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 اعضای میزگرد:

  )مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان( :فروششهیش مهندس

 )عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز( :یضرغام دکتر

)عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر نیرو(دکتر فاضلی: 

 (و مدیر جلسه )دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری دکتر فصیحی:

 (فاضالب کشورمشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و ) :قانع مهندس

 ای استان اصفهان()مدیرعامل آب منطقه :یصادق رمحمدیم دکتر

 )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان( :یوسفی دکتر

 به یآب رودندهیزا که است سال دو متاسفانه دکتر فصیحی:

 چیهبه واقعا ما که رفته یسمتبه یخشک نیا رگید و دهیند خودش

 شیب .موییبگ هم یفصل رودخانه ،رودخانه نیابه یمناتوینم ینحو

 یتقاضااست.  رودندهیزا سد نصف دلاعم حداقل ،هضحو یبارگذار

 یط که ییتقاضا نیا یعیطب طوربه ای مصرف و میدار اضافه آب

 جادیا مختلف یهاپروژه با ای طرح با ای فشار با گذشته یهاسال

 عرضد. برس تعارض به مشترک منبع نیا که ودشیم باعث ،شده
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 که ستا ایدن در مورد تنها دیشا که میمواجه ایرودخانهبا   کردم

 در که یبصر تیوضع نیا. است سبز اطرافش در خشک رودخانه

 وجودبه را یذات تعارضیک  یمشخص طوربه دارد وجود رود ندهیزا

 در یعیطب طوربه داشتند آب حق که نیکسااست.  آورده

 نیهم اصفهان غرب درهستند.  محروم ابهحق از دستنییپا

 نیا که دچارند یمسائل به باالدست و شهر باغات و است طیشرا

 تیامن یعالیشورا که ،ندهارس یتیامن هشدار حدبه را تعارضات

 طوربه وزرا معاونان .کندیم رصد کینزد از را روند نیا االن یمل

 یحالجای خوش بخش نیا و ندهست لهئمس نیا ریدرگ میمستق

 کهیصورت در .ستین کتمان قابل تضاد و تعارض نیا رگید که ددار

 . شدیمتمان ک قبالً

 که است نیا میپردازیم آنبه زگردیم نیا در که یاصل سوال

 جادیا بر دیتاک ایآ ؟میکن تیریمد را مناقشات نیا که میکن چه ما

 ایآ .میمواجه یچندوجه مسئله کی با یعنی ؟میبکن شتریب منابع

 یتیامن فشار با را یاجتماع لهئمس ایآ ؟میروایب شتریب منابع

 اصفهان شهر به ؟میبکن تقاضا تیریمد ایآ ؟میکن تیریمد

 مسئله نیا بخش کدام واقعاً ؟میبپرداز هابحق به ؟میبپرداز

 های بعدو سال ۱۳۹۷ سال تیاولو در دیبا دهیتن درهم یچندوجه

استان اصفهان  فاضالب و آب محترم عاملریمد االن .ردیبگ قرار

 شهر یبرا آب مطلق بحران در که است سال 8-۷ ما فرمودند

 یبرا میریبگ درنظر تیجمع ونیلیم ۴ . آیامیدار قرار اصفهان

 نظردر را دستنییپا یصنعت یهابهاحق ای ؟مناقشه تیریمد

 که ستی اامسئله نیا؟ میکن تیریمد ار زدی لوله خط ؟ یامیریبگ

 مواجه آن با یرانحب مباحث در مناقشات تیریمد مورد در ما

.است مذاکره بحث دهیرس آن به ایدن که کاریراه .میهست

 جادیا نامبه یارمجموعهیز کی در اشبحث هم مذاکره نیا

 ساده یلیخ مثالش ارزش جادیا نیا ود.شیم یبنددسته ارزش

 خط راگ. ستین دییتا یمعنبه زنمیم که یمثال نیا البته .است

ای هفته زدی یاستاندار د،خوریبرم شکلم به ددار زدی آب لوله

 مسئله نیا تا ودشیم مستقر یجمهور استیر در تهران در باریک

 دستنییپاد، دهینم جواب میارگذیم ژهیو گانی .کند تیریمد را

 ازنظر دیبا یزمیمکان چه د.کنیم دایپ مشکل باالدست میمواظبرا 

 نیاود. ش تیریمد خودش که ودش جادیا این مسئله در یاجتماع

اش این است )که این هم باز به نشانه ساده مثال کی ارزش جادیا

 به حقابه عنوانبه لوله خط نیا از یسهم کی تایید نیست(:

 داشته یاحقابه اصفهان اگر ای هید،بد اختصاص دارانحقابه

را  نیا ییمایب ما ،داشته را ۳۳ از سهم شش اصفهان شهر عنوانبه

.است نیا ارزش جادیا از منظور .میبکن منظوری زمیمکان کی با

 یبرا رودندهیزا چرا دییبفرما لطفاً فروششهیش مهندس یآقا

رود ی زایندهمل ارزش مهخوایم من یعنی است؟ ارزش کی کشور

حرانی ب مسائل در که ستا سال یهاسال که یکس عنوانبهرا 

 مهیبد اختصاص دیبا نهیهز چقدر ما واقعا اید،هبود ریدرگ استان

؟دارد ارزش چقدر و ؟کارنیا برای

 زلزله وقوع سالگرد ماهآبان ۲۱ روزید : فروششهیش مهندس

 وقوعبه کشور در اتفاق نیا یروزید مثل .بود کرمانشاه دلخراش

. کرد وارد را یادیز خسارات و کشته وطنانهم از یجمع .وستیپ

 به میکن توجه گرید بارکی که ما همه یبرا زنگ هشداری است

 چه ما از کیهر و میدار یگاهیجا و سهم چه و نقش چه ما کهنیا

 ینیچننیا حادثه کهنیا از قبل ،میده انجام میتوانیم یاقدامات

 منظر از که دارد وجود هم یگرید حوادث اما .ونددیبپ وقوعبه

 حوادث از ضیبع شامن .کرد اشاره آن به توانیم بحران تیریمد

 منشأ گرید یبرخ .فتدیب اتفاق دیبا الجرم پس ،است یعیطب

 و یسالخشک مثل است یجیتدر هاآن از یبرخ ،است یانسان

با  یوقت زلزله مورد در. زلزله مثل زین هادهیپد یبرخی، آبکم

 ینحو کیبه شد طلعم که هرکس ،افتاد اتفاق شتریر ۳/۷ یبزرگا

 موقت اسکان آن از بعد بود. نجات و امداد اول مرحله .کرد کمک

 بود زلزله نیا سالگرد که روزید. طیشرا یساززنده باز و یبازساز تا

 ۱۲ از شیب اصفهان .شد داده لیتحو یمسکون منازل از یتعداد

احیا است  شما اما مسئله ؛ داد افراد لیتحو را یمسکون واحد هزار

  .دیکرد صحبت رودندهیزا یگذارارزش مورد در کهو این

 هضحو نیا در یآبکم اثرات از یکی که نیزم فرونشست بحث

ندانیم  ما تا .کنندیم ادی آن از خاموش زلزله کی عنوانبه را است

 دیبا .میکن یگذارارزش شیبرا میناتوینم ،هست هچ رودندهیزا که

 باید وند.شیم متضرر حیای آنا عدم از یاجامعه چه که مینیبب

 میندان تا ما .داشت خواهد دربر را یاثرات چه نآ یایاح عدم مینابد

 رودندهیزا یواقع ارزش به یمناتوینم مینده پاسخ را سواالت نیا و

 رودندهیزا اصال یست؟چ رودندهیزا یوربهره میبدان دیبا .میببر یپ

 چه میبدان دیبا چنین؟ همدارد یتیاهم چه یمرکز فالت در

 و ؟بود ستمیس نیا یداریپا و نظم یختگیر همبه باعث یعوامل

 اشاره زلزله دهیپد در .میبکن نآ یبرا یگذارارزش مینابتو بعد

 د.فتیب یاتفاق نیچنهم دیبا است و نیزم یدرون یانرژ که میکنیم

 زلزله اثرات میتوانیم اقدامات سرییک انجام و یورزخرد با یول

 یمهم اقدامات ،مقاوم ساز و ساخت با بم زلزله از بعد. میکن کم را

سازی و مقاوم ۲800آیین نامه یم. بود شاهد کشور در را

 تفاوت یلیخ کرمانشاه زلزله نیاهای ها، تعداد کشتهساختمان

باید  هم نهیزم نیا در .گرفت کشور که یتجارب با بم با داشت

 که یادهیپد هر دیباداریم که  بحران تیریمد دریم. کن یبررس

 راآن آورنده وجودبه عوامل ،میکن یمستندسازرا  دافتیم اتفاق

 نیا آورنده وجودبه عوامل دیبا هم رودندهیزا در .میکن یبررس
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 نیا در یداریناپا با مواجه ما االن کهنیا و یماریب ی ونظمیب

