ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗـﻮزﯾـﻊ ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ آب

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪو ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ  1361/12/22ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳـﯿﺪه
و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  22/17335ﻣﻮرخ  1361/12/26رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی واﺻﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮـ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی

ﻓﺼﻞ اول ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ آب
ﻣﺎده1ـ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ) (45ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،آﺑﻬﺎی درﯾﺎﻫﺎ و آﺑﻬﺎی ﺟـﺎری
در رودﻫﺎ و اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و درهﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﺴـﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ دﯾﮕـﺮ اﻋـﻢ ازﺳـﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ،ﺳـﯿﻼﺑﻬﺎ و
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و زهآﺑﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﻣﺮداﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﺸـﻤﻪﺳـﺎرﻫﺎ و آﺑﻬـﺎی ﻣﻌـﺪﻧﯽ وﻣﻨـﺎﺑﻊ
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳـﺖ و ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣـﻪ از آﻧﻬـﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و اﺟﺎزه و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده2ـ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آب داﺋﻢ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮداﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ و اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼـﻪﻫـﺎ
و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺮداﺑﻬﺎ و ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﺣﯿـﺎء ﻗﺒـﻞ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن
ﻧﺤﻮه اﺣﯿﺎء اراﺿﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ آن در ﻣﻮرد ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﯿﻞ و ﻣـﺮداب
و ﺑﺮﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﯿﺪروﻟﻮژی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﻬﺎر و داﻏـﺎب در ﺑﺴـﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻣـﺨﺎزن و ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت آﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ آﺑﺮﺳـﺎﻧﯽ و آﺑﯿـﺎری
زﻫﮑﺸﯽ اﻋﻢ از ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿـﺮو ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ وزﯾـﺮان
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه 3ـ اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﯿﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎری و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌـﯽ
و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و ﻣﺮداب و ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ و
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﻧﯿﺮو.
ﺗﺒﺼﺮه 4ـ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ اﻧﻬﺎر و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﮐﺎﻧﺎﻟـﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣـﺴﯿﻠﻬﺎ و ﻣﺮداب و ﺑﺮﮐـﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮای اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﯾـﺎ ﺑـﺮق ﻣـﺰاﺣﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨـﯽ در ﺗﺨﻠﯿـﻪ و ﻗﻠـﻊ اﻋﯿـﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﻧﻈﺎرت دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﻗﻠﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد ) (43و ) (44اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم ـ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻣﺎده 3ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (5اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﻔﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾـﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘـﺎت زﻣـﯿﻦ و
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ( و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔـﺮ و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون اﺟـﺎزه وزارت
ﻧﯿﺮو ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ آﮔﻬـﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ وزارت ﻧﯿـﺮو ﻫـﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﻻاﻗﻞ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮد ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ ﭼـﺎه
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒـﻖ
ﻣﺎده ) (45اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ رأی وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻫﻬـﺎی ﺻـﺎﻟﺤﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 4ـ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑـﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺪود
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﯾﺎ ﻗﻨﺎت و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.
ﻣﺎده 5ـ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺣـﻔﺮ ﭼـﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از آب آن ﺑﺮای ﻣﺼـﺮف ﺧـﺎﻧﮕﯽ و ﺷـﺮب و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺑﺪﻫﯽ  25ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ
ﺣﻔﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃـﻼع وزارت ﻧﯿـﺮو ﺑﺮﺳـﺪ .وزارت ﻧﯿـﺮو در ﻣـﻮارد ﻻزم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آبﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر و ﻣﺼـﺮف آن
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه 2ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪن آب ﭼﺎه
و ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺠﺎور ﮔﺮدد وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺪواً ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻌﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﯿﻦ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ،ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣــﺎده 6ــ ﺻــﺎﺣﺒﺎن و اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن از ﭼــﺎه ﯾــﺎ ﻗﻨــﺎت ﻣﺴــﺌﻮل ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از آﻟــﻮدﮔﯽ آب
آﻧﻬــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﻃﺒــﻖ ﻣﻘــﺮرات ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﻋﻤــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی از آﻟــﻮدﮔﯽ آب
ﺧــﺎرج از ﻗــﺪرت آﻧــﺎن ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨــﺪ ﻣﺮاﺗــﺐ را ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﯾــﺎ وزارت
ﺑﻬﺪاری اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده 7ـ در ﻣﻮرد ﭼﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﺑﺪﻫﯽ ﻣﺠﺎز آن ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼـﺎه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎزاد آب ﭼﺎه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺮای اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷـﻬﺮی ﻣﺼـﺮف ﻣﻌﻘـﻮل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ آب ﺑـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  8ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺣﻔﺮﭼـﺎه ﯾـﺎ ﻗﻨـﺎت و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧـﺪﻣﺎت روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻋـﺸﺎﯾــﺮی و ﻣﺆﺳــﺴﺎت
ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻓﻘﻂ  %50ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮر را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 9ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آب ﺷﻮر و ﯾﺎ آب آﻟﻮده ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزارت ﻧﯿـﺮو
ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﻃﻼع ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮای آب ﺷـﻮر ﯾـﺎ آﻟـﻮده را
ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺎه ﯾـﺎ ﻣﺠـﺮا را ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺧﺴﺎرت ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺴﺪود ﯾﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﺻـﺎﺣﺐ ﭼـﺎه ﺷـﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت
ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدرای را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭼـﺎه را وزارت
ﻧﯿﺮو ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده10ـ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻـﺎً در ﻓﺼـﻮﻟﯽ از ﺳـﺎل ﮐـﻪ اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎی آرﺗﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﻨﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و درﯾﭽﻪ از ﺗﺨﻠﯿﻪ داﺋﻢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده11ـ در ﭼﺎﻫﻬﺎی آرﺗﺰﯾﻦ و ﻧﯿﻤﻪ آرﺗﺰﯾﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺎه ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ وزارت ﻧﯿـﺮو
ﻻزم ﺑﺪان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪاری و ﯾﺎ ﻃﺮز ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو از ﻧﻔﻮذ آب ﻣﺨﺰن
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻗﺸﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده12ـ ﻫﺮ ﭼﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده ) (5اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺑـﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ آب و ﻣﯿـﺰان آﺑـﺪﻫﯽ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﭼﺎه و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﺿـﺮوری ﺑﺎﺷـﺪ وزارت ﻧﯿـﺮو
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .در ﻫﺮﺣـﺎل دارﻧـﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ
ﮔﺰارش ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﻧﯿﺮو اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼــﺮه ـ وزارت ﻧﯿــﺮو ﻣﺠــﺎز اﺳــﺖ در ﻣــﻮارد ﻻزم ﺑــﺮای اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی آب ﻗﻨــﻮات وﺳــﺎﯾﻞ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺪه آب ﻗﻨـﺎت
ﺑﺎ اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻨﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 13ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗـﻮری اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎری از وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺪون داﺷـﺘﻦ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎری ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺗﻮری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺷﺨﺎص ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮوط
ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎری و ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت را رﻋﺎﯾـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗﺨﻠـﻒ
ﭘﺮواﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری

ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣـﻘـﺮر در ﻣـﺎده ) (45اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗﮑـﺮار وزارت ﻧﯿـﺮو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادﺳﺘﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دادﮔﺎه ﺗﮑﻠﯿـﻒ دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻔـﺎری را ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 14ـ ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﺣﻔﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث در اراﺿﯽ ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﯿـﺎه
آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور ﯾﺎ ﮐﻒ ﺷﮑﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه دﯾﮕـﺮی
ﺟﺒﺮان ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﯾﺎ ﮐـﻒﺷـﮑﻨﯽ را ﺑـﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎوز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﯾـﺎ ﮐـﻒ ﺷـﮑﻨﯽ ﺟﺒـﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور در ﻗﺒﺎل ﺷـﺮﮐﺖ
در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻧﯿﺮو از ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .در ﺻـﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ج اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ج ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻮء در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﺠﺎور از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ
اﺛﺮ ﺳﻮء در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
د ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺟﺪﯾﺪ در اراﺿﯽ ﻣﺤﯿﺎه ﺣﻔﺮ و اﺣـﺪاث ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و آب ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺟﺬب ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد آن ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺪواً وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻌﺘـﺮض
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2ـ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗـﺮاﺋﻦ و ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 3ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (19و ) (20اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻠﻢ ﺷـﻮد
ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻮده ﺧﺴـﺎرت وارده ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده
) (44اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  15ـ وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آب دﻧﮕﻬﺎ و آﺳﯿﺎﺑﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن آب و ﯾﺎ اﺧﻼل در اﻣﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻣـﻮارد ﺿـﺮورت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣـﺮج ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ) (43اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 16ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﯾـﻦ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﯾﺮ ﯾـﺎ
ﻣﺘﺮوک ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺣﺶ آب ﻋﻤﻼً ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺣﯿﺎء آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ
از اﻋﻼم ،وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎً آﻧﻬﺎ را اﺣﯿـﺎء ﻧﻤـﻮده و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺻـﺮف ﺷـﺪه را در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش آب وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺣﻔﺮ ﯾـﺎ ﻗﻨـﺎت در
ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده 17ـ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨـﺎت ﯾـﺎ ﻣﺠـﺮای آﺑـﯽ در ﻣﻠـﮏ ﻏﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺼـﺮف ﭼـﺎه ﯾـﺎ
ﻗﻨﺎت ﯾﺎ ﻣﺠﺮا ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑـﯿﺖ ﭼـﺎهﯾـﺎ ﻗﻨـﺎت و ﻣﺠـﺮا وﺑـﺮای ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗﻨـﺎت وﭼـﺎه
وﻣﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠـﮏ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﻃـﺮاف ﭼـﺎه وﻗﻨـﺎت و ﻣﺠـﺮا و ﯾـﺎ اراﺿـﯽ ﺑـﯿﻦ دو
ﭼﺎه ﺗﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه و ﻣﺠﺮا ﻫـﺮ ﺗــﺼﺮﻓﯽ ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﮑﻨـﺪ ﻣﺸـﺮوط ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﺮﻓﺎت او ﻣﻮﺟـﺐ
ﺿﺮر ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه و ﻣﺠﺮا ﻧﺸﻮد.
ﺗﺒﺼــﺮه ـ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺣــﺮﯾﻢ ﭼــﺎه و ﻗﻨــﺎت و ﻣﺠــﺮا ﺑــﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن وزارت ﻧﯿــﺮو اﺳــﺖ و در
ﻣــﻮارد ﻧــﺰاع ،ﻣﺤــﺎﮐﻢ ﺻــﺎﻟﺤﻪ ﭘــﺲ از ﮐﺴــﺐ ﻧﻈــﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﺰﺑــﻮر ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع رﺳــﯿﺪﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﺣﻘﺎﺑﻪ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل

ﻣﺎده18ـ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (19اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺿـﺮورت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﺎﺑﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪداران از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺣﻖ ﻣﺼﺮف آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺰء ﺟﻤﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﯾـﺎ ﻣﺎﻟـﮏ آن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2ـ ﻣـﺼﺮف ﻣﻌـﻘﻮل ﻣـﻘﺪار آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﻣﺎده 19ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻣﻌﻘـﻮل آب ﺑـﺮای اﻣـﻮر
ﮐﺸﺎوزی ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ﺑـﺮای اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻔـﺮی در ﻫـﺮ ﻣﺤـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو و وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم )از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ و ﻧﻮع ﮐﺸﺖ و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف و اﻧﺸﻌﺎب
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺮف ﻣﺤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل ﺣـﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ذﯾـﺮﺑﻂ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ
ﻫﯿﺌﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ رأی ﻫﯿﺌﺖ ﺳﻪ ﻧـﻔﺮی اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐـﻨﺪ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔـﺮی ﻻزماﻻﺟـﺮا اﺳـﺖ و ﻣﻌﺘـﺮض
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده20ـ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
وزارت ﻧﯿﺮو و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ و ﻣﻄﻠـﻊ ﻣﺤﻠـﯽ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ .اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘـﻪای و
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾـﺮ ﻧﯿـﺮو
و دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﻣﺤﻞ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ وزرای ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮی و ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮی و ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻮارد و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺌﺖﻫـﺎ ﻃﺒـﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و وزارت ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ وزﯾـﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل

ﻣﺎده21ـ ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف ﺷـﺮب ،ﮐﺸـﺎورزی،
ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 1ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،وﺻﻮل آب ﺑﻬﺎ ﯾﺎﺣﻖاﻟﻨﻈﺎره ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﺎوزی
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه 2ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺷﻬﺮی و اداره ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺟﻤﻊآوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در داﺧﻞ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ
دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﻓـﻮقاﻟـﺬﮐﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آب ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻤـﻊآوری و دﻓـﻊ
ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻧﯿﺮو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ دﯾﮕـﺮ را ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ وزﯾـﺮان
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ∗.

