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 آقاي صالحي جناب

 رئيس محترم هيئت مديره انجمن پسته ايران 
 

 درخصوص اليحه قانون آب نظرخواهي موضوع:
 

 با سالم و احترام،

با عنايت به اينكه نظرات  و 88/11/99مورخ  283/8088/99بازگشت به رونوشت نامه شماره 

« وادي از قانون توزيع عادالنه آباليحه الحاق و اصالح م»متن  مطرح شده از سوي آن انجمن، در خصوص

كه به طور رسمي از سوي وزارت نيرو « اليحه قانون آب )ويرايش نخست(»صورت گرفته است، به پيوست 

ارسال  مندي از نظرات ارزشمند آن مجموعه، براي اعالم نظر كليه گروداران كليدي انتشار يافته، جهت بهره

سامانه اختصاصي طرح بازنگري و تدوين قانون آب در پورتال  درگردد. الزم به ذكر است كه اين اليحه  مي

باشد و امكان اعالم نظر كليه افراد  نيز در دسترس عموم مي iwa.moe.gov..irوزارت نيرو به نشاني 

  حقيقي و حقوقي در مورد آن فراهم است.

نيرو تدوين قانون  مزيد استحضار، به منظور ارتقاي جايگاه قوانين و مقررات آب در كشور، وزارت 

گانه خود در بحث ارتقاي ساز و كارها مورد توجه قرار داده و تالش نموده 18عنوان يكي از اهداف  آب را به

است تا با استفاده از رويكرد مشاركتي و خرد جمعي كليه گروداران اصلي، نسبت به تدوين قانوني كه بتواند 

گران بخش آب فراهم  نيازها و اقتضائات قانوني كنشكردن  چارچوب مستحكم و كارآمدي براي برآورده

هاي متعددي با حضور كليه گروداران تدوين قانون آب  آورد، اقدام نمايد. در اين راستا، جلسات و نشست

ها و  ها برگزار گرديد و ديدگاه ها و انجمن ، سمنهاي حاكميتي و اجرايي اعم از نمايندگان دستگاه

شده جهت دريافت، بررسي و اعمال نظرات، مورد ارزيابي قرار  پيشنهادهاي گروداران در قالب سازوكار تبيين

كليه مستندات پشتيبان )از جمله كليه نقطه نظرات دريافتي(، جهت مطالعه و اظهارنظر  گرفت. همچنين

ه اختصاصي طرح در پورتال وزارت نيرو بارگذاري شده يا در حال بارگذاري گروداران بر روي سامان

  باشد. مي



  

 
 

 

 

  تاريخ: ١٩١١/  ١١/  ٧٢

١١ / ٠٠٢٧١ / ٢١٧    
 

  :شماره
 پيوست: 

  

 

 «سازوکارها »و « ساخت و سازها» ؛«هرهفته_الف_ب_ایران»

 3886911831لت، ساختمان وزارت نيرو، كدپستي:روبروي درب جنوبي پارك م عصر، ابتداي بزرگراه آیت ا...هاشمي رفسنجاني)نيایش(،  تهران، خيابان ولي

  www.moe.gov.irوب:       info@moe.gov.irپست الكترونيك:     00080888تلفن: 

    

   

 

 
 رونوشت:

 ا و مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران جهت استحضارمحترم آب و آبف معاون 

 آقاي مهندس شافعي رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران جهت استحضار جناب

 وزارتي دفتر

 برنامه ريزي گروه

 صديقه ترابي

 مديركل دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفا

 )دبيرخانه تدوين قانون آب(

 