 طیشرا نیا وستنیپ وقوعبه علت تا ندانیم .مینابد ار میهست هضحو

انیم بد دیبا ما تماً. حمیکن یگذارارزش توانیم برایشنمی یستچ

 ود.شینم مشخص دارانحقابه و مالکان دخالت بدونکه ارزش آن 

 هرجهتبه نیا کهی دارانحقابه به توجه که ی استوقت نآ ارزش

  .باشم داشته ستا هانآ به مربوط حقابه که دننادیم

 د،دار یقدمت چه و یستچ رودندهیزا خچهیتار مینابد دیبا ما

 دیبا بفهمیم. آن را ارزش مینابتو تا بوده هچ گذشته در آن نقش

است. قوانین  حاکم هضحو بر ینیقوان چه یحقوق نظر از مینیبب

 یواقع ارزش مییبگو میتوانیم حاکم بر این حوضه را اگر بدانیم

 مینابد دیبا ما .دارد کشور یبرا ایهرهب چهو  ستیچ رودندهیزا

 ستیچ رودندهیزا یهاتیمز یاقتصاد و یاجتماع ی،فرهنگ ازنظر

 یایاح  هب دیکنیم اشاره شما .داشته یراتیتاث چه نآ یایاح عدم و

 ما زلزله در ی.ساززنده باز یعنی ایاح که مینیبب دیبا ،رودندهیزا

 اول حالتبه را طیشرا ،میکنیم یبازتوان ،میکنیم یبازساز

 ما هم جانیا در .دگانیدخسارت به میکنیم مک، کمیگردانیبرم

 آن یداریناپا و رودندهیزا یایاح عدم مخرب اثرات که میبدان دیبا

 راثیم و یگردشگر ی،فرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حوزه در

. باید دارند اطالع یخوببه دوستان و است دایپ ما یبرا یفرهنگ

 یتنگناها و مشکالت باعث هضحو نیا یماریباین را بدانیم که 

 شده دارانحقابه و کشاورزان یبرا یشتیمع و یاجتماع ی،اقتصاد

 داده قرار ریتاثتحت افراد یبرا را یروح و یجسم سالمت است.

ا ر هضحو نیا اهمیت ویژه شرب آب نیتام و هاانسان اتیح است.

 اتیح. بکنند استفاده جانیآب ا از دیبا نفر ونیلیم ۵ که اندرسیم

 یفضا حفظ ،صنعت اتیح .است هضحو نیا به وابسته ها انسان

 نیا در اقتصاد ی وکشاورز بخش در یداربربهره چنینو هم سبز

 و غبار و گردنکته بعد توجه به این مسئله است که  .ستا هضحو

 هضحو نیا یداریپاکه این به دگردیبرم هم یبخش ،هوا یآلودگ

 از یناش را یعیطب عوامل نیا میمستق راتیتاث ما و رفته نیب از

 به هضحو نیا یگذارارزش پس .مینیبیم رودندهیزا یایاح عدم

 ذکر شد. که هست یمسائل نیا واسطه
 

 سوال اما .است کارنیا یمتول دولت یعیطب طوربه دکتر فصیحی:

 نیا یفایا در است توانمند قدرهچ دولت ی ما این است کهاصل

 نقش و یمل نقش رودندهیزا است که نیابر  فرض یعنی ؟نقش

 اتفاق یحد تا کارنیا که ،میبکن نییتب مینستاتو اش رایمحور

 توجه دولت یکارآمدبه  ما که است نیا سر بحث یول .است افتاده

 یی،اجرا نهاد عنوانبه نهاد کی که یتیظرفبه  .میباش داشته ژهیو

 از سوالم حاال .میکن توجهدارد  مسائل نیا در یگذارقانون نهاد

 به را دولت یتوانمند کهاست  نیا یرمحمدصادقیمدکتر  یآقا

 ایآ د؟دار تعارضات نیا در دولت ار ینقش چه که واقعا میبکش نقد

 یلیخ اگر  چون مشکل؟ حالل ای و است مشکل از یبخش خودش

 کی را کارها دولت ورود  که مینیبیم میبزن حرف شفاف میبخواه

 یادیز یهامثال هم آب بحث در است. برده قهقرا به یمقدار

  .میبزن میناتویم
 

 
 ینگاه اگر یک سوال نیابه پاسخ برای :یرمحمدصادقیم دکتر

 در که میفهمیم ،میباش داشته کشور در آب تیحاکم خچهیتار به

 میداشت ارو آب تیریمد قدمت انیساسان دوره در ناخودم کشور

 اداره که ؛افزود کاست ای دوپزکست نام به بوده یوانید یک جانآ و

 یهابحث خلفا دوره در بعد .دادیم انجام را آب عیتوز و آب امور

 دوران در. بعد ردیگیم شکلما  کشور در یاراض تیریمد و اوقاف

 جز دفاتر به میرسیم قاجار تا هیصفو ی یعنیبعد یهاحکومت

 ود،شیم اشاره آن به آب عادالنه عیتوز قانون در هم هنوز که جمع

 یمقطع کی در منتها ادند.دیم انجام را آب یحسابدار هانیا که

 تیجمع و دافتیم اتفاق کشور در که ایتوسعه یهادگاهید با

 هربه د.ریگیم شکل یجد صورتبه دولت نهاد ود.شیم اضافه

 که یعوامل نیا همه با رودندهیزا در که یمحل تیریمد نآ حال

 ییبهاخیش طومار بحث نیا یصفودوره  در حاال، کردم عرض من

 کنار کمکم ،هست آب تیریمد و عیتوز مدل کی رانیا در که

 از بعد باًیتقر .ردیگیم شکل یدولت متمرکز تیریمد رفته و یک

 رگید عمالً ،۱۳۴۱ سال یتیرع و ارباب نظام یفروپاش داستان نآ

 ازدست را خودشان کار قدرت یمحل هایو مدیریت هامشارکت نآ

 که یقدرت آن در بشوند نیجانش دنناتوینم رگید و دهندیم

 کی از ذا مال .داشتند آب هضحو در که یتیریمد در و داشتند

 قطعاً و یدولت متمرکز تیریمد کی به آمدیم یمحل تیریمد

 یحیفص دکتر یآقاکه  یسوال قالب در که یمعضالت نیهم

 هامشارکت کمکم ما کهنیا یعنآید؛ ییم شیپ درکنارش فرمودند

 یلیخ بعضا نامیهایریگمیتصم، میبرد کناربه ییهادوران در ار

 خیتار طول در دیشا که یواقع نفعانیذ حضور بدون و فلبداهه

 یحت و ودریم نیب از کمکم هانیا د،بودن مسئله نفعیذ

 حکومت سیرئ یدوران یک در مثالً ی،دوران در فلبداهه یهامیتصم

 از ار یگرید یهاوهیش کو ی دکنیم اعالم یزیچ یک آیدیم

 در خرد یهاتیریمد و ودریم نیب از کمکم هم وستهیپ تیریمد

  ه است.کرد سخت اریبس ار کار ،نیا. ردیگیم شکل دولت یلوا ریز

 خاص صورتبهمن  اگر دولت نهاد که است نیا تیواقع

 مشکالت حل به قادر ییتنهابه که هست نیا مهبد پاسخخواهم ب

 مقدمه در ناشیها صحبت در هم یفاضل دکتر یآقا .بود نخواهد

 این و کردند مطرح ینوعبه ار نیا یدیکل یسخنران در آن ای

 دیبا چه اما .مشارکت دنبالبه مویبر یدبا ما اما .هست تیواقع

 رودندهیزا حوضه در میریگیم ییهامیتصم ناال ما دینیبب ؟میبکن

 ،RBO یشورا کی در مینیشنیم .هست دوستانم بحث حاال که
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 به رو حرکت نشانه هانیا که رودندهیزا ی حوضههماهنگ یشورا