ﻣﺎده 23ـ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺬﮐﻮر
در ﻣـﺎده ﯾﮏ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪﺣﺎوی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺷـﺮوط و ﺗﻌﻬـﺪات ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ و ﺿـﻤﻨﺎً در ﭘﺮواﻧـﻪ
ﻣـﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آب و ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﯿـﺪ
ﮔﺮدد.
ﻣﺎده 24ـ وزارت ﻧﯿﺮو در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﺑﻬﺎی ﻣﺸﺮوح در زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺟﺎزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ آﺑﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب ـ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎری و ﺳﺪﺳﺎزی و زﻫﮑﺸﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه و
ﻣﯽآﯾﺪ.
ج ـ آﺑﻬﺎی زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ و اﻧﻬﺎر ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
د ـ آﺑﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ.
ﻫـ ـ آﺑﻬﺎی زاﺋﺪ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮی.
و ـ آﺑﻬــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﻣــﺪت ﻣﻨــﺪرج در ﭘﺮواﻧــﻪ ﺑﻮﺳــﯿﻠﻪ دارﻧــﺪه ﭘﺮواﻧــﻪ ﯾــﺎ ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ او ﺑــﻪ
ﻣﺼﺮف ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ز ـ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻌﻠﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

∗ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  19ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺒﺼﺮه  2ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ح ـ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘـﻪای و آب و ﺑـﺮق ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ در ﻗﺒـﺎل واﮔـﺬاری ﺣـﻖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ آب ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ آب ﺗﺨﺼﯿﺼـﯽ ،ﺣـﻖ
اﺷﺘﺮاک درﯾﺎﻓﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻮﯾـﺖ ﻧﮕــﻬﺪاری و ﻣﺮﻣــﺖ ﺳـﺎزهﻫــﺎی آﺑـﯽ در دﺳـﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﺸـﺘﺮک ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و
∗∗

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻣﺎده 25ـ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف و اﺗﻼف ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﻘـﻮل آب اﺟﺘﻨـﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺎری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨـﺪ اﺣـﺪاث و
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ،ﻣﻌﻘﻮل و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠـﻞ و اراﺋـﻪ دﺳـﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻨـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽدارد .ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺪت ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺧﻄﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﯾـﮏ
ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده
) (45اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده
) (19اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  26ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی در ﻣـﻮرد ﻣﻘـﺪار
ﻣﺼﺮف آب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف آب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان اراﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺻـﺪور اﺟـﺎزه
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  27ـ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺼﺮف آن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮕـﺮ
آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  28ـ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد آﺑﯽ را ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﺼـﺮف آن را دارد ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺑﺠـﺰ آﻧﭽـﻪ در
ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺑـﺪون اﺟـﺎزه وزارت
ﻧﯿﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﻃﻼع وزارت ﻧﯿﺮو.

∗∗ اﯾﻦﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده)(63ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ ازﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  1380ﺑﻪ ﻣﺎده) (24ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب اﻟﺤﺎق ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣﺎده  29ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾـﻖ زﯾـﺮ اﻗـﺪام
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد:
اﻟﻒ ـ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ.
ب ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ واﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ وﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ وﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ وﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری 1و .2
ج ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی ﮐﺸﻮر.
د ـ اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ.
ﻫـ ـ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن آب ﺷﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻزم.
و ـ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻮر ﺷﺪن آﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻزم.
ز ـ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی آن.
ح ـ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫـﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.
ط ـ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری  3و  4و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آب از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ وزارت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﻣﺎده30ـ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن وزارت ﮐﺸـﺎورزی )ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻼغ ﻣﺨﺼﻮص وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در اﯾـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ دادﺳﺮاﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻼک ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ »ب« از ﻣﺎده ) (59ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻌﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ∗ .

ﻣﺎده 31ـ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ دﺳـﺘﻮرات
وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای و وزارت ﮐﺸﺎورزی را در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻣـﻮرد اﺟـﺮا
ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎده  32ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ راﺳﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟـﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ وزﯾـﺮان ﺧﻮاﻫـﺪ
∗ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ » «5ﻣﺎده ) (15ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی )ﻣﺼﻮب  (1378ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.

رﺳﯿﺪ و ﺷﺮﮐـﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺜﺒﺖ و ﺗـﻤﺒﺮ و ﻫﺰﯾـﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻌـﺎف ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.
وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

وﺻﻮل آب ﺑﻬﺎ ،ﻋﻮارض و دﯾﻮن
ﻣﺎده 33ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ آب را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی و ﮐﺸـﺎورزی و ﺻـﻨﻌﺘﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺼﺎرف در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﺷـﺮح
زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺮخ آب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری از ﻗﺒﯿـﻞ :ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه وﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ب ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﯽﭘـﺬﯾﺮد دوﻟـﺖ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ازاء
ﻧﻈﺎرت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻋﻮارﺿﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺼﺮف آب ﻣﺸﺮوب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و
∗

ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاء در آورد.

