــد، اظهــار 
را از منابــع ملــی دانســته و همچنیــن ســندهای توســعه کشــور 
کــه  کنــون مــا شــاهد ایــن هســتیم  مصــوب وزیــران اســت و ا
خــط انتقــال آب شــرب بــه اســتان یــزد بارهــا مورد تعــرض قرار 

می گیــرد.
کــرد: ایــن اقدامــات باعــث شــده از امنیــت  وی خاطرنشــان 

کاســته شــود. آب 
کــه نکتــه بعــد در خصــوص  حــدادزاده بــا اشــاره بــه ایــن 
ــد در  کــه دادســتانی می توان اســتفاده از ظرفیت هایــی اســت 
کــه وزارت نیــرو و شــرکت آب منطقــه ای  حمایــت از مواضعــی 
بــه حــق بــرای حفاظــت از آب هــای زیــر زمینــی دارد، داشــته 
کــه مــا بتوانیــم  گفــت: ایــن اقدامــات باعــث می شــود  باشــد، 
کنــون نیــز  کــه ا کنیــم  در چنــد حــوزه بــه شــکل جــدی عمــل 

اتفــاق می افتــد.
مجــاز  غیــر  چاه هــای  بــا  برخــورد  دربحــث  افــزود:  وی 
کــه امــروز  مهم تریــن چالــش مــا شناســایی آن هاســت و آنچــه 
در اســتان بــه صــورت جــدی اتفــاق می افتــد، شناســایی افــراد 
حفــار و دســتگاه های حفارکننــده نیــز بســیار مهــم می باشــد.
ایــن  توقیــف  اختیــار  کــه  ایــن  بیــان  بــا  یــزد  دادســتان 
دســتگاه ها توســط دادســتان محتــرم بــه مراجــع انتظامــی 
کــه انحصــارا  کــرد: دســتگاه هایی  داده شــده خاطرنشــان 
بــرای حفــر غیرقانونــی اســتفاده می شــوند توقیــف و ظبــط 

اســت. قانونــی  آن هــا 
وی ادامــه داد: مســئله بعــد مسدودســازی و پلمپ هایــی 
کــه ایــن  گــردد،  کــه بایــد بــر اســاس قانــون انجــام  اســت 
موضــوع بــا چالش هایــی روبــه رو اســت و بایــد دســتورات 

موقتــی صــادر شــود.
کــرد  گــری از مدیــران اشــاره  حــدادزاده همچنیــن بــه مطالبــه 
کــم اســت و  کشــور حا ــگاه بخشــی در اســتان و در  گفــت: ن و 
بایــد دســتگاه هایی ماننــد جهادکشــاورزی، صنعــت و معــدن 
کــه در خصــوص توســعه بخــش خــود  ــه وظایفــی  باتوجــه ب
دارنــد، بــه سیاســت های نظــام بــر حفاظــت از منابــع آبــی هــم 

کننــد. توجــه 

استفاده از آب حقی است که مردم یزد باید از آن بهره مند باشند
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کشــور، در  "ســعید عالــم" قاضــی بازنشســته دیــوان عالــی 
الزم  کــه  کارهایــی  مهمتریــن  کــرد:  اظهــار  نشســت  ایــن 
گــر  گــذار انجــام بگیــرد، ا االجــرا می باشــد بایــد توســط قانــون 
مــا ســیری تاریخــی بــر روی قوانیــن آب مــورد توجــه قــرار 
ــوده،  کنــون مســئله آب مــورد توجــه ب ــا  گذشــته ت دهیــم، از 
منتهــا در اوایــل دوران قانون گــذاری در رابطــه بــا مســئله آب 
ــع  ــی وض ــجم قوانین ــر منس ــده و غی کن ــیار پرا ــورت بس ــه ص ب
کافــی نبــوده و ایــن اتفــاق  کــه در شــرایط زمــان خــود  می شــد 
کنــون مــا بــا آن روبــه  کــه ا منجــر بــه وضعیــت بحرانــی اســت 

رو هســتیم.
کشــور مــا بخصــوص مــردم اســتان یــزد وضعیــت  وی افــزود: 
منابــع آبــی را بســیار درک می کننــد امــا بــرای حفــظ منابــع 
کافــی نیســت و اســتحصال ها و حفاری هــای پیــش بینــی 
نشــده طــی ایــن ســال ها باعــث از بیــن رفتــن بخشــی از ایــن 
کــه قوانیــن محکمــی بــرای آن هــا وضــع  آب هــا شــده اســت 

نشــده اســت.
صنایــع،  شــهرها،  گســترش  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  عالــم 
کمبــود بارندگی هــا و خشکســالی ها منجــر بــه  کشــاورزی و 
کشــور شــده اســت، تصریــح  ناخوشــایندی وضعیــت آب در 

کــه از ســال۱22۵ آغــاز شــده بــه  کــرد: قانون گذاری هایــی 
افــراد اجــازه مالکیــت بــر آب هــا را مــی داد تــا از رودخانه هــا 

بهــره ببرنــد و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
و  فنــی  نظــر  از  امــروز  مشــکالت  دوران  آن  در  افــزود:  وی 
مهندســی دیــده نمی شــد و آینــده نگــری وجــود نداشــت، 
کمبــود آب وجــود  همچنیــن بارندگی هــا وســیع ترو مشــکل 
گذشــته  گــذاران  قانــون  رویکــرد  بنابرایــن  اســت  نداشــته 

نبــوده اســت. درســت 
گفــت: در ســال ۱۳۴7 اولیــن قانــون منســجم بــرای  عالــم 

حفــظ آب در کشــور تصویــب شــد و بــر اســاس آن بــه مالکیــت 
خصوصــی تمــام آب هــا اعــم از آب های زیر زمینی، ســطحی، 

رودخانــه پایــان داده شــد.
ــون اساســی دو ردیــف مهــم در  ــرد: در قان ک وی خاطرنشــان 
کــه در آن بــه دیــد انفــال بــه آب نــگاه  رابطــه بــا آب داریــم 
شــده و آب را بــه عنــوان ســرمایه عمومی دانســته و پــس از آن 
نظــارت بــر آب هــا قوی ترشــد، ولــی همچنــان دیــد مالکیــت و 
عــدم فرهنگســازی باعــث شــد چاه هــا بــی رویــه حفــر شــود و 
آب منطقــه ای و ارگان هــای مربوطــه ســرمایه ی خــود را بــه 
جــای حفــظ و ذخیــره ســازی آب در خصــوص پیشــگیری 
و جلوگیــری از تخلف هــای مربــوط بــه اســتفاده آب صــرف 
کــه الزم و ضــروری اســت جــرم  ایــن  بــا بیــان  گــردد. وی 
انــگاری بیشــتری بــر آب هــا، مخصوصــا آب هــای آشــامیدنی 
کــه حــدود 7/2 درصــد از آب هــای جهــان را تشــکیل میدهد و 

کمــی اســت، داشــته باشــیم. مقــدار 
گفــت: جــرم انگاری هــا بایــد بــر روی مســئله عمومــی و  عالــم 
اقدامــات الزمــه ای کــه مــردم بایســتی انجــام دهنــد بــه شــکل 
گذاشــته  قــوی باشــد و ضمانــت اجرایــی بیشــتری بــرای آن 

شــود.

استحصال ها و حفاری های پیش بینی نشده باعث از بین رفتن منابع آبی شده است 

در  اداری  عدالــت  دیــوان  قاضــی  عبداللهــی"  "حســنعلی 
نشســت آشــنایی بــا حقــوق آب و مســائل اجتماعــی پیرامــون 
آن بــا بیــان ایــن کــه رویکرد شــرکت آب منطقــه ای و قوه قضا 
متفــاوت اســت، اظهــار کــرد: قــوه قضــا ملــزم بــه اجــرای حکــم 
گــر ایــن  براســاس قانــون تصویبــی اســت، بنابرایــن حتــی ا
قوانیــن منجــر بــه تاثیــرات منفــی بــر آب باشــد باید اجرا شــود. 
ــون تعییــن تکلیــف چاه هــای  کــه قان ــه ایــن  ــا اشــاره ب وی ب