 نآ و هامشارکت نآ به دنیرس یبرا است دولت یجلو

 میتصم دولت که مینیبیم ما قضیه نیا در .بهتر یهاتیریمد

 اجرا اما ،شده درست که هم یبندمین  RBOنهما با که دریگیم

 مواجه مشکل با شدتبه ما اجرا در جاها یبعض .کرد ودشینم

 یبازنگر کی یدبا ما کهنیا به دگردیبرم نیا من نظربه .میهست

 ما حکومت ای دولت اگر. میباش داشته ناآبم یحکمران یمبان در

 ندگانینما که ،هست عده کی ندیبرآ که را یمیتصم خواهدیم

 زیست()صنعت، کشاورزی، محیط هستند همه و دولت نفعانیذ

 نیا اما. باشد داشته کارش در را الزم اقتدار آن دیبا کند اجرا

 مشارکت در  نآ یهاهیپا قطعا ؟دیآیم دستهب یچطور اقتدار

 مشارکت مانیهامیتصم در را ماننفعانه ذیهم ما یعنی .است

 با ایمنطقهآب  در من. هست هم یسخت اریبس کار که میده

 کار هم یلیخ که میده انجام را کارنیا که میکرد تالش دوستانم

 یبازنگر حتی وی مدارقانون. میدار کم نیتمر چون است یسخت

باید داشته باشیم.  تیمشروع ی وقانون سائلم از یبعض در

 تا دو نیا هم با یدبا ما .هستند نکیل هم با مشارکت و تیمشروع

 تیریمد در و میبکن شتریب نیتمر یدبا نیا یبرا .میبکن کار ار

 شیپ از شیب را مشارکت این مینابتو نآ تیتقو با زیآبر هضحو

.مهیبد گسترش

. دیکرد پررنگ نجایا را یرانحکم بحث قطعاً شما: یحیفص دکتر

 توجه نفعانیذ مشارکتبه  است سال یهاسال همه ما که نیا

 و بوده بحث روین وزارت در هیقض نیا دارم ادی تا من یعنی .میدار

 میمستق ینفعان متولیذ مشارکت بحث یبرا یامنطقه بآ هر

 دریبگ خودش بهباید  کهرا  یرنگ نآ زبا هیقض نیا یول .دارد

 برداشت نیا )البته رود ندهیزا در مثال مینیبیم ما یعند. یریگینم

 را یحکمران مباحث یوسفی آقای دکتر مهخوایم دعب است من

 نفعانیذ ،رودندهیزا در ام مشارکت( با ندیبفرما مطرح کنند لطف

 مانکاریپ به ودشیم لیتبد نفعیذ که ودشیم منجر اهوقت یبعض

 در ما بحث یعنی .رودخانه یسامانده ای رودخانه برداربهره

 شارده نییپا در میکنینم دخالت یحکمران مناصب در مشارکت

 یهماهنگ مثالً یشورا در نمادیم من البته شود.وارد می و دآییم

 یوسفی دکتر یآقا حاال ند در شورای بحران هستند.دار حضور

 و دییبفرما صحبت یحکمران یتخصص مباحث از را هاشما این

 ود.شیم وارد بخش کدام در مشارکت نیا واقعاً

 ابر نآ از رگید یکی های عزیزاندر تکمیل صحبت :یوسفی دکتر

 ددار که میهست مواجه آن با ما کشور نیا در که ییهاچالش

 در .هست یهماهنگ بحث دکنیم دیتشد را یاجتماع مناقشات

 منبع کی آب یابیکم نیا و میهست مواجه آب یابیکم با قتیحق

 تعداد و چون است وابسته آنبه ثروت و قدرت  که هست یکم

 بحث ود.شیم مناقشه باعثاین  مطمئنا میدار برداربهره یادیز

 که است نیا ودشیم جادیا یهماهنگ عدم و یهماهنگ چرا کهنیا

 یک و کندیم دایپ ارتباط ثروت و قدرت به آب، است کم آب

 مواجه یادهیپد کی با ما کهنیا به دگردیبرم هم گرشید بخش

 کهاست  نیا بحث. هااسیمق ارتباط و کنشبرهم عنوانبه میهست

 کی ،میدار یاسیس اسیمق یک .میدار یمختلف یهااسیمق ما

 چالش یک همیشه خودش نیا که .میدار زیآبر حوضه اسیمق

 تیریمد ای میباش داشتهدر آن  یاهضحو تیریمد دیبا ما که است

 هم داریپا توسعه اهداف در موضوع نیا. به میباش داشته یاستان

 همانما  چالش ابر ،مشترک زیآبر هضحو در که شده اشاره

 یرو دارند ۲0۳0 تا ایدن کل دیکن نگاه شما یعن. یاست یهماهنگ

 کهنیاو تنها مشکل ما در ایران نیست.  کنندیم کار موضوع نیا

  .میدار را شناختبوم یاجتماع ستمیس یدگیچیپ ما

 شما یبرا را یهماهنگعدم مصادیق از تا سه مهخوایم من

گذاری است، یکی بحث انسجام در سیاست بحث یکی :مویبگ

 بحث هم گرید یکی و است یافق و یعمود یهایهماهنگ

 )نهادهای رسمی و غیر رسمی(. ستا یاسیس ینهادها کنشبرهم

 ها پژوهش مرکزی، گذاراستیس در انسجام عدم بحث مورد در

ها در این کشور چالش ابر از یکی مملکت نیا در که داده گزارش

 ،شده کم درصد ۱۱ کشور کل در انمیهایبارندگ ما این است که

 ۱8 کارون حوضه در ،شده کم درصد ۴۴ یسطح یهاباروان

 از یکی ؛شده کم هارواناب %۵0 و حدود شده کم یبارندگ درصد

دست یعنی در پایین) باالدست یهابرداشت گفته هم لشیدال

  (.دستباال به فرستیممی داریم را کشاورزها و نیست آب

است.  مقصر کشاورز مویبگ که ستین نیا اصال بحثم امروز من

رود به شما نشان دهم. این خواهم در زایندهمن مصداقش را می

 منهست.  ۱۳6۱ اصفهان در سالشاخه پالسجان در استان 

 ه پالسجانشاخ در فقط یاراض قدرهچ که مهبد نانش مهخوایم

 ۱۳6۱ سال دربن و سامان  شاخه در است. داشته شیافزا

، ۱۳6۹ سال هکتار، ۴۴00 ،۱۳6۴ ر سالد هکتار، چهارهزار

 سال هکتار، هزار پنج، ۱۳۷۳سال  هکتار، هشتصدو  چهارهزار

 هکتار، ۴00 و ارزه شش، ۱۳8۲ سال هکتار، هزار شش، ۱۳۷۹

 .هکتار هزار ۲۱ شده ۱۳۹۴ سال و هکتار هزار دوازده، ۱۳8۷ سال

 باالدست یهاحوزهود. در شیم جادیا سوال یک برای ما پس

: ۳۱ ماده توسعه ششم برنامه. دفتایم اتفاق یاراض توسعه ددار

 یی و امنیتخودکفا و یمقاومت اقتصاد اهداف به دنیرس یبرا

 دیتول خودمان را کیاستراتژ محصوالت از درصد ۹۵ دیبا غذایی

 اردیلیم ازدهی یطیمحستیز یهاحقابه یرهاساز: ۳۵ ماده .میکن
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 ما کهنیا یبرا کشور یهاآب کل مکعب اردیلیم ۱0۴ از مکعب

 نیهم یعنی ،۳۱ ماده پ بند .کنیم حلرا  مانهایآبخوان مشکل

را  خودمان کشور ییغذا مواددر  میخواهیم ! ماتناقض دوتا االن

 یآزادساز میخواهیم هم مکعبمتر اردیلیم ۱۱ ،میکن خودکفا

 یاستان برش در که دینیبیم .میباش داشته یستیزطیمح حقآبه

 هزار پانصد باغات به داربیش یاراض لیتبد ۳۱ ماده پ بند در

 رمیسم در ی از آنبخش ، داره تا۴000 باًیتقر اصفهان استان، هکتار

 استان؛ رودندهیزا درحوضه هم یبخش، کارون حوضه هست

 ،رمیسم در یبخش د،دار هکتار هزار ۲۹ یاریبخت چهارمحال

  .کارون در یبخش ،رودندهیزا در یبخش

 مازاد آب دیناتویم شما کندیم حیتصر کامالً نامهوهیش نیا در

 ویدگیم نامهوهیش نیا در. دیجد یبارگذار یعنی ،دیکامالً برداررا 

 دیتاک ود.ش لیتبد باغ تواند بهی میاهیگ پوشش هر اب هاعرصه که

و  دندار اشکال ،داشته رمجازیغ تصرف که یکس هر ند کهکیم

 که موضوع با یک یعنی ید.ببند او قرارداد باشود می ؛است بالمانع

 مدهآ نامیهاهضحو سر یاتفاق چه ۱۳۹۲ سال تا مینیبیم میدار

 در .است یهماهنگ عدم بحث نیا ود.شیم اجرا ددار االن نیهمو 

 به گرددیبرم که است یگذاراستیس در انسجام عدم قتیحق

 ییخودکفا و ییغذا تیامن فیتکل هنوز ما که ییغذا تیامن بحث

 و یآب تیامنیی، غذا تیامن ارتباط. مایهنکرد مشخص کشور در را

  ند.کن معلوم دیبا را یانرژ تیامن

 یهازمیمکان فقط من یافق و یعمود یهماهنگ عدم بحث در

 نیبی، بخش نیب یعنی یافق زمیمکان. آوردم را کشور در یهماهنگ

من فقط  .قدرت ساختار در یعنی هم یعمود زمیمکانی؛ امنطقه

 سه شورای عالی آبخوانم. های هماهنگی را میاسم مکانیزم

امنیت ملی دوبار شورای عالی  است. داشته رودزاینده درباره جلسه

 کمیسیون. داشته است جلسه امسال کنمدرباره آب فکر می

 آقای را آبی کم با سازگاری ملی کارگروه. پارسال مجلس امنیت

 آب ستادی کارگروه. زدند کلید پارسال اسفند از دکتر اردکانیان

جلسه  ۱۷شورای هماهنگی حوضه آبریز  ،۱۱ ماده کشاورزی

ریزی ورای برنامهش  سازگاری با کم آبی،داشتند. کارگروه استانی 

 کمیسیون ،۱۱ ماده کشاورزی آب استان، کارگروه استانی

بازرگانی.  هایاتاق با گفتگو شورای زیرزمینی، هایآب به رسیدگی

 ما یهماهنگ عدم مشکل اما ،میدار یهماهنگ زمیمکان همهنیا ما

 رقابت مانیررسمیغ و یرسم ینهادها نیب ما .است وحشتناک

 ،فسادبحث  به یررسمیغ ینهادها. دارد وجود تعارض ،دارد وجود

  مانیرسم ینهادها قتیحق در ما. گرددیبرم فرهنگ بحث به

 ددارن تقابل هم مانیررسمیغنهادهای  اهداف و هستند رکارآمدیغ

.یرسم ینهادها با

 در مهخوایم یفاضل دکتر یآقا از من. ۱: مهایشنهادیپاما 

 یقبل ساختار در ما د،یباش فکربه االن نیهم از توسعه هفتم برنامه

 و کنند نییتببرنامه  دنیایب که دشدنیم نای مسئول هاخانهوزارت

 نیتدو ستاد در رفتیم بعد یم،داشت یزیربرنامه یشورا یسریک

 امسال چه را برنامه نیا که کنمیم فکر من .شدیم قیتلف و

 االن نیهم از .کندینم یفرق چیه میسیبنو دعب سال چه ،میسیبنو

 یهماهنگ زمیمکان نیا در .میسیبنو را توسعه هفتم برنامه مینیبش

 هب کهنیا از قبل را برنامه مهیبد عمومی انتشار و میکن فکر شتریب

. یک فکری برای این حلقه ۲شود.  یکارچکش و برود مجلس

 یریپذتیمسئول عدم ،تیشفاف عدم ،یتامنی یفضا شیافزابکنیم: 

. برای ۳. مناقشه دیتشد قانون، تیحاکم عدم یی،پاسخگو و

های تاریخی اصفهان یک تابلو بار در کشور کنار یکی از پلاولین

سد،  ورودی برخط صورتبه ،را اختصاص دهیم به بخش آب

.دهیم نشان آن در را مخزن حجم  و سد خروجی

دکتر  یآقا یهاحرف از یدیکل نکته تا دو من دکتر فصیحی:

 به منجر که هست تیشفاف عدم بحث یک. یگرفتم یوسفی

 گذاری، حتی داخل خود سیستم سیاستبخش نیب یتضادها

 و یاسیس ینهادها بحث به توجهعدم هم بعد نکته و ودشیم

 توجه یول میکنیم اذعان ادیز آن به کهنیا رغمیعل که یاجتماع

 در شده غفلت آن از یلیخ که ییهابحث از یک. یمیندار یرسم

 دکتر قولبه .است کردن نیتمر نیهم ،آب یحکمران هیقض

 مهارت کی چون ،است مهم یلیخ نیتمر نیا ی،رمحمدصادقیم

 سازمان یاراض دیخر یبرا مثال عنوانبه. ارزش جادیا مهارت است،

 نیتمر حسب را مهارتش است رحمتب که یفرد ی،امنطقه آب

 متاسفانه یول. است آورده دستهب داشته که یعلم کنار در مکرر

 وجود بحث ،تعارضات تیریمد و یحکمران نهیزم در شدهگم حلقه

 یسازادهیپ را یزیچچه واقعاً ما کهنیا .است یمردم تشکالت

 نیا به ما و شده یسازادهیپ نیا .مهیبد نشان رانیا که میکرد

 دکتر یآقاما یک نمونه را در ایران پیدا کردیم که  .میدیرس جینتا

 با یپلماسید اتاق بحث و ددادن خرج به را ابتکار نیا یضرغام

 این دارند یعمل طوربه که است سالکی از شیب را جانیآذربا

و  دهندیم انجام که دکتر میرمحمدصادقی فرمودند را نیتمر

که  میدار ازین هم شعلم به ماکنند. در کنار آن سازی میپیاده

این سوال بعدی ما هست که جناب مهندس قانع راجع به آن 

کنند تا ما این مباحث را به یکدیگر کنند و کمک میصحبت می

 متصل کنیم.

 ۷ یبنرها اصفهان شهر سطح در یاستاندار :یضرغام دکتر

 نیا تا شده که یاقدام و تالش نیا از اوال .است گذاشتهرا  پروژه
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 کی نیا .کنمیم تشکر دهند قرار عمومدید  معرض در را هاطرح

 کی نیا دییبفرما دقت اگر حالنیع در. است یموفق گام

 یقبل سخنرانان. کشور آب یحکمران تیوضع از هست ینمود

 لوگو چهار بنرها این راست سمت در .کردند اشاره آنبه یخوببه

 و آب شرکت و یکشاورز جهاد ،یامنطقه آب ،یاستاندار است،

 قوه یعنی ،هستند نفر کی یحکمران لحاظ از هانیا .فاضالب

 یکی: است مطرح نجایا اساسی سوال تا دو. هستند هیمجر

 است نیا دوم سوال ؟ندهست کجا مقننه قوه و هییقضا قوه  کهنیا

 بنر نیا ایآ .ستین اصفهان شهر فقط لهئمس رودندهیزا مسئله که

 زدی و کاشان ،چهارمحال در ایآیا نه؟  شده نصب هم ورزنه در

 دستنییپا کاشان و زدی دییبگو دیشا؟ شده نصببنر  نیهم

 حوضه صورتبه را آب مسئله دیگر ،آب مسئله بعد از ولی .هستند

 هم خوزستان شده، نیا از فراتر بلکه ،کنندینم یبررس زیآبر

 هانیا .است ریدرگ هم زدی ،است ریدرگ هم کاشان ،است ریدرگ

 .دآییم شیپ جانیا یاساس سوال تا دولذا . شود دهید دیبا همه

 و یرساناطالع عدالت در میناتویم طورهچ ما که استنیا مهنآ

 هست آن از ینمود نیا که یفعل تیوضع ؟میکن جادیا مشارکت

)یعنی امر از باال به  بآ آمرانه یحکمران میارگذیم ار اسمش که

طور که دکتر همان که است نیا تیواقع یول پایین(.

 را آن ما و بوده مشارکت نجایا در قبال محمدمیرصادقی فرمودند،

  ؟میکن ایاح را مشارکت میناتویم طورهچ حاال .میداد دست از

 گفتمان اتاق نهادمردم سازمان ،ایاح یبرا هاتالش این از یکی

 دیکن فرض که شده جادیا فکر نیا با اتاق نیا. است جانیآذربا آب

 رگیدهم گردن به همه که است نیا یفعل کردیرو ،شده زلزله

 فیضع را هاساختمان یبود مسئول شما دنویگیم ند.ندازایم

 که است الزم نفر یک ی آب نرساندی،بود مسئول شمای، ساخت

 در یاعده یک ،گذشته هم سالکی االن شده زلزله آقا ویدبگ

 هم آب مورد در ؟میکن کارچه دیبا االن د،کنن یم یزندگ کانکس

 دیبا ما ر،گید همبه ادارات یفرافکن از که میدار یتیوضع ننیچ

 یحیفص دکتر از من .میکن صحبت هم با و یمنیشنب زیم دور میایب

 در د.باش زگردیم شکل به سالن ودبش اگر که کردم درخواست هم

 کارش تم ی است.مشارکت یشیاندهم حرفش اتاق نیا صورت هر

 متخصص افرادد. باش یادار وقت از بعد دیبا اوال که صورت نیابه

 آیند.یم و میکنیم دعوت را منطقهآن  در و شهر نآ در دلسوز و

 چیه بدون که نندامیم ۷ و 6 ساعت تا که هستند افراد یلیخ

 تلفن ای لیمیا با فقط ،دعوتنامه چیه بدون ی،تیمامور برگ

 این مشابه یعنی. ندارد یدرآمد گونهچیه اتاق نیا چون آیند.یم

 ناتوم میلیون سی جلسه هر ، درشده برگزار ردیگ جاهای جلسه

 ونهگهیچ جااین اما ،دگرفتن جمهوری ریاست در دولتی نهاد یک از

 کی که هاییهزینه با مه کاتالوگش درواقعگیرند.ای نمیهزینه

 یمهدمی انجام که کاری است. این شده چاپ کرده تقبل کسی

 هایبسته به و دشینننمی مختلف نهادهای از افراد که است این

 ،شده برگزار جلسه ۲۹؟ کنیم کارهچ باید ما که درسنمی سیاستی

. هست وبسایت در جلساتسنتز  خالصه و کردند شرکت نفر ۲۵0

 بعد جلسات این هاییافته از یکی .کنم بندیجمع ار عرضم من

 بعد از ایران بآ نجات حلراهاین است که  مختلف ریکاکشچ از

 جانآ در که ،ستا بآ محلی هایمجلس تشکیل حکمرانی

 گرو تسهیل کنندهشرکت یک عنوانبه فقط دولتی نهادهای

 نآ در مقننه قوه ،قضاییه قوه کارشناسان ،خبرنگاران از آیند.می

 به را بآ ما یاآ که ودشمی گرفته تصمیم و دشینننمی مجلس

 تصمیم جانآ ؟یمهبد چقدر و ؟زیستمحیط به یا بدهیم کشاورزی

 خود چون توسط هاتصمیم که ودشمی باعث این ود.شمی گرفته

 هم کارنای ریز جزییات و دکنن پیدا اجرایی ضمانت هست افراد

  است. مدهآدر

 ؛ مثالاست سازیشبکه دفتامی که مهمی بسیار اتفاق دوتا

 کمپانی این قیمت دالر میلیار ۴00 کنید نگاه ار فیسبوک شما

 سانفرانسیسکو در که است ساختمانی قیمت این یاآ ولی. هست

 یگاه ما د است.کردن ایجاد که ایشبکه خاطرهب بلکه! نه ؟هست

 هایدانشکده در که داریم ینکساتبریز  دانشگاه در دفتامی اتفاق

 قدرتمند سازیشبکه این د.خبرنبی همدیگر کار از مختلف

 هاارزش .ستا هاارزش تعامل دفتامی اتفاق که دوم مطلب. دکنمی

 بآ یزد به ما راگ که است این نآ و هست چیز همه شامل جااین

 نکشاورزا بهکه  بگیریم یزد از مقابلش در چیزی چه یمهدمی

 چه ،اصفهان میآوریم را چهارمحال آب اگر؟ یمهبد اصفهانی

 بتواند که گرید یهاتخصص ای و یپزشک تخصص مثل دارد یزیچ

ود. ش تبادل باید هااین .کند یراض را هاآن و بدهد هاآن به

 تواندیم مجلس و اتاق نیا در تواندیم که است یزیچ آن تبادل

 و شما  تالش با امیدوارم و یندهآ به امیدوارم من د.فتیب اتفاق

 و یموبر سمت این به مثل انجمن آب و فاضالب موفق هایانجمن

.شد خواهیم موفق

 و بدهیم چیزی چه که ارزش ایجاد بحث این بله دکتر فصیحی:

 مذاکره درنیست.  ما برای چیز همه ،بیاوریم تسدهب چیزی چه

 شما و گذشته برد-برد داستان که ویدگمی که هست ایجمله یک

 چیز کی دنویگمی good for you great for me اصطالح به باید

 ما. من برای ستا عالی بسیار که چهنآ و مقابل طرف برای خوب

 مباحثش و بدهیم قرار مدنظر ارزش ایجاد بحث در باید رااین

 اتصالی یک در حقیقت قانع مهندس آقای. هست مفصل خیلی

 طوریهمین من پژوهشی، مباحث و دانشگاه و صنعت بین هستند

 که تعارضات حل بحث این و کاراین روی ما کردم عرض که

 کهاین .داریم علم به نیاز د،دار اصلی نقش واقعا آن در مشارکت

 راگ حداقل آن در مباحث این هنوز نامدانشگاهی سیالبس ما

 هست ضعیف هم مرتبط مباحث در حتی باشیم بینخوش خیلی

 مسائل حل برای مکوبییم صرف مهندسی طبل بر چنانهم ما و
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 چه صنعت د.بگیر قرار توجه مورد باید که است اینکته اینآبی. 

 قانع مهندس قایآ. دبکن دناتومی کمکی چه دانشگاه و دارد نیازی

این قضیه  که دانشگاه در کنیم چه واقعا ما که بفرمایند شروع

 .صنعت به دبکن کمک

 خواهیممی ما که ستا این سر هابحث همه :قانع مهندس

 ایجاد که هم منازعاتی این همه شاید و آب سر بر بکنیم وگوگفت

 تا سه من نظربه که ،ستا آب سر بر وگوگفت چگونگی ودشمی

 و اعتقاد با این کهاین یکی. موضوع این در است دخیل عنصر

 روابط که ستا علمی و اصولی کار کی کاراین ،ددار ارتباط باورها

 صورتبه که ستا تجاربی نهایت در و دگیرمی درنظر را انسانی

 االن تا که دارند اذعان همه .کرد استفاده نآ از ودشمی کاربردی

 و اجرا هزحو و در بوده اقتصادی و فنی مسائل یرو ناتمرکزم

 اجتماعی علوم هایبحث که کنیممی تاکید ما همه امروزو  توسعه

 و شده تنیده درهم شدتبه زیستیمحیط و سیاسی مسائل و

 هم یاهجامع است. داده بروز هم ار خودش خاص هایپیچدگی

 جانبه همه نگاه یک دبای الزاما دباش داشته پایدار توسعه دهبخوا که

 ناپذیراجتناب پس د.کن لحاظ ار موضوعات همه و دباش داشته

 و محوردانایی جامعه یک براساس مباحث این حتما که ستا

 ستا یاتوسعه و نقش قطعا محوردانایی این ود.بش حاکم فراگیر

 محور یعنیند. باش داشته هزحو این در هادانشگاه ندناتومی که

 پرورش با قطعا ،محوردانایی جامعه و دانایی موضوعات اصلی

 که موضوعاتی شاید االن تا و دارند هادانشگاه که هست نیروهایی

 که بوده تخصصی هایبحث ،هابحث عمدتا بوده بآ حوضه در

 داشته ناخودش موختگانآ دانش به کرده سعی ار فنی مسائل

 هست دخیل که عناصری و هابخش سایر دلیلبه امروز یلو ند.باش

 ایرشته میان هایبحث ددار هم زیادی دگییپیچ و بآ حوضه در

 .بپردازند موضوع اینبه دبای ما هایدانشگاهحتما  و کرده ایجاد ار

 ،توسعه مهم مولفه من نظربه که هست اصلی هایبحث از یکی نای

 یمحوردانایی دنناتومی که ینکسا عنوانبه دهستن هادانشگاه خود

 بکنند.  ایجاد برای توسعه جامعه در ار

 دانشگاه تعامل جانبهسه الگوی مورد در من نظربه که اینکته

 هایمدل هم گذشته از و هست مطرح یعنوبه دولت و صنعت و

 هالمد این شاید امروز؛ بوده شده موضوع طرح شیبرا مختلفی

 تعریف واقعا دولت و صنعت، دانشگاه هزحو در برایش مشخصی مرز

دیگر  امروز ما یعنی .صنعت و دانشگاه هزحو در مخصوصاود، شن

ه است، باید در دانشگا هزحو این که کنیم محدود ار ناخودم نباید

این محدوده فقط کار داشته باشیم و نگاه به مسائل عملگرا باشد 

 صنعتی مثل هادانشگاه از بعضی خوشبختانهباشد.  مه صنعت و

 مرزها این اهوقت خیلی و هزحو این در بوده پیشرو خیلی اصفهان

 خوبی کارهای خیلی و هم از نبوده جدا و نداشته پوششی گونههیچ

 فناوری و علمی خدمات گسترش در جدید فنون ایجاد هزحو در ار

 ،داریم جدید هایدگییپیچ این با وصاصمخ بآ حوضه در ما که

 تشکیل با کنممی فکر من .ستا مهم بسیار دانشگاه نقش حتما

 گرفته عهدهبه ار کاراین محوریت ،علمی انجمن با جلساتی یننچ

 هااین و دگیرمی شکل جدیدی گفتمان یک ددار امروز و

 اتظمالح واقعا و بکند پیدا استمرار راگ که هست موضوعاتی

 پیدا توسعه دناتومی ،باشیم داشته نیماتوب مه ار خودش خاص

 هاحرف شاید که والتیقم از یکی دانشگاه هزحو خوشبختانه د.کن

 برش خیلی و دبزن دناتومی رودربایستیبی ار موضوعات از خیلی و

 مسیر و توسعه در مهمی بسیار نقش من نظربه ددار بیشتری

د.کن ایفا نقش دناتومی هادولت و هاپروژه و هاطرح حرکت مناسب

 خواستمیم من را مشخص مرز نیا قتیحق در دکتر فصیحی:

 دانشگاه پژوهشگران واقعاً کهنیا .کنم عرض اشدرباره یانکته کی

 و هست، هم من خود به اشاره شوند، بلند وترهاکامپی پشت از ما

 داریم نیاز ما واقعا .میبپرس را یواقع یهاسوال و صنعت در میبرو

 محیط و آب مسائل بر کنیم متمرکز مشخص طوربه را نخبگان

 متخصصان روی در کشور بیکاری نرخ بیشترین .زیستمان

 از نفر چند بفرمایید توجه شما .هست کشاورزی و زیستمحیط

 مهندسی د رشتهنوبر دحاضرن ما کنکور ۱00 زیر هایرتبه

 زیستمحیط و بآ بحران. دننابخو زیستمحیط ،کشاورزی

 کی است نیاز واقعا که درصدی ۱۵ آن به رسیده ما کشاورزی

 با است متناسب نخبه ما، نخبگان که ودبش درآن هاییوریآنو

 سمت نآ به قضییه که شنویمنمی وقتهیچ ولی نانوتکنولوژی

 ایجداگانه پنل یک هرکدام که است یباحثم اهاین د.باش رفته

 فرصتی اگر حاال. باشد چه دانشگاهی سیالبس بحث مثال .طلبدمی

 یعنی .است اجتماع با زچی همه خب. کنیم بحث شیرو ودبش

 نیماتونمی واقعیش نقش این و اجتماع حضور بدون را مشارکت

 تانفعاال و فعل این به اجتماع این العملعکس کهاین .کنیم درک

 اخیر سال ده این از آن را در زیادی مقدار کی یست،چ ما اجرایی

 نشان العملسکع دیر ما اجتماع قدرهچ که کردیم لمس به عینه

 دکتر قایآ حاال .است کوبنده بسیار العملشعکس این اما د.دهمی

 انجام را اجتماعی practice و رفتند که هستند مهندسی فاضلی

 راگ است این خواهشم من د.ببینن دنناتومی را زاویه دو هر و ددادن

 دییبفرما فرض مثالد. کنن صحبت مصداقروی  دننادمی صالح

 practice کی عنوانبه آب انتقال یفرهنگ و یاجتماع مباحث

 را مباحث نیا ترکلی یلیخ و ؟ستیچ پررنگ یلیخ یمهندس

 .است یاجتماع یحکمران یاصل بخش که ندیبفرما
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 ،بیآ مناقشهود، شمی پرداخته مناقشه به که وقتی :فاضلی دکتر

 یا خزر دریای از بآ انتقال سر بر چه دباش رودزاینده در چه حاال

 احتیاج نظری چارچوب یک به ما د؛باش کشور در هرجایی به عمان

 چارچوب نآ کنممی احساس عمیقا مند. بفهم ار مسئله که داریم

 سعی من. است مفقود دباش یآب مناقشه مسئله فهم که نظری

 وارد دخواستی راگ و مویبگ اراین کوتاه مدت این در کنممی

 آن به و کردنحل ار یامناقشه هر اول مرحله .موشمی هامصداق

 سه دو با مناقشات یعنی .است مذاکره دگفتن دکتر قای، آپرداختن

 به و کنندمی مذاکره باهم طرفین یا .شودنمی رفع بیشتر حالت

 غلبه نفر کی که جنگندمی هم با قدرنآ یا .رسندمی توافق

 سر یتو دزنمی و دکنمی مداخله سومی نیروی کی یا د.کنمی

 د.دهمی تشکیل ار هاحالت عمده ،حالت سه این یعنی. دوتاشون

 داخلی مناقشه کشورها در وقتی کنید نگاه هم الملیبین عرصه در

 نیروی بر نیرویی یک یا کنندمی مذاکره باهم طرفین یا ودشمی

 مداخله المللیبین معج یک یا ملل سازمان یا کندمی غلبه دیگر

 ناهم حالت بهترین کنند،می برقرار شتیآ نابینش و دکننمی

 و کنند مذاکره باهم طرفین این که یعنی .است اول حالت

 باید اول کنیم مذاکره خواهیممی وقتی. کنند رفع ار مناقشات

 ار چارچوب این و شما مویگمی ها رااین من .کنیم مناقشه تحلیل

  د.روزاینده داستان یرو دیهبد تطبیق ناخودت

 جنس دنیابد باید کنید مناقشه تحلیل دیهخوامی وقتی

 در ی کهمناقشات از مدهمی بندیدسته یک من .چیست هامناقشه

 هااین شامل بآ هزحو در مناقشه علل .ندهدمی رخ آب هزحو

 یا فصلی شکلبه منابع .۳؛ آب آلودگی .۲؛ عرضه کمبود. ۱: ستا

 تربیش یتقاضا کسی یک .۴؛ کنندمی تغییر غیرمنتظره شکلبه

 .دهد رخ نهادی چارچوب سر بر است ممکن مناقشهد. دار حد از

 که نداریم چارچوبی هیچ ولی داریم تقاضا و داریم مصرف ما یعنی

 ما دادند شانن یوسفی دکتر آقای البته .برسیم توافق به درآن

over frame work از ،داریم چارچوب تا ۳0-۲0 یعنی .شدیم 

 ،هستند متعددی هایچارچوب اهاین که پایین تا بآ عالی شورای

 و است نامتناسب نامحکمرانی یا .دارند ناکارآمدی ناشههم ولی

 اهاین کنید نگاه اگر را ما آبریزهای حوضه یشورا مثال .تمرکزگرا

 رای بدون یا ددار رایک ی یا اصلی کاربران و نفعانذی نماینده

 شورا این در که هستند هادولتی هاآدم عمده و دکنمی شرکت

 مناقشه که چیزهایی از یکی های نامناسب:تعرفه .کنندمی شرکت

 سر بر مناقشه. است نامناسب اقتصادیهای تعرفه کندمی ایجاد

 مناقشه. است مالی منابع کمبود مناقشه یعنی مالی منابع فقدان

 مصارف-منابع جدول کی حوضه هر :حوضه مدیریت برنامه در

 دگیردرمی مناقشه تنظیمش سر بر مصارف-منابع جدول این .دارد

 نظام و گیریاندازه ابزارهای چون ؟دگیرمی در مناقشه چرا و

 اجماعی گیریاندازه نظام سر بر یا ،است شوشغم گیریاندازه

 داده مشارکت برانآب: برانآب ناکافی مشارکت. ندارد وجود

چه  اصلی یعنی کاربرهای water users دیویگمی وقتی .شوندنمی

 شرایط یا .شودمی دیده انشرای کجا هااین و دهستن نیاسک

 یا مذاکرات طرفین که دکنمی تغییر نحویبه اجتماعی ،اقتصادی

 آیتم خرینآ بعد و .شوندمی بدی وضعیت دچار مناقشهطرفین 

 ما .است وضعیت درباره برانآب یا ناکافی نبودن آگاهی ناآگاهی

 این ندارند باور برخی اصال که هستیم مواجه وضعیتی با االن

 ندارد وجود باوری آب آلودگی درباره یا را، منابع کاهش یا کمبود

 اگر رودزاینده حوضه در ما بنابراین .دیگری شکل به منابع یا

 ار مناقشه علت چند نیا دیبا کنیم حلرا  مسئله خواهیممی

  .میکن دیتول داده اشدرباره یلیتفص و ییجز شکلبه

 کردم یسع یلیخ میایب نجایا بود قرار که یمدت نیا من

 و مناقشه علل از یلیتفص شرح اآی نمیبب منابع در کنم وجوجست

 مجتمع صورتبه رودندهیزا در مناقشه علل درباره یلیتفص دانش

 ای مسئله نامبه یدخوریبرم کتاب کی به شما .ستین ای هست

 به همجموع یک که است یمقاالت مجمع هک رودندهیزا مشکالت

 مقاالت نآ در دیکن نگاه شما است. کرده منتشر پژوهشاخص اسم

 دیتول لیتحل ،کی پس ؟یدخوریبرم مناقشه علل از یفهرست به

 شما که است نیا مناقشه حل در دوم نکته است، دانش

 مذاکرات به ناورودش یندهایفرا و دیکن ییشناسا ار نانفعانتذی

 االن ما .است یاعتمادساز و ارتباطات سه،. سطح دیکن یطراح را

 چه د؟ده یم رخ کجا رودندهیزا در نامیساز اعتماد ندیفرا نیا

 نیا من ؟است چه آن یارتباط راهبرد ؟است آن یمتول یکس

 شورای جلسات در مستمع عضو عنوانبه داشتم را فرصت

 یرونیب نگاه از یوقت. کنم شرکت رودندهیزا زیآبر حوضه یهماهنگ

 اوقات یگاه کنمیم نگاه هیقض به شناسجامعه کی عنوانبه

 حرف یزیچچه درباره دانندیم نیطرف ایآ که کنممی شک

 نداآمده ای رندیبگ را گریدهم حال اندآمده هانیا بعد، و. دنزنیم

 ای دهند ادامه را مناقشه اندآمده نیطرف یعنی .بسازند اعتماد

. ستین هاآن تیشخص از یناش نیا د؟نکن حل را مناقشه اندآمده

 یوقت. میهست کنیکلکل یهاتیشخص هایرانیا ما که دینکن فکر

 و ناشفاف یهاداده با نیطرف دیکنیم یطراح بد را ندیفرآ شما

 یهاحوضه یهماهنگ یشورا نیطرف در بارها .اعتماد رقابلیغ

 دییگویم شما مثال. برندیم سوال ریز را گریدهم یهاداده زیآبر

 ۴0 دییگویم شما حاال ویدگیم ،اندبرداشته ونیلیم ۴0 هاآن

ویید گیم. است تا ۱00 یدانیم که خودت اندبرداشته ونیلیم

 که یورطناهم ویدگیم تا؟ صد یآورد دستبه یورطچه تو حاال

 کال تان trust building شما یعنی. دیآورد دستبه را تا ۴0 شما

 یوقت شما ندیگویم منابع همه ،چهارم نکته. است زیبرانگ مناقشه
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 قیدق را اشیسیانگل عنوان دیکن حلرا  مناقشه دیخواهیم

 یرکوردها یعنی an adequate historical records ندیگویم

 رودندهیزا در مناقشه خیتار االن .دیکن یآورجمع یکاف یخیتار

 ها،مداخله خیتار ها،حقابه خیتار نیا یعنی است؟ کجا شیرکوردها

 در مصارف منابع تحول و هابرداشت خیتار ها،صیتخص خیتار

 چه اصالً ؟میکنیم مناقشه چه سر بر میندار را نیا یوقت. حوضه

 ندارد وجود هانیا یوقت تاینها ؟میکن حل میخواهیم را یزیچ

 کی نفر کی اگر یعنی. قدرت مداخله شود یم افتدیم که یاتفاق

 به خانه در تواندیم را یباز باشد داشته شورا فالن در را  یکس

 هر در دوم گام. شود آن یاجرا مانع ای دهد رییتغ خودش نفع

. (agenda setting) کار دستور فیتعر از است عبارت یامذاکره

 در مصرف کاهش ست؟یچ رودندهیزا مناقشه حل کار دستور االن

 مصرف تیریمد است؟ دستنییپا به آب رساندن است؟ باالدست

 یرسطحیغ و یسطح آب نیب توازن است؟ رمجازیغ یهابرداشت

 چه را کار دستور نیا است؟ فرونشست مسئله کردنحل است؟

 و ؟یکس چه ؟یحیفص یآقا ؟استاندار کرده؟ اجماع شیرو یکس

 تینها در. توافق یبرا مذاکره بعد و هاداده یآورجمع سمیمکان بعد

 و دیدهیم انجام را اجرا شما کهنیا از است عبارت سوم مرحله

 کننده توریمان نهاد. شودیم انجام نگیتوریمان نیا. دیکنیم شیپا

  .است نیا من حرف ته کجاست؟

 یبندصورت مسئله نیا اوال رودندهیزا در مناقشه مورد در

 یال ۵ نیهم در) یکاف یخیتار یهاداده با مسئله ،دو .است نشده

 یکارها و ساز سه،. است نشده یمستندساز( ریاخ سال ۱0

 قدرت یضتفو با نفعانیذ چهار،. است نشده گرفته کاربه مذاکره

 در. است تیشفاف دنندار که یزیچ نیبدتر و اندنشده وارد یکاف

 دیبا اول .کنند مذاکره توانندینم مناقشه کی نیطرف کیتار اتاق

 و کنندیم مذاکره یکس چه با نندیبب  تا نندیبب را گریدهم افهیق

. کنند مسئله حل آمدند بعد و ستین ای هست یپنهان دست ایآ بعد

 یعنی .است رودندهیزا در مناقشه حل وجه نیتریاجتماع آن نیا

 در نیطرف که بشود یتیشفاف به منجر که یکار و ساز یطراح

 به بشوند دوارامی ،دارد وجود منابع سر بر که ییهارقابت همه

 در نیا. مرحله به مرحله ندیفرا حرکت یطراح و اعتماد ساختن

 یهامیت کی و دهندیم دکترا آن بابت و دارد guideline جهان

 که یکسان نیتریاصل حتماً و کنندیم کار آن یرو یارشته نیب

 هم باز .ستندین یاسیس و ییاجرا مقامات دکننیم کار شیرو

 یاسیس مقامات کنندیم کار که یکسان نیتریاصل کنمیم دیتاک

 بلد را یاجتماع ندیفرا در قدرت مداخله کههستند  ییاجرا و

.ستندین

، تعارضاتهای حضار در ارتباط با سواالت و صحبت

 ی:حکمران و مشارکت

 یصنعت دانشگاه آب منابع یدکترا یدانشجو یانتشار

 درباره یلیخ ریاخ یهاسال در :عمران دانشکده ،اصفهان

 شهیکل به ددار نظرمبه یول ودشیم صحبت یاجتماع مسائل

 رخ دارد یاجتماع مسائل از یاشتباه فهم و ودشیم لیتبد

 مسائل وستیپ مشاوره یهاشرکت از یلیخ مینیبیم. دهدیم

 باشد یشناسجامعه کهنیا از شتریب و دارند یاجتماع

 ؟است قدرهچ تیجمع که پردازد یم نیابه و است یشناستیجمع

 یهامولفه نیتریاصل؟ است قدرهچ کار ای و ؟است قدرهچ سواد

 اصالً  وستیپ نیا در مشارکت ای و اعتماد جمله از یشناسجامعه

 مهم یهامولفه از یکی کهآن گرید مهم مسئله .شودینم دهید

 در مینیبب که است نیا من حرف. باشد مشارکت یشناسجامعه

 دکتر یآقا جناب جز ؟دارد وجود شناسجامعه نفر چند جمع نیا

 خواهمیم یعنی باشد، کم یلیخ هاآن تعداد کنمیم فکر یفاضل

 نیا گرید مسئله. است شده پرداخته کم یلیخ مسئله نیابه میبگو

 یول است شده مطرح که است سال چند مشارکت بحث  که است

 یطرح کی ما کهنیا .میپردازینم آن یکارهاراه به موقعچیه

 یط را ییهاگام ،گام به گام زیآبر حوضه کی در تا میباش داشته

 میکرد یسع سال چند نیا در ما. میکن جادیا را مشارکت و میکن

 طرح نیا گام نیتریاصل میدید و میکن طرح آماده کی

 بودند هاحکومت طرهیس تحت هاسال ما مردم. است یتوانمندساز

 یعنی. نگرفتند ادی را مشارکت نگرفتند، ادی را تیجمهور هنوز و

 توانمند را مردم کهنیا به پردازدیم یتوانمندساز بخش کی

 را یفیوظا هاسال ما ادارات. است یطوالن روند آن خود که میساز

 که رندیبگ ادی را یدیجد یهاسبک دیبا ما کارمندان گرفتند، ادی

 جادیا به که عامل نیترمهم و. دارد یتوانمندساز به ازین نیا

 نشود جادیا اعتماد که یوقت تا .است اعتماد شودیم منجر تیشفاف

 در تیشفاف که فرمودند یخوببه دکتر یآقا. دهدینم رخ تیشفاف

 .کندیم جادیا را اعتماد که است یعامل واقع

 در کنمیم فکر من :یمیش یمهندس دانشکده از یریام دکتر

 فراموش را یاصل پروژه ید،کرد فیتعر پروژه که شما برنامه نیهم
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 کی آمدند مملکت نیا در. است یفرهنگ کار یاصل پروژه. دیکرد

 کردند، یینمامظلوم یاعده کی .انداختند راه آب یایماف یاعده

 و مشترک درد کی نیا دهد، انجام یفرهنگ کار امدین یکس چیه

 کی را یفرهنگ کار شما برنامه نیا که کنمیم فکر من. است یمل

 .بداند دیجد یآب منابع نتامی از ترمهم یاپروژه

 ارائه که بود دولت یکارها از یانمونه نیا البته :یحیفص دکتر

 جلسه نیا در یمورد مطالعه کی عنوانبه فقط موضوع نیا .میداد

 است آن از یطرفدار نه .ستین ما بحث موضوع و است شده بحث

 .ینقد نه و

 استان فاضالب و آب تیفیک کنترل ریمد یعیربمهندس 

 یاستانداردها یم.هست یخشکسال با یسازگار حال در ما :اصفهان

. ندارد ما کشور طیشرا با یتناسب اصالً پساب مصرف مورد در ما

 ای .است اروپا مثل باران پر یکشورها از شده یکپ تنها من نظربه

 از ما از شتریب یلیخ ناخالص سرانه درآمد با ییکشورها مثال

 االن. کنندیم دیتول محصول آن با و گذرندینم هم خام فاضالب

 یعنی .است کرده ریگ رمثمریغ یرو بر ما کشور ستیزطیمح دیکل

 کاهش راآن  CODوBOD ی کل میکنیم هیتصف را فاضالب ما

 امروز کهیحال در. دهندینم مابه را آن با کشت اجازه اما ،میدهیم

 منابع و ما از شتریب یلیخ سرانه درآمد با ییکشورها ایدن کل در

 یآقا .دنکنیم استفاده هم خام فاضالب از یحت ما از شتریب یآب

 پول است تریتیامن شرب آب که فرمودند یدرستبه یفاضل دکتر

 .کرد سهیمقا یکشاورز با را آن دینبا .شود یم آن خرج یشتریب

 دارد که یتیواقع نکته، کی اما .دارم قبول کامال را حرف نیا من

 اریبس شرب آب مترمکعب هاونیلیم که است نیا افتدیم اتفاق

. رودیم نیب از ما یاریآب غلط یهاروش در یعیفج طرزبه گرانبها

 اصال میبگذار کنارش و میکن سهیمقا شرب آب با راآن ما کهنیا

 کنگره تا دو اگر. میبکن یاساس فکر کی دیبا هم جانآ .ندارم قبول

 یکشاورز آب به راجع دیبا کنگره تا ۱0 میبگذار شرب آب به راجع

.میبگذار آن یسامانده و

 کهنیا ،کردند اشاره را یمهم اریبس نکته :یحیفص دکتر

.ستین یفعل طیشرا با سازگار ما یاستانداردها

. کردند مطرح را مسائل یتمام عمال دوستان :یقاسم شاه دکتر

 مشکالت و رودندهیزا زیآبر حوضه مورد در فقط و فقط من بحث

 اتفاق به بیقر اکثر در را مشکالت نیا. ستین اصفهان شهر

 مارون حوضه ندارد؟ مشکل مگر کارون حوضه. میدار هاحوضه

 همه ندارد؟ مشکل مگر زهره رودخانه حوضه ندارد؟ مشکل رمگ

 روزروزبه هم مشکالت نیا و دارند مشکل مختلف صور به هانیا

 است نیا بر من تصور متاسفانه .شودیم تردهیچیپ و شتریب ددار

 یمتعدد مشکالت ما ،من دهیعق به آب منابع تیریمد بحث در که

 به مشخص طوربه من. هستند ادیز اریبس مشکالت نیا .میدار را

 نهیزم در ما. منابع صتخصی بحث در کنمیم اشاره هاآن از یکی

 و یمبان واقعا متعدد زیآبر یهاحوضه در مانمنابع صیتخص

 متوجه واقعا یموارد در من ست؟چی صمانیتخص یارهایمع

 تیموقع از مجلس ندهینما عنوانبه ییآقا کی مثالً  که شومیم

 مرز در قاعدتاً نهارودخ کی. است برخوردار متعدد لیدالبه یممتاز

 همان لیدلبه هااستان نیا از یکی .کندیم حرکت استان تا دو نیب

 در رگذاریتاث شدتبه ،آب و قدرت یعنی نفوذ بحث

 مورد کی یبرا که ندفرمود یفاضل دکتر یآقا .ما یهایریگمیتصم

 ،شود اجرا سوئد دولت نیب یانتقال خط کی بود قرار که یکوچک

 تاینها و ردیگیم صورت اندرکاراندست نیماب یمتعدد جلسات

 یاجهینت کی به خودشان نیب ای و یریگمیتصم ارگان کی

 اشکاالت نهیزم نیا در ما. باشد برد-برد جهینت نای که رسندیم

 . میدار یاساس

 را خود منابع اوال ما منابع صیتخص بحث در کردم عرض

. میدار آب مقدارچه قایدق میدانینم .میشناسینم کامل شکلبه

 درصد ۲۵ یال ۲0 حدود میدانیم یجو نزوالت بحث در مثال

 دفعهکی مثالً یول .درازمدت متوسط به نسبت کرده دایپ کاهش

 را هاآن و هارودخانه آورد یرو رندیگیم میتصم وزارتخانه کی در

 ۱۵ مثالً که یاتفاقات یمبنا بر ،دهدیم کاهش درصد ۴0 حدود

 تواندیم نیا واقعا ایآ. است داده رخ میاقل نهیزم در گذشته سال

 آمار مثال واقع در ای ردیقرارگ استفاده مورد فرمول کی عنوانبه

 وجود زآبری حوضه در سال 80 یال 60 حدود در که یدرازمدت

 ریاخ سال ۱۵-۱0 یبرمبنا و میبگذار کنار را هاآن مثال. دارد

 یاسیس قدرت واقع در بحث کردم عرض بعد و میبکن یریگمیتصم

 هاآن نفوذ متأسفانه دارند یشتریب قدرت که ییجاها چه .است

 و برندیم یشتریب سهم منابع از یبرداربهره امر در .است شتریب

 وسط نیا در متاسفانه دارند یکمتر قدرت قاعدتا که ییهاآن

 مثالً  کردم عرض. برندیم یکمتر سهم و شوندیم واقع مغموم

 هاآن از یکی .کندیم حرکت استان تا دو مرز در رودخانه کی

 یکی نآ یول بردارد آب رودخانه از تواندیم یاسیس قدرت لیدلبه

 هستند چه واقعا ارهایمع و یمبان واقعا؟ چرا. بردارد آب تواندینم

 هم روزروزبه متاسفانه ؟کرد حل را مسائل نیا یدبا یجور چه و

 عنوانبه روین وزارت جانیا در کنمیم فکر من .شودیم تردهیچیپ

 و اریمع نیا که دارد را یاساس نقش آب امرکه در  است یمتول

.رندیبگ قرار آن انیجر در همه تا کندیم اعالم را یمبان

 هااستیس نیتدو نیهم دکتر یآقا ما مسئله  :یحیفص دکتر

 را مشکل ما  که است نیا مشکل کردم عرض که طورهمان. است

 میستین بلد را هااستیس که است آن دوم مسئله. میشناسینم

 در نقص به گرددیبرم آن از یبخش که میبکن نیتدو یدرستبه
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.میدار که یپژوهش و دانش

 استان یشهر فاضالب و آب از انتظام یفرمانمهندس  آقای

 صحبت دوستان که یمسائل از یکی :مصرف تیریمد دفتر قم

 مشکل نشود حل تعارضات نیا تا. است نیقوان در تعارضات دکردن

 خود بحث هم یکی. شودینم حل آب صیتخص مشکل و هاحقابه

 داده صیتشخ یآب یاستان کی به یوقت االن منابع، صیتخص

 .کند استفاده را آب نیا خواهدیم ینحو هربه استان نیا شودیم

 توسعه را خود سبز یفضا و کند لیزا را آن خواهدمی یحت

 که را دانشگاه اصفهان نیهم مثل شهرها از یبعض در ما .دهد

 مصرف را یادیز آب سبز یفضا دینیبیم کهآن رغمیعل مینیبیم

 را سبز یفضا جاها از یبعض در یننماد صورتبه فقط کندیم

 نیا خود. مینکرد حذف را سبز یفضا واقع در اما ،میکن حذف

 هم یکی. دشو حل آب مشکل شودیم باعث سبز یفضا تیریمد

 در جاها یبعض کردند اشاره که طورهمان .است قدرت  بحث

 صیتخص باالدست به را آب .شودیم درست الیو باالدست

 یریجلوگ کارنیا از تواندیم باشد درست نیقوان اگر .دهندیم

 چیه مردم باور یرو بر هنوز ما .است مردم باور آخر نکته .کند

 تیریمد من نظربه میبکن درست را مردم باور اگر .مینکرد فکر

 باور طورنیهم و شد خواهد درست آب صیتخص و آب منابع

 .دولت

 مورد در من :یمیش یمهندس دانشکده از دادخواه دکتر

 یاستانداردها مورد در فرمودند یعیرب مهندس یآقا که یصحبت

 میبگو خواهمیم مثمر یکشاورز مصارف یبرا پساب از استفاده

 استفاده کشور کی که یگرید زیچ هر  که موییبگ میتوانینم ما که

 هیتصف چگونه و دارد یپساب چه آن کهآن  یبررس بدون هم ما کرد

 یکشورها از یلیخ و کایآمر در مثال .میده انجام را کارآن کندیم

 پساب ای و شودیم آن طیمح وارد که باران آب کارخانه هر ییاروپا

 نیا ظاهرا ماهم. باشد داشته ییاستانداردها کی دیبا آن

 دیبا آن یرو که ییهانظارت آن متأسفانه اما ،میدار را استانداردها

 جاها یلیخ در استانداردها نیا یحت ایو ستین یقو یلیخ شودب

 ما. ستین هاآن مثل ما پساب هیتسو  ایثان .است نشده نیتدو

 تیظرف چون ما یهاخانههیتصف در که مینیبیم هاوقت یلیخ

 همان حاال .شودیم خارج هتصفیمهنی صورتبه ستین یکاف یلیخ

 یسالمت پس .کنند استفاده آن از که است دعوا یکشاورز نیب هم

 ؟شودیم چه مردم

 در جلسه نیا در یروشنگر مباحث واقعا ما  :یحیفص دکتر

 چگونه تعارضات نیا کهنیا حاال. میداشت تعارضات بحث نهیزم

 منابع تیریمد در است جدا مبحث کی خودش دیآیم وجودبه

 وجودبه اصالً یتعارض کی که میکنیم چه ما کهنیا. مشترک

 مهندس یآقا جناب. میگذاریم کنار را هانیا حاال. دیآیم

 رنگ پر را رودندهیزا یکشور ارزش بحث فروششهیش

 دارد و داشته ینقش چه آن حال و گذشته واقعاً کهنیا .کردند

 کوچک و بزرگ یشهرها با مرتبط که یفن یهابحث

 دکتر یآقا. فرونشست بحث ست،ا رودندهزای حوضه

 کردند اشاره را نفعانیذ مشارکت بحث یخوببه یرمحمدصادقیم

 یهاسمیمکان کهنیا است. شده دهید نیقوان در نیا واقعاً کهنیا و

 نیا از ما چنانهم .است ییاجرا یهابحث در نقص یول است آن

 اتاق. داندیم وارد را نقص نیا خودش به دولت واقعاً .مبرییم رنج

 که میکرد یمعرف یمورد مطالعه کی عنوانبه را آب یپلماسید

 من حاال ،یرسم ریغ حضور بحث. است داده انجام را عمل نیا

 چارچوب کهنیا لیدلبه یرسم جلسات در دیشا زنمیم مثال

 یکشاورز اداره مثالً  متخصص کی دارد وجود سازمان و ارگان

 یررسمیغ جلسات در یول .بدهد را خود یشخص نظر آن نتواند

 ارائه هاحلراه قتیحق در. شودیم باز یخوب به مباحث نیا

 یآقا .شود ارائه یسازمان یهاچارچوب در تواندیم و شودیم

 را دانشگاه و صنعت مرز برداشتن مهم اریبس بحث قانع مهندس

 اشاره یفاضل دکتر یآقا را مناقشات حل بحث .کردند اشاره

.کردند

 .باشم داشته مباحث یرو خالصه طوربه یبندجمع کی من

 معضل. مدانییم ارزش جادیا در را رودندهیزا حلراه واقعا ما

 .شودینم حل یرامونیپ جوامع یبرا ارزش جادیا بدون رودندهیزا

 مصرف به منابع نیا قبل از، دیکن دایپ دیجد منابع شما هرچه

 سوم تونل انتقال مصوبه ،زدی آب انتقال خط مثال. است دهیرس

 تونل و کندیم کار انتقال  خط که است سال ۱۷ی ول مشروط،

 رفته فروش قبل از آن آب یول است دهینرس یبرداربهره به سوم

 هرحال در ما و است مطمئن حلراه همه هانیا دیجد منابع. است

 بحثبه . میکن یبازنگر دولت فیوظا در ازنی نیا لیدلبه دیبا

 مباحث نهیزم در. میده یاژهیو تیاهم هاپژوهش و آموزش

 تیترب مهندس صرفا ما یمهندس یارشته نبی کارهای یحکمران

 زنمیم مثال کی من. است هاارزش نوآوری  بحث آخر نکته. نشود

 میبود استاندار نیمشاور از یکی خدمت ما .کنمیم تمام را هجلس و

 شانیا را یجالب نکته .میداشت را رودندهیزا آب یپلماسید بحث و

 خواسته صورتبه دمید. بود دیجد هم من یبرا که کردند اشاره

. شودیم دنبال اصفهان یاستاندار در دارد ارزش جادیا ناخواسته ای

 کی ما اگر کهنیا .داشتند را سالمت شهرک بحث شانیا

 کی شهرکرد نالیترم در مثالً  که میده انجام کوچک یلخی اقدام

 م،یبزن سالمت شهرک به شهرکرد از ممستقی یاتوبوسران خط

. ندیآیم اصفهان به درمان یبرا هاآن از یادیز تعداد کهچون

 دوارمیام .ستین یبیغر و بیعج زیچ ارزش جادیا نیا لزوما دینیبب

.شود منجر کردروی رییتغ به هانشست لیقب نای که




