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اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان»

مقدمه

مشخصات طرح

كشور ايران بهدليل قرار گرفتن در كمربند خشك و نيمهخشك جهان ،در زمره كشورهاي با محدوديت منابع

دوره یازدهم ـ سال دوم

آب قلمداد ميشود و به همين دليل نيز اين ماده حياتي در ايران ،يكي از مهمترين اركان توسعه كشور است

شماره ثبت:
504

كه توسعه ساير بخشها در گرو بهرهبرداري پايدار از آن است .در كشور ايران كمبود منابع آبي همواره بهعنوان
يك عامل محدودكننده فعاليت ها مطرح بوده است .با توجه به روند رو به رشد جمعيت كشور و تشديد نياز
بخشهاي مختلف ،افزايش مصرف آب بخشهاي شهري ،روستايي و صنعتي اجتنابناپذير خواهد بود .آب در

شماره چاپ:
تاریخ چاپ:

فرا يند توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هر منطقه ،نقش عمده و كليدي دارد .افزايش توليدات كشاورزي
و امنيت غذايي ،توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي و بهبود ارتقاي كيفيت زندگي در گرو مديريت و
توسعه پايدار است .طرح «انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان» با هدف تأمين آب استان

معاونت مطالعات زیربنایي

سيستان و بلوچستان در تاريخ  1399/12/24با امضاي  102نفر از نمايندگان ،به مجلس شوراي اسالمي ارائه
شده است .هدف از ارائه اين طرح رفع مشكالت ناشي از كمبود آب مناطق مختلف استان سيستان و بلوچستان

سایر معاونتها:
مطالعات بخش عمومي
مطالعات حقوقي
مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

25017779

از طريق شيرين سازي و انتقال آب دريا به مناطق بحراني استان و با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل عنوان
شده است.
متن طرح
مادهواحده ـ دولت مكلف است نسبت به انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان و شيرين
كردن آن با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل اقدام نمايد.
تبصره ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از رديفهاي شماره  1307002038و

تاریخ انتشار:

