
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 فرم گزارش کارشناسی
 (خصوصی بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1پیوست شماره ))

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  1

 

 26/08/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی شناسه

 اندازی پایلوت بازار آب در دشت رفسنجانپیشنهاد راه موضوع عنوان

 رانیآب ا ریتدب شکدهیاند -دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

تمرکز مراکز جمعیتی و صنعت در حاشیه منابع آبی کشور به ویژه در چند سال اخیر، محدودیت منابع آبی در کشور و 

های آنها این منابع را در معرض انواع تهدیدها قرار روند استفاده از منابع آبی کشور را تشدید نموده و پیامدهای فعالیت

طلوب نبوده و در حال حاضر مشکالت و داده است. بررسی های نشان می دهد که استفاده و مدیریت منابع آبی کشور م

 گردد.نارسایی های گوناگونی در این خصوص مشاهده می

بر مدیریت عرضه منابع آب بوده  روز افزون، عموماً به تقاضای خها در پاستمرکز دولتنی الطو تبرای مدبه عنوان نمونه 

حداکثر مقدار پتانسیل خود  بهمحور های عرضه سیاستدر بسیاری از مناطق، توسعه منابع آب با در حال حاضر، است. 

با این وجود به رغم تأکید اسناد باالدستی بر ضرورت پیش مجاز و پایدار برداشت فراتر رفته است.  رسیده و از محدوده

های انحاء گوناگون و در قالب طرح اتداوم سیاست عرضه محور ب تسلطرویکرد مدیریت تقاضا، همچنان شاهد از گیری 

امروزه به شکل  آنپیامد  ی کهسیاستمختلف انتقال و استحصال آب بیشتر برای پوشش تقاضاهای روزافزون هستیم. 

افتادن پایداری  اجتماعی و به خطرت تعارضا شتخریب و تقلیل کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزای

  .کرده است های آبی بروزاکوسیستم

تنها کورسوی امید مهار تقاضای فزاینده آب و تعدیل مصارف پیشی گرفته بر منابع آبی موجود، ، در چنین شرایطی

های تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی هستند. اندک دقت نظری در این طرح ها به روشنی حاکی از بار سنگین طرح

در به عنوان مثال این بخش باشد. به نحوی که میزان مصارف میکاهش مصارف خود  درمسؤولیت بخش کشاورزی 

پیامدهای  در میدان عمل، کاهش یابد. فارغ از امکان تحقق یا عدم تحقق آن، این کاهش %50استان کرمان باید قریب به

 خواهد داشت که ذیل این برنامه ها اشاره ای به آن نشده یا با خوشاجتناب ناپذیری را بر دوش بهره برداران این بخش 

آن اندیشیده جبران این خسارت ها یا دستکم تسکین بینی از آن صرف نظر شده است و در نتیجه تمهیداتی نیز برای 

 نشده است. 

رسمی و اداری  کامالً ایرویهبر الذکر، همچنان سازی الزامات شرایط فوقبدون فراهمآب نظام تخصیص ، از سوی دیگر

ماعی برای تخصیص بین مصارف و یا حل و فصل مسائل مربوط به حقابه و های اقتصادی یا اجتو از شیوه متکی است

با لحاظ پایداری در ). فقدان این موضوع به خصوص در شرایطی که کشور از سقف مصرف نمایداستفاده نمیانتقال آن 

توان ی نمیاست و لزوم بازتخصیص وجود دارد، پر اهمیت است. در واقع در چنین وضعیتکرده عبور (هاتمامی حوضه

اداری  کامالً یوکار کنند در سازکنندگان آب که ارزش افزوده کمتری از آب مصرفی ایجاد میانتظار داشت مصرف

 نظام برای مواجهه با مصارف غیرمجاز و حقوق آب شکل گرفته آنکه اینمضافاً از حقوق خود کوتاه بیایند. که بپذیرند 

 ندارد. در دست ابتکار عملی ،نیزای به صورت حاشیهاما متاسفانه  است

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 بویژه) جهات گوناگونهای اداری از دهد تخصیص آب از طریق نهادهای عمومی و رویههای گذشته نشان میتجربه -1

با  ص،یمسأله بازتخص ی( براصیحاکم )تخص زمیادامه مکاننبوده است. از کارآیی باالیی برخوردار  (هزینه بازگشت

 تیوضع یبا دوره کنون یچندان تیسنخو  بوده است یکنون طیخود از عوامل اثرگذار در بروز شرا نکهیتوجه به ا

 .رسدیبه نظر نم یتقاضا( ندارد منطق تیریمد -گرفتن مصارف از منابع یشیمنابع آب در کشور )پ تیریمد

های ی ناشی از اجرای برنامهبه پیامدها "سازگاری با کم آبی"یا  "بخشیتعادل طرح"در هیچ یک از اسناد پشتیبان  -2

برای جبران و یا دست کم کاهش ای نشده است و متعاقباً تمهیداتی نیز اشارهبخش کشاورزی  در ذیل آن بویژه
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 باشد.اورزی میاین در حالی است که تمام بار این طرح متوجه بخش کش .اندیشیده نشده استها ن خسارتیمیزان ا