ﺗﺒﺼﺮه 2ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﮐﺸﺎورزان و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ را اﻗﺘﻀﺎء ﮐﻨﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ دوﻟـﺖ ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻻزم را
∗

ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی آب
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻬﺎی آب ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﺟـﺮای ﺗﺒﺼـﺮه » «1اﯾـﻦ ﻣـﺎده در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ آب ﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼـﺮه 2
اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در اﺧﺘﯿـﺎر وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﮕﺬارد∗.

ﻣﺎده  34ـ آب ﺑﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﻋـﻮارض آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨـﺪﻫﺎی
»اﻟﻒ« و »ب« ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ) (33اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .واﻻ آب ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪهای ﮐـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ

∗ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی  1و 2و  3ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق  3ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب در ﺗﺎرﯾﺦ  1361/12/16ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﺎده ) (33اﻟﺤﺎق ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
∗ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی 1و  2ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺤﺎق  2ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب در ﺗﺎرﯾﺦ  1364/8/14ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﺎده ) (43اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮداﺧﺖ آب ﺑﻬﺎ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داده ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﻣﻌﻮﻗـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺎﺑـﺖ آب ﺑــﻬﺎ و ﯾـﺎ
ﻋـﻮارض اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺟﻬﺖ ﺻـﺪور اﺟﺮاﺋﯿـﻪ ﺑـﻪ اداره ﺛﺒـﺖ
ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اداره ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘـﺮرات اﺟـﺮای اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﻻزماﻻﺟـﺮا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ورﻗﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺑﺪﻫﮑﺎر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای ﻗﻄﻊ آب و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده  38ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﺟﻮی ﯾﺎ ﭼﺎه ﯾﺎ ﻗﻨﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (594ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده  39ـ ﻫﺮ ﻧﻬﺮی ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺻـﻮرت ﺛـﺒﻮت اﻋـﺮاض ذﯾﺤـﻖ در
ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻖ ﻣﺠﺮا از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﺎده 40ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﻬﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻋﻤﺮاﻧـﯽ و ﯾـﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺗﻼف آب و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﮑﺎل در اﻣﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺑﯿﺎری ﻧﮕﺮدد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد
اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده 41ـ ﻫﺮﮔﺎه آب ﺑﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺮ و ﯾﺎ ﻃﺮز اﻧﺸﻌﺎب آب از ﻣﺠﺮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧـﺎل
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﻧﯿﺮو و وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﻟﻄﻤﻪای ﻧﺮﺳﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده 42ـ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ در اﻣﺮ ﺗﻘﺪم ﯾـﺎ اوﻟﻮﯾـﺖ و
ﻧﺤﻮه ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﺼﺮف آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮآﺑﯿﺎران و ﻣﯿﺮآﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ـ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات

ﻣﺎده  43ـ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت اراﺿﯽ ،ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ،اﻋﯿﺎﻧﯽ و اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص ﮐـﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و ﺧﻄﻮط آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در اﺧﺘﯿـﺎر دوﻟـﺖ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪﺑﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺴﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ∗.

ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﺑﻪ وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اراﺿﯽ ﻣﺴـﺘﺤﺪﺛﺎت،
اﻋﯿﺎﻧﯽ و اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿـﺎری و زﻫﮑﺸـﯽ واﻗـﻊ و زﻣـﯿﻦﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮏ از زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮای ﻃـﺮح ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﺖ
ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮاﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده واﮔﺬاری اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿـﺎری
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر داده ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺎی زﻣﯿﻦ وﺣﻖ اﺷﺘﺮاک را ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ∗.

ﻣﺎده  44ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ وﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸـﺎورزی و
ﺳﺪﺳﺎزی و ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎیﺳـﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﯾـﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻤﻠـﮏ ﯾـﺎ
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺷﻮد و ﯾﺎ در اﺛﺮ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣـﺬﮐﻮر آب ﻗﻨـﻮات و ﭼﺎﻫﻬـﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺼـﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﯾـﺎ ﺧﺸـﮏ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﻘﺼﺎن آب ﺑﻮده و ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی آب اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

∗ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی 1و  2ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺤﺎق  2ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب در ﺗﺎرﯾﺦ  1364/8/14ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﺎده ) (43اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ.
∗ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی 1و  2ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺤﺎق  2ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب در ﺗﺎرﯾﺦ  1364/8/14ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﺎده ) (43اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ.