1400/7/10

 1307002104تأمين و در سالهاي آتي در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني ميشود.
اظهارنظر كارشناسي
طرح فوقالذكر را ميتوان از جنبههاي مختلف اهميت موضوع ،فني ،حقوقي و بودجهاي مورد بررسي قرار داد
كه در ادامه به نكات مربوط به هر بخش اشاره ميشود.
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از منظر اهميت موضوع
درحال حاضر ،كشور با بحران آب بيسابقهاي مواجه است و استانهاي جنوبي و بهخصوص استان خشك و كمآب سيستان و بلوچستان
بيشتر از ساير مناطق كشور در معرض آسيبهاي ناشي از اين بحران است ،لذا با توجه به اينكه استان سيستان و بلوچستان با مشكالت
عديدهاي بهلحاظ تأمين آب مواجه است ،شيرينسازي و انتقال آب با اولويت مناطق بحراني براي اهداف آب شرب و در صورت تآمين
بودجه توسط بخش خصوصي براي اهداف صنعت مورد تأييد است.
آب استان سيستان و بلوچستان ،درحال حاضر عمدتاً از مناطق مرزي شرقي و جنوبشرقي تأمين ميشود و از اين منظر برخي
ال به آب ورودي از افغانستان از طريق رودخانه هيرمند وابسته است .خشكساليهاي پيدرپي و پديده تغيير
از نقاط اين استان كام ً
اقليم ،به مشكالت تأمين آب اين منطقه از كشور دامن زده است .بررسي سوابق تاريخي نشان ميدهد كه تأمين حقابه رودخانه
هيرمند از طرف كشور افغانستان همواره دچار چالش بوده و عالوه بر اين امر با حاكم شدن دورههاي خشكسالي در كشور افغانستان،
ورود آب از اين كشور به رودخانه هيرمند در طوالنيمدت با عدم قطعيتهاي فراواني روبهرو خواهد بود .بهطوري كه درحال حاضر
با قطع جريان آب رودخانه هيرمند تاالبهاي هامون (سه تاالب هامون هيرمند ،هامون پوزك و هامون صابري) تقريب ًا بهطور كامل
خشك شدهاند و عالوه بر مشكالت معيشتي كه براي مردم منطقه رخ داده ،مشكالت زيستمحيطي عديدهاي ازجمله بروز طوفانهاي
گردوخاك را براي مردم منطقه رقم زده است .طوفانهاي گردوغبار با منشأ داخلي كه از بستر خشكيده تاالبهاي هامون با وسعت
 380هزار هكتار ايجاد ميشوند سبب بروز بسياري از بيماريها ازجمله بيماريهاي ريوي ،قلبي ،چشمي و همچنين عروقي براي
ساكنان مهجور منطقه شده است كه اين مسئله (عدم تأمين نياز زيستمحيطي تاالبها) ،سبب ميشود اغلب نخبگان و سرمايههاي
اجتماعي منطقه مجبور به ترك موطن خود شده و آسيبهاي جدي اجتماعي به منطقه و استان وارد ميشود.
با توجه به مسائل امنيتي حاكم بر مرزهاي شرقي ،حفظ ثبات و امنيت در اين مناطق اهميت بسياري دارد .تأمين پايدار
آب براي اين مناطق باعث حفظ جمعيت ساكن شده و مانع مهاجرت مردم از اين مناطق خواهد شد .چنانچه مشكالت ناشي از
خشكسالي و تبعات آن ازجمله كم آبي اين مناطق مرتفع نشود ،با افزايش مهاجرت و خالي شدن مرزها از سكنه ،امنيت اين
مناطق نيز به مخاطره خواهد افتاد .با توجه به مسائل عنوان شده ،آبرساني به مناطق شرقي با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل
مورد تأييد است.
عالوه بر مسائل فوق ،استفاده از ظرفيت آب دريا و شيرينسازي آن بهمنظور تأمين آب مناطق بحراني ،موضوعي است كه
بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد .درحال حاضر كشورهاي حاشيه خليج فارس و ازجمله عربستان سهم بااليي از شيرينسازي آب
دريا را بهخود اختصاص دادهاند .درحاليكه سهم ايران در اين زمينه تنها  2درصد است .در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
در ماده ( )36نيز به استفاده از پتانسيل آب دريا جهت تأمين آب آشاميدني مناطق جنوبي اشاره و مقرر شده است تا پايان اجراي
قانون برنامه ششم توسعه حداقل  30درصد آب آشاميدني مناطق جنوبي كشور از طريق شيرين كردن آب دريا تأمين شود.
اگرچه شيرينسازي و انتقال آب ممكن است برخي مشكالت زيستمحيطي را نيز بههمراه داشته باشد ،اما وضعيت آب مناطق
شرقي و جنوب شرقي بهحدي بحراني ا ست كه حفظ امنيت آبي اين منطقه از اولويت باالتري برخوردار است؛ زيرا امنيت آبي،
امنيت منطقه را به دنبال خواهد داشت .در عين حال جهت به حداقل رساندن تبعات مخرب زيستمحيطي بايد مطالعات جامع
و اقدامات الزم نيز صورت گيرد .عالوه بر مسائل ذكر شده ،در كنار استفاده از ظرفيت آب دريا و شيرينسازي ،الزم است به