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

25/08/1400 

 هستند آن نگران کارشناسان از بسیاری. باشد می خاورمیانه منطقه محیطی زیست مهم های چالش جمله از آب بحران

 چند در .نماید می ایجاد را جدی مشکالت آینده در آن محدودیت گرفتن نظر در بدون ایران در آب منابع از استفاده که

 بهره نرخ و تجدید نرخ بین فاصله است شده باعث صنعتی و کشاورزی های فعالیت ی توسعه و جمعیت رشد اخیر دهه

 است. شده عمیق ها )به خصوص در استان کرمان( بسیار خشکسالی وقوع نتیجه در شکاف این و یابد افزایش برداری

، در شصت و هفتمین جلسه آب به دلیل برخی عملکردهای نامناسب دست به گریبان بحران جدی است از آنجا که حوزه

با توجه به گستردگی و اهمیت مباحث آب و ضیق وقت، مقرر گردید  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نه شورا به موجب وظیفه موضوع آب به تفصیل در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح و بررسی گردد. از این رو دبیرخا

 اقدام نمود. 25/08/1400قانونی خود، به بررسی موضوع و برگزاری جلسه کارشناسی در تاریخ 

شرکت شهرک این جلسات با حضور ریاست اتاق و نمایندگانی از سازمان جهادکشاورزی شمال و جنوب استان کرمان، 

در محل های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، اندیشکده تدبیر آب و شرکت آب منطقه ای 

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تشکیل و پس از بحث و بررسی، با توجه به اهمیت موضوع در 

 در صحن اصلی جلسه شورای گفت و گو مطرح گردند. جهت رفع موانع موجود، مقرر گردید پیشنهاد زیر

 پیشنهادات

هم  .شوند که آب تخصیصی در مصارف با ارزش اقتصادی بیشتر صرف شود به این سمت متمرکزبایستی میها تالش

  .شوندهای بخشی و مدیریت یکپارچه منابع حوضه آبریز ایجاد نهادهای جدیدی برای پرداختن به رقابت چنین

ی است که از طریق آن دارندگان مجوز بهره برداری از منابع آب، حقوق خود را با یکدیگر یا بازار آب ترتیباتن، این میادر 

تخصیص و توزیع منابع  تواند وظایف مرتبط باسازوکار بازار آب )به طور بالقوه( می. کنندمتقاضیان جدید مبادله می با

برداری بتواند چنانچه بهره .کنندگان آب به صورت کلی و جزئی به عهده بگیردمحدود آب را بین متقاضیان و مصرف 

تواند در بازار با پرداخت مبلغی، سهمی از آب دیگران بردارن آب بدست آورد، میاقتصادی بیشتری از دیگر بهره شارز

آب وجود داشته باشد،  فمصر را بخرد و مورد استفاده قراردهد و یا اگر امکان صرفه جویی درداران پیشین( )حقابه

برداران انگیزه صرفه جویی و کسب درآمد از فروش آب مازاد را خواهند داشت. نتیجه این مبادالت آن است که آب بهره

کند و امکان توسعه در مناطقی که امکان تامین آب جدید وجود ندارد، از طریق مهیا شدن ارزش بیشتری پیدا می

ف و تخصیص آب، بدون نیاز به کارایی مصر شآید. در نتیجه این وضعیت با افزایوجود می هفرصت خرید آب در بازار ب

تواند در خدمت رفع نارسایی کند. نهاد بازار برای خرید و فروش آب میمصرف بیشتر آب، رشد اقتصادی ادامه پیدا می

ن و مقابله با رفتارهای رانت خواهانه نظام تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه مناسب آب با تقاضای واقعی آب برا

آب به  داران، سبب بازتخصیصفرصت آب برای حقابه هزینه شسازی بازارهای آب به دلیل افزایگیری و فعالشکل .باشد

تواند به صورت انتقال آب از استفاده های کشاورزی به استفاده های گان کاراتر می شود؛ که میکنندهمصارف یا مصرف

های با کنند، یا انتقال آب از کشاورزی های کم ارزش به کشاورزیصنعتی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میشهری و 

 .ارزش بیشتری باشد

اندازی بازار آب زیرزمینی در  های بازار محور از طریق ایجاد و راهگیری از مکانیزمدر شرایط کنونی بهرهبه عنوان نمونه 

تواند ضمن ایجاد بستری برای تامین آب موردنیاز مصارف جدید جهت توسعه این می ،استان کرمان دشت رفسنجان

 .برداران پیشین را نیز منتفع نمایددشت، از طریق داد و ستد آب، بهره

قانون توزیع عادالنه آب است.  28و  27ماده  اجرا شدن درستالزم به ذکر است که اجرایی شدن این پیشنهاد در گرو 

در  می باشد. از این رو هرگونه جابجایی و انتقال آبی منوط به اجازه دولت و وزارت نیرو ،28و  27 مطابق مادهزیرا 

 گیری بازار آب وجود ندارد.ان شکلعمالً امکنگردیدن مواد مذکور،  اجراییصورت 
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 "تخصیص آب کشاورزی و تعارضات ناشی از آنز با" حت عنوانت طرح پژوهشی اندیشکده تدبیر آب ایران −

  طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره قانون افزایش (1ماده ) −

 