ب ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺼﺎن آب ﺑﻮده و ﺟﺒﺮان ﮐﺴـﺮی آب اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺴﺎرت وارده در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻣﺎﻟـﮏ ﯾـﺎ ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻃﺒـﻖ رأی دادﮔـﺎه ﺻـﺎﻟﺤﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺴـﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ ﺷـﺪن ﻗﻨـﻮات و
ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮده ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟـﮏ
ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن ،آب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻘﻮل آب و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻘﯿﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇـﻒ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺷﺪن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻃﺒﻖ رأی دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
د ـ درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﻠـﮏ و ﯾـﺎ ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن آب ﻗﻨـﻮات و ﭼﺎﻫﻬـﺎ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕـﺮ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺧﺴـﺎرت
ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻃﺒﻖ رأی دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫـ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻏﯿـﺮ
ﻣﺠﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ـ درﻣﻮرد اراﺿﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠﯽ در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﺤـﺪوده ﻃـﺮح آﺑﯿـﺎری
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺎی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب از ﻃـﺮف ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺷﻮد.
ز ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺪون ﻟﺰوم ﺗﺼﺮف و ﺧﺮﯾﺪ ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص وارد
آﯾﺪ ﺧﺴﺎرات وارده در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻖ رأی دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣــﺎده  45ـ اﺷــﺨﺎص زﯾــﺮ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻋــﺎده وﺿــﻊ ﺳــﺎﺑﻖ و ﺟﺒــﺮان ﺧﺴــﺎرت وارده ﺑــﻪ 10
ﺗﺎ 50ﺿـﺮﺑﻪ ﺷـﻼق و ﯾـﺎ از  15روز ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺣـﺒﺲ ﺗـﺄدﯾﺒﯽ ﺑـﺮ ﺣــﺴﺐ ﻣــﻮارد ﺟـﺮم ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

اﻟــﻒ ـ ﻫــﺮ ﮐــﺲ ﻋﻤــﺪا و ﺑــﺪون اﺟــﺎزه درﯾﭽــﻪ و ﻣﻘﺴــﻤﯽ را ﺑــﺎز ﮐﻨــﺪ ﯾــﺎ در ﺗﻘﺴــﯿﻢ آب
ﺗﻐﯿﯿــﺮی دﻫــﺪ ﯾــﺎ دﺧﺎﻟــﺖ ﻏﯿــﺮ ﻣﺠــﺎز و در وﺳــﺎﺋﻞ اﻧــﺪازهﮔﯿــﺮی آب ﮐﻨــﺪ ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی از
اﻧﺤﺎء اﻣﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد.
ب ـ ﻫـﺮ ﮐـﺲ ﻋﻤـﺪا آﺑـﯽ را ﺑـﺪون ﺣـﻖ ﯾـﺎ اﺟـﺎزه ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺴـﺌﻮل ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎری ﯾـﺎ ﺷـﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ آب ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ.
ج ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺑﻪ ﺿﺮر دﯾﮕﺮی آﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﺪر دﻫﺪ.
د ـ ﻫﺮ ﮐﺲ آب ﺣﻖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
ﻫـ ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺣﻔـﺮ ﭼـﺎه و ﯾـﺎ ﻗﻨـﺎت و ﯾـﺎ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد ﺑﻨـﺪﻫﺎی )ب( و )ج( و )د( ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺷـﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻣﻮﻗـﻮف
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ
ﻣﺎده  46ـ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻘـﺮرات و
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  47ـ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﯾـﺎ داﻣـﺪاری و ﻧﻈـﺎﯾﺮ آن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺮح ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و رﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟـﺮاء
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده  48ـ ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﯾﺎ واﮔﺬاری ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس ﺑﺴـﺘﺮ و
ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﻬﺎر و ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴـﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﻗﺒﻠﯽ وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﯿﺮو در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را
ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و ﺣـﻖ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده  49ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻣـﻮر آب و
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از وزارت ﻧﯿﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 50ـ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ و ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده 51ـ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻬﯿـﻪ
و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  52ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آن
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻼ اﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻣﺎده و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳـﻔﻨﺪ
ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1361/12/22
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ