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مسئله مديريت تقاضا در منطقه نيز توجه جدي شود .زيرا در صورت عدم اصالح رويكردهاي مديريت تقاضا در مناطق مورد
هدف ،اجراي طرح شيرين سازي و انتقال آب ممكن است باعث افزايش تقاضا و رشد كاذب نياز آبي جديد در اين مناطق شود
كه در اين صورت ،طرحهاي انتقال آب نيز كاركرد خود را از دست خواهند داد .لذا اجرا و پيادهسازي روشهاي مديريت تقاضا
نيز در اين مناطق بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
از منظر فني
اين طرح از نظر فني واجد ايراداتي است .ازجمله اينكه:
ـ در متن طرح به حجم آب مورد نياز جهت شيرينسازي و انتقال اشاره نشده است.
ـ مبدأ و مقصد دقيق براي انتقال آب مشخص نيست و از اين نظر ابهام دارد.
ـ مسير انتقال آب مشخص نشده و نويسندگان طرح هيچ اشارهاي به نحوه انتقال آب نكردهاند .بنابراين با توجه به مشخص
نبودن نحوه انتقال و مسير آن ،برآورد هزينههاي طرح نيز ميسر نخواهد بود.
ـ موارد مصرف آب در متن طرح مشخص نشده است .انتقال آب ميتواند با هدف تأمين آب در بخش شرب ،كشاورزي،
صنعت و يا محيط زيست انجام پذيرد .لذا در متن طرح بايد به موارد مصرف و هدف از انتقال آب اشاره شود چرا كه انتقال آب
براي اهداف كشاورزي مورد تأييد نميباشد  .بيان جزئيات فني ،در متن طرح مورد نياز نيست ،اما الزم است به كلياتي كه در باال
آورده شده در متن طرح اشاره شود.
ـ در متن طرح ،ابتدا به انتقال و سپس به شيرينسازي آب اشاره شده ،درحالي كه قاعدتاً در طرحهاي مشابه ،ابتدا
شيرينسازي و سپس انتقال آب انجام ميگيرد.
از منظر مسائل حقوقي و بودجهاي
درخصوص طرح حاضر ،نكات زير حائز اهميت است:
ـ اينگونه تصميمات كامالً شأن اجرايي داشته و در حوزه اختيارات قوه مجريه است .درواقع احصاي موردي موارد طرحهاي
عمراني شأنيت اجرايي دارد و در صورت ورود قوه مقننه به اينگونه موارد بايد چارچوبها و تعاريف طرحهاي عمراني كامالً
مشخص باشد در غير اين صورت با توجه به عدم امكان انجام كامل مطالعات توجيهي ،ورود قوه مقننه موجب تصويب طرحهايي
خواهد شد كه از كارامدي الزم برخوردار نيستند .قانونگذار بهمنظور ارتقاي سطح كيفي تعريف طرحهاي عمراني و اجراي كامل
مطالعات توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجرا) ،اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي و رعايت پدافند غيرعامل ،سازوكار ماده
( )23قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2را در نظر گرفته است .استثنا كردن يك طرح
عمراني آنهم با اين ابعاد موجب عدم وصول به اين هدف خواهد شد.
ـ فقدان يك الگوي توسعه منطقهاي خأل اصلي كليه تصميمات در اين زمينه است .در همين مورد ،مشخص نيست انتقال
آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان ذيل چه الگوي توسعه منطقهاي و با كدام ديد كالن طراحي و پيشنهاد شده
است .بدون الگوي توسعه منطقهاي ،هر اقدامي از جنس اقدامات پيشنهاد شده در طرح ،در بهترين حالت بهعنوان يك راهحل
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مقطعي عمل خواهد كرد .عدم ديد منطقهاي به استان سيستان و بلوچستان و بههمريختگي و نامناسب بودن رويكردهاي توسعه
در اين استان ازجمله مشكالت اساسي اين منطقه است .استان سيستان و بلوچستان در كنار اقدامات فوري ،نيازمند تبيين و
اصالح رويكردهاي سياستگذاري توسعهاي پايدار در منطقه است.
ـ از لحاظ تأمين منابع مالي طرح مذكور به دو شماره طرح تملك دارايي سرمايهاي مندرج در پيوست يك اشاره كرده است.
اين در حالي است كه طرح شماره  1307002038با عنوان «آبرساني به شهر زابل و شهرهاي مسير» در قانون بودجه سال
 1400با سال شروع  1382و سال خاتمه  1401عنوان و كل اعتبار براي اتمام آن نيز مبلغ  304ميليارد تومان درج شده است.
براساس اطالعات مندرج در قانون  1389ميزان اعتبار مورد نياز براي اتمام اين طرح  44ميليارد تومان و سال خاتمه آن
1389درج شده بوده است .طرح شماره  1307002104نيز با عنوان «احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان» در سال 1390
شروع و در قانون 1400سال خاتمه  1402براي آن درج شده و ميزان اعتبار براي اجرا و اتمام اين طرح نيز مبلغ  2617ميليارد
تومان ذكر شده است .در سال  1390اين طرح براي اتمام و بهرهبرداري به  312ميليارد تومان اعتبار نياز داشت تا در سال 1397
به اتمام برسد .بر اين اساس طرحهاي مورد اشاره براي تأمين مالي طرحهاي فعلي نيز با مشكالت عديدهاي براي اتمام بهموقع
روبهرو هستند .اين در حالي است كه طرح فعلي هزينههاي بسيار قابلتوجهي بههمراه خواهد داشت .همچنين عبارت اخير تبصره
رافع ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي نيست؛ شايان ذكر است رديفهاي ذكر شده مربوط به آبرساني به شهرهاي زابل (و
شهرهاي در مسير) و احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان است كه جزء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي وزارت نيرو است.
با توجه به اينكه دو طرح مذكور طرحهاي مشخص و تعريفشده هستند ،لذا انتقال بودجه اين دو طرح به يك طرح جديد يا
كاهش اعتبار آنها مغاير نظام اداري صحيح است و اجراي آن دو را نيز دچار مشكل ميكند.
ـ با توجه به لزوم جلوگيري از افزايش حجم عناوين قانوني موجود الزم است مفاد طرح مذكور در قوانين مرتبط ازجمله قانون
توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي كشور مصوب  1394يا قانون توزيع عادالنه آب مصوب  1361گنجانده شود.
ـ مبدأ و مقصد دقيق براي انتقال آب ،موارد مصرف و مسير انتقال آب مشخص نيست .عدم تدقيق در پيشبيني موارد
مذكور مغاير اصول قانوننويسي ،موضوع بند « »9سياستهاي كلي نظام قانونگذاري است.
ـ در متن مادهواحده واژه «دولت» واجد ابهام است؛ لذا بايد بهطور دقيق نهاد متولي معين شود تا بتوان موضوع را پيگيري
و از دستگاه مربوط مطالبه نمود.
جمعبندي
موضوع طرح «انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان» با هدف رفع كمبود آب مناطق مختلف استان سيستان و
بلوچستان با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل ،بهطور كلي مورد تأييد است و توصيه ميشود ،رفع چالشهاي تأمين آب اين منطقه با
قيد فوريت در دستور كار قرار گيرد .اگرچه در متن طرح به نوع مصارف اين طرح اشاره شده است اما انتقال آب بجز براي اهداف
آب شرب و در شرايط خاص صنعت ،مورد تأييد نميباشد .زيرا بهدليل خشكساليهاي پيدرپي و همچنين اقليم خشك منطقه،
حتي تأمين آب شرب اين منطقه از كشور دچار بحران جدي است و بايد هرچه سريعتر اقدام عملي و جدي براي به حداقل رساندن
مشكالت ناشي از بحران آب در اين منطقه صورت پذيرد .درحال حاضر منبع تأمين بخش عمدهاي از آب استان مذكور ،بهخصوص
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مناطق مرزي شرقي و جنوب شرقي ،عمدتاً از رودخانه هيرمند است كه عالوه بر چالشهاي سياسي براي تأمين حقابه ايران،
سدسازيهاي متعدد بر روي رودخانه هيرمند در كشور افغانستان و نيز شرايط خشكسالي در منطقه ،مانع از تأمين آب ورودي اين
رودخانه شده ،بهطوري كه تاالبهاي هامون با قطع آب هيرمند تقريب ًا بهطور كامل خشك شده و وضعيت حيات و معيشت مردم
منطقه با چالش بسيار جدي مواجه شده است .با توجه به لزوم حفظ جمعيت در مناطق مرزي و ممانعت از مهاجرت مردم از اين
مناطق ،الزم است هرچه سريعتر نسبت به تأمين پايدار آب در اين منطقه چارهانديشي و اقدام شود .همچنين با توجه به ماده ()36
قانون برنامه پنجساله توسعه مبنيبر لزوم استفاده از ظرفيت شيرينسازي آب دريا براي تأمين آب شرب استانهاي جنوبي ،ميتوان
بخشي از كمبود آب اين مناطق را با استفاده از شيرينسازي و انتقال آب تأمين كرد .درحال حاضر سهم ايران از شيرينسازي آب
خليج فارس در درياي عمان تنها  2درصد است درحالي كه بسياري از مناطق جنوبي كشور با بحران جدي آب مواجهند .بنابراين
بايد تمهيدات الزم جهت گسترش فناوريهاي نوين مربوط به شيرينسازي آب دريا و استفاده از آن ،با در نظر گرفتن مالحظات
زيستمحيطي ،انديشيده شده و سريعاً به مرحله اجرا درآيد .در پايان ،اگرچه موضوع تأمين آب مناطق شرق و جنوب شرق كشور
از اهميت فراواني برخوردار است ،بهدليل ماهيت اجرايي اينگونه طرحها و وجود برخي ايرادات در متن طرح حاضر ،پيشنهاد ميشود
اين موضوع از طرف قوه مجريه و در قالب طرح جامع متناسب با مباحث آمايشي مناطق مورد نظر پيگيري شود و مجلس شوراي
اسالمي نيز با نظارت دقيق و كارآمد ،موجب تسريع در اجراي آن گردد و يا تمهيدات الزم جهت رفع اشكاالت طرح انديشده شود.
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