کشــاورزی بــا رویکــرد انســداد، در تناقــض اســت،افزود: چــاه 
ــا ایــن قانــون  ــه ای،صنعتــی را نمیتوانیــم ب گلخان خانگــی، 

بســنجیم.
گفــت: مــا معتقدیــم از منظــر مدیریــت  عبداللهــی در پایــان 
کــه بایــد تــالش شــود تــا  کــرد  کیــد  دچــار ضعــف هســتیم و تا
بعضــی قوانیــن متناقــض بخصــوص در حــوزه آب اصــالح 

ــود. ش

شهرســتان  دادگســتری  رئیــس  بیگــی"  حســین  "علیرضــا 
در  ســازی  فرهنــگ  اهمیــت  بــه  نشســت  ایــن  در  میبــد، 
گفــت: فرهنــگ ســازی در  کــرد و  مدیریــت مصــرف آب اشــاره 
حــوزه آب بســیار مهــم اســت امــا درحــال حاضــر متاســفانه بــه 
کــه هرچــه میــزان  میــزان بارش هــا بســتگی دارد بــه نحــوی 

کمتــر می شــود. بــارش بیشــتر شــود فرهنگســازی هــم 
کــرد: فرهنــگ ســازی بایــد در همــه شــرایط تــداوم  کیــد  وی تا

داشــته باشــد.

بخــش  در  آب  رفــت  هــدر  بــه  ادامــه  در  بیگــی  حســین 
کشــاورزی اشــاره کــرد و گفــت: عــدم برخــورد بــا ایــن موضوع و 
وجــود قوانیــن ناقــص باعث شــده افراد تمایلی به اســتفاده از 

روش هــای نویــن مدیریــت مصــرف نداشــته باشــند.
کرد:بــرای بهبــود ایــن شــرایط الزم اســت در   وی خاطرنشــان 
ــای تشــویقی  ــا اجــرای طرح ه ــای ســنگین، ب ــار نظارت ه کن

باعــث افزایــش انگیــزه در بهــره بــرداران آب شــویم.

لزوم تداوم فرهنگ سازی در مدیریت مصرف آب

قانون تعیین تکلیف چاه های کشاورزی با رویکرد انسداد، در تناقض است
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ــی آن  ــتندات قانون ــت و مس ــی چیس ــفره آب زیرزمین ــه س ــارت وارده ب ــذ خس ــای اخ مبن
کدامنــد؟ 

بــر ایــن اســاس کــه هیــچ ضــرر جبران نشــده نباید باقــی بماند و طبق قاعده الضرر و نیز مســتند 
بــه مــاده ۴۵ قانــون توزیــع عادالنــه آب و رای وحــدت رویــه شــماره 7۱۳ مــورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ 
دیــوان عالــی کشــور ایــن خســارت مطابــق دســتورالعمل مربوطــه محاســبه و از مرتکبیــن اخــذ 

ــردد. می گ

آیــا تصمیمــات کمیســیون مــاده ۳ آییــن نامــه مربــوط بــه بســتر و حریــم رودخانه ها قابل 
اعتراض اســت و مرجع رســیدگی کجاســت؟ 

بــر اســاس تبصــره مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای آب فاقــد پروانــه بهره بــرداری 

کلیــه اختالفــات ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و قانــون توزیــع عادالنــه آب بــه  رســیدگی بــه 
کمیســیون رســیدگی به امور آب های زیرزمینی محول شــده و لذا اظهارنظر و کمیســیون  ماده 
مذکــور قابــل اعتــراض و رســیدگی در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی اســت.

مســتند قانونــی نصــب کنتــور هوشــمند بــر روی چاه های کشــاورزی چیســت و هزینه آن 
توســط چــه کســی پرداخــت می شــود؟

 طبــق مــاده ۱2 قانــون توزیــع عادالنــه آب و تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
چاههــای آب فاقــد پروانــه بهــره بــرداری و بنــد، )و( تبصــره ۱۱ قانــون بودجــه ســال ۹۴ 
شــرکت های آب منطقــه ای مکلــف هســتند بــا تامیــن هزینــه از ســوی مالکیــن چاه هــا نســبت 

کنتــور هوشــمند اقــدام نماینــد. بــه نصــب 

پرسش و پاسخ


