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 قوانین و احکام.ایران : عنوان قراردادی
  ها  نامه آیین مصوبات،ل در آئینه قانون مشتمل بر قوانین،ها و سواح رودخانه  :   عنوان و نام پدیدآور

  .تدوین شکور سلطانی، غزال جعفری/...و     
  .1389البرز فردانش، : تهران  :    مشخصات نشر

  .ص 213  :  ظاهریمشخصات 
  8-67- 5545-600-978  :   شابک

  فیپا  : نویسی وضعیت فهرست
 3046KMH/آ281389  :  بندی کنگره رده
  5504691/346  :  بندی دیویی رده

  2038094  :  شماره کتابشناسی ملی



  

  :مقدمه
ترین عطیه  حیاتی به عنوان مقدس آب و لزوم حفظ و صیانت این منبع ارزش و اهمیت

الهی همواره مورد تاکید بوده و در قرن حاضر نیز عامل توسعه متوازن و پایدار کشورها 
اهمیت آب با توجه به رشد جمعیت، مهاجرت و گسترش شهرنشینی و . گردد محسوب می

گردیده  های اخیر بیشتر شده و این عامل باعث عدم توجه کافی به حفظ و صیانت آن در دهه
ها در آغاز هزاره سوم تبدیل و مسئولین، متخصصین و کارشناسان آب به مهمترین چالش انسان

امروزه به علت افزایش تقاضا جهت احداث اعیانی در . جهانی آب را به چاره اندیشی وادارد
ها و مجاری آبی متأسفانه روند تعرضات به حدود بستر و حریم  اراضی حاشیه رودخانه

ها افزایش یافته که خود تهدیدی برای دسترسی به آب سالم و حفاظت از آن برای  رودخانه
منظور های نو، به لذا با تکامل تمدن بشری و ظهور پدیده .شودهای آتی محسوب مینسل

های مختلف مسائل انسانی، قواعد و قوانین  ها با جنبه تعیین نحوه برخورد و ارتباط این پدیده
باشیم که ای که در عصر حاضر شاهد انبوهی از مقررات میگردید به گونهخاص آنها نیز وضع 
های جدید اجتماعی به تناسب موضوعات مختلف از جمله حفاظت از  پا به پای بروز پدیده

، وظیفه 1347با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال . منابع آبی وضع شده است
حفاظت از آنها از دخل و تصرف غیرمجاز به وزارت  تعیین حدود بستر و حریم مجاری آبی و

با تصویب الیحه قانونی 1359در سال. محول گردید) وزارت آب و برق در زمان تصویب(نیرو 
رفع تجاوزات از تأسیسات آب و برق کشور، نحوه رسیدگی و مجازات متصرفین تأسیسات 

مجدداً به  وزیع عادالنه آببا تصویب قانون ت1361در اواخر سال . آب و برق تعیین گردید
ها تاکید امر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آن وظیفه وزارت نیرو در

ها در سطح کشور مستلزم  تردید حفاظت از منابع عمومی و انفال از جمله رودخانهبی. گردید
بدون شناخت قوانین و این امر  باشد که قطعاً ایجاد تعامل با سایر ارگانها و همکاری مردم می

های یک جانبه وزارت  مقررات حاکم بر آنها میسر نخواهد بود زیرا در غیر اینصورت تالش
  .تواند اثرگذاری مناسبی را به همراه داشته باشد نیرو و به تبع آن شرکتهای زیر مجموعه نمی

ستعالمات او  اه ها، بخشنامه دستورالعمل  ها، کتاب حاضر حاوی قوانین، مصوبات، آیین نامه
 1387ها و سواحل از بدو قانونگذاری تا پایان سال  حقوقی در زمینه حفاظت از رودخانه

بدینوسیله از گردآورندگان این اثر در حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری از جمله . باشد می
م نمودن نمایم و امیدوارم این مجموعه بتواند با فراهآقای مهندس اسداللهی تقدیر و تشکر می

های مربوطه، موجب نامهآیینتر عالقمندان، متخصصین و کارشناسان به قوانین و دسترسی ساده
افزایش دانش و آگاهی عموم جامعه نسبت به حقوق متقابل خود و دولت به عنوان متولی 

  .حفاظت از انفال گردد
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  ∗ک لتجری فی البحر بامره و سخرلکم النهارلالفو سخرلکم 

  پیشگفتار
ها بعنوان شریانهای حیاتی، نقش و اهمیت بسزائی در چرخـه حیـات زمـین ایفـا      رودخانه

نمایند به نحوی که اولین نمود یکجا نشینی و تمدن انسانی همواره در کنار منابع آبی بوده و  می
به نمونه های ارزشـمندی از حیـات قـدیمی انسـانی      توانها میبا دنبال کردن حاشیه رودخانه

مانند تمدن مصر در کنار رود نیل یا تمدن بین النهرین در کنار رودخانـه هـای دجلـه و فـرات     
به عبارت دیگر رودخانه ها و تمدن های انسـانی از جبـر روزگـار بـه هـم گـره       . دست یافت

ر تمدن و شهرنشینی زیادی را از تمامی اند و خواه ناخواه در حوزه آبریز رودخانه ها آثاخورده
بنابراین نقش رودخانه در رونق جوامع بسیار بـارز بـوده و   . دوران های تاریخی می توان یافت

شـود  بینی میاما جایگاه آب، این منبع حیاتی درقرن آینده پیش. اهمیت آن غیر قابل انکار است
های جهان تبدیل گردد  توسعه کشوربه حدی افزایش یابد که به محل اصلی مناقشات و محور 

و البته اهمیت این منبع غیر قابل تجدید در کشور ما که از نظر منابع آب با محـدودیت جـدی   
 . باشد روبرو است بیش از دیگر کشورها نمایان می

  هـای   هـا، متاسـفانه علیـرغم اسـتفاده     امروزه با افزایش جمعیت و توسـعه سـاخت و سـاز   
دریا ، خواسته یا ناخواسته به حریم و بستر آنها تجاوز شده و این زیاده  و  بی شمار از رودخانه

طلبی بصورت استفاده بی رویه از شن و ماسه بستر رودخانه، ساخت و ساز در بستر و حـریم  
های تقاطعی بدون رعایت اصول فنـی، بیشـتر خـود را     رودخانه و سواحل دریا و احداث سازه

رو را به بهترین  توان بحران آبی پیش و حفاظت از منابع آبی می لذا با مدیریت. نشان داده است
 . نحو تخفیف داد که قطعاً تحقق این امر بدون همکاری و مشارکت ملی میسر نخواهد بود

آنچه مسلم است اولین گام در حفاظت از منابع آبی به عنوان موهبت الهی و ثـروت ملـی   
  . باشد ها، تاالبها و سواحل می ه آن یعنی رودخانهحفاظت از بستر و حریم مجاری انتقال و ذخیر

  
  

                                                 
 –سوره ابراهیم. (ها را بر روی زمین برای شما جاری گردانید و کشتی را برایتان رام ساخته است تا به حکم او در دریا روان باشد و نهر  - ∗

 )   32آیه 



  
بر این اساس قوانین و مقرراتی وضع گردیده تا با اسـتفاده از اصـول علمـی اثبـات شـده      
توسط اندیشمندان مهندسی رودخانـه و سـواحل ، نظـام حقـوقی خاصـی حـاکم شـود تـا بـا          

رودخانـه یـا دریـا بوجـود     جلوگیری از تجاوز انسان، از خسارتهایی که بطور طبیعـی توسـط   
هدف از تهیه و تدوین این مجموعـه سـهولت دسترسـی و تسـهیل در     . آید، پیشگیری شود می

ها و استعالمات حقـوقی  ها، مصوبات، بخشنامهنامهآشنایی کارشناسان و ذینفعان با قوانین، آیین
ها که نامهآیینالزم بذکر است، موادی از مصوبات و . مرتبط با مباحث رودخانه و سواحل است

 . اصالح یا ابطال گردیده به صورت زیرنویس در حاشیه نسخه اصلی آن نمایش داده شده است

خانی، مهنـدس کریمـی،    در این جا الزم است از همکاری و مشارکت آقایان مهندس کریم
هـا  ، خـانم )پیشکسـوت حقـوقی وزارت نیـرو   (مهندس بیچکی، مهندس جعفری، آقای بابایی 

رود بـه منظـور تکامـل ایـن      انتظار می. مهندس گلزار خرم تشکر و قدردانی گردد بهارشاهی و
مجموعه با تذکرات و ارشادات اهل نظر و علمای حقوقی و فنی بسـتر تکمیـل و اغنـای ایـن     

  .   مجموعه فراهم گردد و اشتباهات و نواقص آن به دیده اغماض نگریسته شود
  

  شکور سلطانی                  
          غزال جعفـری 
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  3                      قوانین و مقررات: فصل اول
  

 
 

  ارتفاق حریم امالک مورد تعاریف مالکیت، حق انتفاع و حق  قانون مدنی در موادی از) 1(
  )1307مصوب(

 :باشند دارا اموال عالقه های ذیل راممکن است اشخاص نسبت به  -29ماده 

 ) منفعت عین یا اعم از(مالکیت  - 1

 حق انتفاع - 2

  . حق ارتفاق به ملک غیر - 3 
  

  )اعم از عین یا منفعت(مالکیت : فصل اول
 در مگـر  انتفـاع دارد  حق همه گونه تصـرف و  هرمالکی نسبت به مایملک خود - 30ماده 

  .کرده باشد مواردی که قانون استثناء
  . به حکم قانون مگر بیرون کرد توان تصرف صاحب آن نمی از هیچ مالی را - 31ماده 
نتیجـه عملـی    در یـا  تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقولـه کـه طبعـاً    - 32ماده 

  . حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است
مال مالک زمین اسـت چـه بخـودی     شودزمین حاصل می محصولی که از و نما - 33ماده 

 حبـه غیـر   حاصـل از اصـله یـا    یـا  اینکه نما مالک مگر به واسطه عملیات یا روئیده باشد خود
 بـود  محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهـد  این صورت درخت و که در حاصل شده باشد

  . اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد
مالک نتاج آن  شد هرکس مالک مادر است و ملکیت تابع مادر نتاج حیوانات در - 34ماده 

  .شد هم خواهد
  . تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خالف آن ثابت شود - 35ماده 
 نخواهـد  ناقل قانونی نبـوده معتبـر   لک یامناشی ازسبب م تصرفی که ثابت شود - 36ماده 

  . بود
بـوده اسـت درایـن     مـال مـدعی او   که ملـک سـابقاً   کند اگرمتصرف فعلی اقرار - 37ماده 

 کنـد  اسـتناد  به تصرف خـود  ادعای مالکیت شخص مزبور برای رد تواندصورت مشارالیه نمی
  . منتقل شده است که ملک به ناقل صحیح به او مگراینکه ثابت نماید
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ـ هرکجـا   مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضـای محـاذی آن اسـت تـا     - 38ماده   و االرودب
فرازگـرفتن  زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصـرف در هـوا و    همچنین است نسبت به زیر

  . کرده باشد که قانون استثناء مگرآنچه را دارد
 وحفـری کـه در زیـر    بنا همچنین هر روی زمین است و درخت که در و بنا هر – 39ماده 

  . اینکه خالف آن ثابت شود مگر شود ن است ملک مالک آن زمین محسوب میزمی
  

  حق انتفاع -فصل دوم 
از مالی که عـین   تواند که بموجب آن شخص میرت ازحقی است حق انتفاع عبا - 40ماده 

  . استفاده کند مالک خاصی ندارد یاآن ملک دیگری است 
  

   سکنی رقبی و درعمری و -مبحث اول 
طرف مالک بـرای شـخص بـه     عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی از - 41ماده 

  . شده باشد عمرشخص ثالثی برقرار یا عمرمنتفع و یا مدت عمرخود
 .گردد می رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرار - 42 ماده

  حـق سـکنی نامیـده     سکنی یـا  سکونت درمسکنی باشد اگرحق انتفاع عبارت از - 43ماده 
  . شود بطریق رقبی برقرار این حق ممکن است بطریق عمری یا و شود می

 حبس مطلق بوده و درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد - 44ماده 
  . اینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند مگر بود فوت مالک خواهد تا حق مزبور

 کـرد  توان برقرار اشخاصی می فقط درباره شخص یا فوق حق انتفاع را موارد در – 45ماده 
بـرای کسـانی    ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً باشندداشته  وجود حق مزبور حین ایجاد که در

 هستند و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود شود برقرار اند نیامده بوجود هم که درحین عقد
  . گردد انقراض آنها حق زائل می از بعد باقی و حق مزبور

 بقـاء  آن بـا  که استفاده از شود حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار - 46ماده 
  . مفروز یا مشاع باشد یا غیرمنقول و منقول باشد اینکه مال مزبور اعم از عین ممکن باشد

  . عمری وغیره قبض شرط صحت است حبس اعم از در – 47ماده 
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درحفاظـت   مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکـرده و  از منتفع باید - 48ماده 
  . تفریط ننماید آن تعدی یا

مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیسـت   - 49 ماده
  . اینکه خالف آن شرط شده باشد مگر

 تفـریط منتفـع تلـف شـود     مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا اگر – 50ماده 
  . بود مشارالیه مسئول آن نخواهد

   :شودذیل زایل می  مواد حق انتفاع در - 51ماده 
  . مدت صورت انقضاء در )ا

  . درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است )2
   :ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است موارد در – 52ماده 

  . مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند صورتی که منتفع از در )1
موجـب  این عدم رعایـت   و رعایت ننماید طرف مالک را صورتی که شرایط مقرره از در )2

  . موضوع حق انتفاع باشد خسارتی بر
الیه  منتقل شود ولی اگر موجب بطالن حق انتفاع نمی طرف مالک به غیر انتقال عین از - 53ماده 

  . داشت خواهد فسخ معامله را که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار جاهل باشد
 داده یـا  کـه مالـک قـرار    بود کیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهد سایر – 54ماده 
  . بنماید عادت اقتضاء عرف و

  
  ارتفاق حق –م سوفصل 
  . ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری - 93ماده 
کـه بخواهنـد نسـبت بـه      حقـی را  هـر  ملک خود در صاحبان امالک می توانند - 94ماده 

عقدی اسـت کـه مطـابق آن     و این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد در دهند دیگری قرار
  . حق داده شده است

آب باران زمین یـا خانـه دیگـری     ب یاخانه کسی مجرای فاضال هرگاه زمین یا - 95ماده 
مگـر درصـورتی کـه عـدم      آن کند جلوگیری از تواندزمین نمی بوده است صاحب آن خانه یا
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  . معلوم شود استحقاق او
ملکیت صاحب زمـین اسـت مگـر اینکـه      زمین کسی محکوم به چشمه واقع در - 96ماده 

  . حقی داشته باشد انتفاعاً یا دیگری نسبت به آن چشمه عیناً
حـق   ملک دیگری مجرای آب به ملک خـود یـا   قدیم درخانه یا هرگاه کسی از - 97ماده 

 و شود از ملک خود او عبور مانع آب بردن یا تواند ملک نمی صاحب خانه یاباشد داشته  مرور
  .غیره حق شرب و ناودان و شبکه و قبیل حق داشتن در حقوق از سایر همچنین است

 کـه از  ولی صاحب ملک اذن داده باشـد  ندارد ملک غیر در کسی حق عبور اگر - 98ماده 
 و بشـود  او رجوع کرده و مـانع عبـور   اذن خود از میتواند وقت بخواهد هر کنند عبور ملک او

  . ارتفاقات همچنین است سایر
 یـا آب بـاران از   بطرف ملک دیگری بگذارد را ناودان خود هیچکس حق ندارد - 99ماده 
  . به اذن او مگر برف بریزد یا و ملک همسایه جاری کند به بام یا بام خود
 مجری خرابی به هم رسـد  در و مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد اگر - 100ماده 

بـه   صـاحب مجـری را   حق نـدارد مالک خانه  بنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شود
چنانچـه اگـر خرابـی مجـری      نماید خود از دفع ضرر باید او بلکه خود مجری اجبارکند تعمیر

 خـود  بلکه صاحب حق بایـد  تعمیرکند مالک خانه ملزم نیست که مجری را مانع عبورآب شود
ولیکن بدون  زمین شود تواند داخل خانه یا مجری می این صورت برای تعمیر در رفع مانع کند

  .به اذن صاحب ملک مگر ندارد ضرورت حق ورود
امثال آن است که برای  نهر و قـنات و حریم مقداری از اراضی اطـراف ملک و - 136 ماده

  .کمال انتفاع آن ضرورت دارد
منسـوخ  (.اسـت گـز  )30( برای زراعـت  گز و)20(حریم چاه برای آب خوردن  -137 ماده

  )شده است
 زمـین سـخت   در گـز و )500(زمین رخوه هر طرف در قنات از چشمه وحریم  -138ماده 

ماده قبل برای جلـوگیری ازضـرر کـافی     گز است لیکن اگر مقادیر مذکور دراین ماده و )250(
  )منسوخ شده است(.ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشودنباشد به اندازه

تصـرف درآن کـه منـافی     تملـک و  و حکم ملک صاحب حریم است حریم در -139 ماده
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بنـابراین کسـی    طرف مالک صحیح نیسـت و  باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از
که موجب تضـرر   حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی نمی تواند در

  .نشود جائز است
  

  )1309مصوب( الیحه قانونی راجع به قنوات) 2(
قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد  ،کسی مالک چاهاگر  – 1ماده 

تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و بـرای عملیـات   
تواند در اطراف چـاه و مجـری و یـا     و مجری خواهد بود و صاحب ملک می مربوطه به قنات

ی هر تصرفی که بخواهد نماید مشروط بر اینکـه  اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجر
تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف 

توانند با رعایت حریم که به موجب قانون  یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می چاه یا مجری و
اتی بنماینـد کـه موجـب ضـرر     مدنی معین است وسایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرف

  .صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد
هرگاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملـک حـق    -2ماده 

ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید 
چاه قنات یا مجـرای آب در داخلـه    اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که

شهرها و یا داخله قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهر ها و قصبات و یا در معابر 
و  یتواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن ال یا متصدی آن می عمومی باشد صاحب ملک

  .شود اجبار کند غیره که از چاه و مجری خارج می
و در باغات دهات و باغات قصبات و باغـات خـارج از    امالک مزروعی مطلقاًدر  -3ماده 

اطالق منزل به آنها نتوان کرد هرگاه کسی بخواهد چاه یا اسـتخر   شهرها مشروط بر اینکه عرفاً
یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصالح یا تکمیـل قنـاتی چـاه یـا مجرایـی ایجـاد کنـد        

جلـوگیری  ) مشروط بر اینکه رعایـت حـریم شـده باشـد    (ندارند صاحبان امالک مذکوره حق 
ان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا حفر ـادله زمین و اعیـد قیمت عـنمایند ولی بای

ردد  و به عالوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد ـادیه گـت الًـشود قب می
اه در موضوع اینکه باز بودن روی ـهرگ. را بپوشاند نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه
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چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختالف باشـد محکمـه پـس از رسـیدگی حکـم      
در مورد امالک غیر قابل انتقال مثل موقوفـات زمینـی کـه چـاه یـا      . مقتضی صادر خواهد نمود

رض عادله به صاحب قنات یـا  استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق اال
 .مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده می شود

هر گاه کسی برای کشیدن زه آب و خشکانیدن باطالق متعلق به خود و یـا بسـتن    -4ماده 
سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا 

رف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمـین  مجری محتاج به تص
دهد که صاحب زمین اراضی الزمـه را در مقابـل قیمـت عادلـه     تراضی نماید محکمه حکم می

نمایـد و بایـد    واگذار نماید و یا در مقابل مال االجاره عادله و به مدتی که محکمـه معـین مـی   
  . باشد اجاره دهدمتناسب با انجام امور مزبور فوق 

اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در مـوارد امـالک غیـر قابـل     
 .انتقال که متصدی آن باید فقط حق االرض بگیرد

در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مـذکوره در مـاده    -تبصره 
  .مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بودفوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد 

ه زمـین  ردر مورد موارد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجا -5ماده 
ن ناسمانهای الزمه و مخارج دیگر از این به طور کلـی  تاستفاده می نمایند مسئول مخارج ساخ

برای صاحب زمـین ایجـاد مـی    مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها 
  .شود

در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضـرر بـه نحـو     -6ماده 
و یا تعیین قیمت و مال االجـاره عادلـه و حـق االرض بـین طـرفین تراضـی        5مذکور در ماده 

ض یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مـال االجـاره و حـق االر    رـحاصل نشود تشخیص ام
  .موافق اصول محاکمات حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد

هرگاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات  -7ماده 
باید در آن صورت بگیرد  از اراضی خالصه باشد وزارت مالیه مکلف است به  4مذکور در ماده 

  .وشدقیمت عادله به صاحب قنات بفر
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قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر  594مفاد ماده  -8ماده 
اینکه شریک یا شرکا حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنـات باشـند و   
در این صورت تعیین قیمت و یا مال االجاره و غیره بسته به نظر محکمه است کـه عنـداللزوم   

  .هل خبره معین می نمایدبه وسیله ا
هرگاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کنـد مالـک    -9ماده 

زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه های جدید الزم اسـت تقاضـا   
ر کند که مالک قنات بایر و متروک چاه های متروکه را مسطح کـرده بـه مالـک اراضـی واگـذا     

  .نماید
  

  
 )1310مصوب ( قانون ثبت اسناد و امالک) 3(

کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعالن شده بنمایند بایـد دو   - 13ماده 
برابر حق الثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا امالک مورد تقاضای آنها دو هـزار ریـال یـا کمتـر     

  .معمولی را خواهند پرداخت  قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق الثبت
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که  - 22ماده 

ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقـال نیـز در   
او رسـیده باشـد مالـک     دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا بـه 

  . خواهد شناخت 
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار 
آنها محرز و در سهم االرث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اخـتالف حکـم نهـایی در آن    

  . باب صادر شده باشد
واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه  حکم نهایی عبارت از حکمی است که به -تبصره 

انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شـده از دعـاوی   
  .مختومه محسوب شود

اعم از دائر (ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات  - 23ماده 
 .دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد) و بائر
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  )1313مصوب( کمیل قانون قنواتتقانون  )4(
 6به قانون راجـع بـه قنـوات مصـوب      تصویب و 10 ماده ذیل درتحت نمره -ماده واحده

  .شود اضافه می 1309ماهشهریور 
ب ویا قناتی بـرای مشـر   یا چشمه و یا نهر و رودخانه و هرگاه اشخاص متعدد در -10ماده

حـق مزبـور بـرای     نفـر بخواهنـد از   یک یـا چنـد   و آبه داشته باشند ساختن اراضی معینی حق
ی اب یا مجرآتغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکا دیگر  مشروب نمودن زمین دیگری یا

 این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود حق ممانعت نخواهند داشت مشروط به اینکه از
زمان استفاده کردن  زیا چه مقدار ا کنند که چه مقدار آب ودرمورد این ماده اهل خبره معین می

تعیین مقدار مزبور بین شرکا اختالفی موجـود   نقطه پایین ترکاسته شود مگر اینکه در آب در زا
  .باشدن

  
  )1344مصوب( قانون تعیین حریم دریاچه احدائی درپشت سدها )5(

 پشت سدها های احداثی در دریاچه قانون مدنی حریم  136 توجه به مدلول ماده با -1 ماده
شده مخـزن   محیط اطراف تر از پنجاه متر و یکصد) فاصله افقیه برروی خطی است موازی ب(

تصـرف   هرگونه دخل و تاسیسات و اجازه ایجاد .یزرسر روی ارتفاع آب مبنای حداکثر بر سد
بـرق وتصـویب    وزارت آب و  بـه پیشـنهاد   بودکه بنا بموجب آیین نامه ای خواهد  حریم در

  .گردد هیات وزیران تعیین می
 از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در مورد سدهایی که بعد در -2ماده

طبـق آیـین نامـه     برق درباره احـداث سـد   آگهی وزارت آب و باحریم دریاچه سدها همزمان 
حریم  فوق در در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در .ماده یک خواهد بود مذکور در

 رفتـار  انـد گرفتـه  مخزن سد قـرار  که در مانند مستحدثاتی عیناً شده باشد دریاچه سدها ایجاد
  .شد خواهد
 قبـل از   حریم دریاچه سـدها  که در صورت لزوم مستحدثاتی را تواند در دولت می -3ماده

  .تصرف نماید بشرح زیرخریداری و شده است  تصویب این قانون ایجاد
ثات دصاحبان مسـتح  برق و طریق توافق بین وزارت آب و تعیین بهای مستحدثات از )الف

 بـرق  آب و وزارت بوسـیله کمیسـیونی مرکـب از    آید اگر این توافـق حاصـل نشـود   بعمل می
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 و شـد  نظر کارشناسان تعیـین خواهـد  ه توجه ب با مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنها) دادستان کل(
  .حضور مالک یا نماینده او درکمیسیون مزبور بالمانع است .رای کمیسیون قطعی است

بهای عادله مسـتحدثات مشـابه واقـع در حـوزه عملیـات       مالک تعیین قیمت عبارت از )ب
  .تاریخ تصویب طرح است قبل ازعمرانی درسال 

  .رضایت فروشنده با پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر تصرف مستحدثات قبل از )ج
تحویل آن رضایت ندهد دادسـتان   الف به انتقال ملک و رعایت بند با صورتیکه مالک در )د

  تثبـ   صـندوق  تودیـع تمـام قیمـت در    پس از نظر را طرف او سند انتقال ملک مورد محل از
  .نماید سه ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می مدت  در امضاء و
  .دولت مامور اجرای این قانون است -4ماده

  
  )1345مصوب ( 1قانون اصالح شهرداریها 96ماده  6تبصره ) 6( 

ها و بطور کلی معابر و روها و خیابان ها و پیادههای عمومی و میدان اراضی کوچه -6تبصره 
رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شـهرها و بـاغ هـای عمـومی و گورسـتان هـای       بستر 

های معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم اسـت ملـک   عمومی و درخت
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و  .عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است

ها نیـز مکلفنـد بـرای     شهرداری. دوده شهرها بالمانع استها واقع در مح برق در بستر رودخانه
هـا قـبالً نظـر وزارت آب و بـرق را جلـب       اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانـه 

  .نمایند
  

  )1347مصوب(  قانون آب و نحوه ملی شدن آن  )7(
  ملی آب مالکیت عمومی و :بخش اول

هـر مسـیر    وجویبارهـا  و هـا   دره طبیعی و انهار ها و رودخانه کلیه آبهای جاری در -1ماده
 هـا و  دریاچه زهابها و فاضالبها و همچنین سیالبها و زیرزمینی و طبیعی دیگر اعم از سطحی و

منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملـی  و  آبهای معدنی های طبیعی و چشمه سارها و برکه مردابها و

                                                 
اداره حقـوقی   05/10/1360مـورخ   – 4393/7قانون اصالح شهرداریها بـه موجـب نظریـه شـماره      96ماده  6بخشی از مفاد تبصره  -1

 )فصل سوم  1رجوع به بند .(وزارت دادگستری منسوخ است
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 احـداث و  برداری این ثروت ملـی و  هبهر متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و محسوب و
  .شود برق محول می اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و

اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به  اعم از ها رودخانه طبیعی و انهار بستر -2ماده
حداکثر طغیـان معمـولی    در نهر را حدی است که مسیر رودخانه یا پهنای آن تا دولت است و

 هـا طبـق قـانون اراضـی سـاحلی مصـوب       دریاچه همچنین است ساحل دریاها و دهد و نشان 
اعم ها  در سواحل دریا ودریاچه ها و انهار و رودخانه بستر نوع اعیانی در ایجاد هر 25/5/1346
  برق وزارت آب و  است مگر با اجازهممنوع توجه به حریم قانونی  یا مخزنی با طبیعی و از

هیـدرولوژی   توجـه بـه آمـار    طبیعی با نهر رودخانه و هر مورد حداکثرطغیان در -1تبصره
 سیسـات آبـی از  أسـاختمان ت  اثـر  طبیعی آنها بدون رعایت  بستر و داغاب در انهار رودخانه و

 .شد برق تعیین خواهد طرف وزارت آب و

 ها را رودخانه و بستر انهار در موجودهای  برق درصورتی که اعیانی وزارت آب و -2تبصره
کـه   کـرد  برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد برای بهره برداری آب و
بـرق   صورت استنکاف وزارت آب و در و قلع اعیانی اقدام کند تخلیه و ظرف مدت معینی در

تـاریخ   صـورتی کـه تـا    در .کـرد  قلع خواهـد  اقدام به تخلیه یا او نماینده نظارت دادستان یا با
فقط خسارت  مقامات ذیصالحیت شده باشد کسب اجازه از تصویب این قانون ایجاد اعیانی با

  .شود پرداخت می ون تعیی 50ماده اعیانی به ترتیب مقرر در
  

  )1348مصوب سال( خطرات سیل با مبارزه قانون پیشگیری و   )8(
تـامین بهداشـت عمـومی وزارت     سـیل و خطرات  مال مردم از بمنظورحفظ جان و -1ماده

 بـرای حفـظ و   تصویب این قانون کلیـه اقـدامات الزم را   کشور مکلف است بالفاصله پس از
کلیه اراضـی   از کشیدن کانال فاضالب بعمل آورده و سیل برگردان و احداث مسیل و اصالح و

حقـوقی   ی یاحقیق موسسات یا اشخاص اعم از ساختمانهای متعلق به دولت و مستحدثات و و
 تصـرف و  نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و هر در

 سـاختمانهای مـورد   مسـتحدثات و  اراضـی و  نقاطی که شهرداری وجـود دارد  در تملک کند،
شـهرداری   گرفـت تـا   خواهد اختیار شهرداری قرار در طرف وزارت کشور تصرف یا تملک از
 اراضـی و  نقطـه کـه اسـتفاده از    هر در .این قانون بپردازد به ترتیب مقرر در خسارت مربوط را
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تاریخ  متصرفین مکلفند از ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و دثات وحمست
بـود   نخواهـد  یکماه بیشـتر از ف مدتی که حداکثر رظ اخطار یا آگهی شهرداری برحسب اقتضا

طرف  اینصورت از در غیر دهند و اختیار شهرداری قرار در ساختمان را مستحدثات و اراضی و
  .شد شهرداری اقدام به تصرف یا تملک خواهد

 لزوم طبق تشخیص وزارت کشور بموجب مدارک یـا  مورد درصورتی که اراضی -1تبصره
ایر ـبه ـم از اینکـوده اعـقانونی آن بحریم  مسیل یا در بالًق نقشه ها و عکسهای هوائی موجود

قائم مقام قهـری   در تصرف متجاوزین اصلی یا آنها احداث شده باشد و ائی درـیا ساختمانه و
توانـد درصـورتی کـه     آمد ولی ذینفـع مـی   به تملک شهرداری درخواهد ناًمجا آنان مانده باشد

 درصورتی که نسبت به ایـن قبیـل اراضـی و    .به مراجع قانونی مراجعه نماید مدعی حقی باشد
انتقاالتی صورت گرفتـه باشـد انتقـال دهنـده      نقل و 1347 از تاریخ اول اسفند ات بعدمستحدث

  .مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود
 تملـک اراضـی و   تصـرف و  شهرداری مکلف اسـت بهـا یـا خسـارت ناشـی از      -2تبصره

 برابـر  1347 مـاه  تاریخ اول اسـفند  که قبل از ساختمانهای موضوع تبصره یک را مستحدثات و
طبق تشخیص کمیسیون فنـی   مورد  برحسب اشخاص درآمده باشد  موازین قانونی به ملکیت

  .نظر کمیسیون قطعی است و پرداخت نماید
بـه   تهیـه و  وزارت کشـور  طرف  نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از آیین

طرف شهرداری به  خساراتی که از یا بها و. رسید مجلسین خواهد تصویب کمیسیونهای کشور
اصـلی   متجـاوز  قانونی از به ماخذ ان دیرکردیه انضمام زب شود این قبیل اشخاص پرداخت می

طریـق اجـرای ثبـت وصـول      عمران شـهری از  قانون نوسازی و 13رعایت تبصره یک ماده  با
ری کـه  وجوه پرداختـی شـهردا   قسمتی از تعیین تمام یا متجاوز اصلی و تشخیص .خواهد شد

 تری وسـ دادگ و بود که از وزرای کشـور  کمیسیونی خواهد با باید ازمتجاوز اصلی وصول شود
  .گردد یا نمایندگان آنها تشکیل می مسکن و آبادانی و
  دو  ویـک   سـاختمانهائی کـه مشـمول تبصـره     مسـتحدثات و  مورد اراضـی و  در -3تبصره

 برحسـب را  تملک خـود  تصرف وناشی از  خسارت یا شهرداری مکلف است بها و باشد نمی
  .پرداخت کند 2مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور درتبصره 

مـاده   نیاز برای اقدامات اجرائـی مقـرر در   های مورد تامین هزینهمنظور کمک به ه ب -2ماده
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 و مسـتحدثات و  سـاختمانها  اراضـی و  یک انجمنهای شهر مکلفنـد عـوارض مخصوصـی بـر    
سایر منـابعی کـه مقتضـی بداننـد برقـرار       پیشه وب و وحق کس بازرگانی موسسات تولیدی و

  .نمایند
طرف  طرف مودیان ظرف مدتی که از درصورت عدم پرداخت عوارض مزبور از -1تبصره

 نیز تعلـق خواهـدگرفت و   ای معادل نصف عوارض مزبور شهرداریها اعالم خواهد شد جریمه
  .شدوصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد ه نسبت ب

 قانون اختصـاص داشـته و   این در برای مصارف مقرر کلیه عواید حاصله منحصراً -2تبصره
  .باشد میاموال دولت  قانونی در حکم تصرف غیر درصورت تخلف عمل مرتکب در

ـ  وزارت کشور  تایید اجرای این قانون پس از در مصوبات انجمنهای شهر -3ماده موقـع  ه ب
  .شد گذارده خواهد به اجرا
 محـدوده شـهرها و   خـارج از  در اسـت اجـرای مـاده یـک را     مجـاز  وزارت کشور -4ماده

ـ  نقاطی که ضروری تشـخیص دهـد   روستاهای کشور در همچنین در  .بگـذارد  اجـرا  مـورد ه ب
مـاده یـک    رعایت شقوق مـذکور در  اجرای این ماده با جبران خسارت ناشیه از یا پرداخت بها

  .بعهده وزارت کشور خواهد بود
 هـا و  سراسر مملکت وزارتخانه سایر حوادث طبیعی در خطر سیل و برای مبارزه با -5ماده

  .دهند اختیار وزارت کشور قرار را در سازمانهای دولتی مکلفند کلیه امکانات خود
مـاده یـک بوسـیله     2نامـه تبصـره     آیینهای اجرائی این قانون به استثنای  نامه آیین -6ماده

  .دولت خواهد رسید هیأته تصویب ب وزارت کشور تهیه و
 شـود  اعـالم مـی   طـرف وزارت کشـور   نقاطی کـه از  تصویب در این قانون پس از -7ماده

  .شد گذارده خواهد اجرا مورده بالفاصله ب
  .مامور اجرای این قانون هستند شهرداریها وزارت کشور و -8ماده

  
  )1354مصوب(  ساحلی قانون اراضی مستحدث و )9(

  .شودتوصیف می یر تعریف وزاصطالحات مندرج دراین قانون بشرح  -1ماده
نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا یا  هایی که در اراضی مستحدث عبارت است از زمین -الف
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در نتیجـه پـایین رفـتن آب یـا      یـا  جزایـر  ها و دریاچه های دریا و نوع جریان آب در کرانه هر
  .شوند میو ایجاد اهر ظا هخشک شدن تاالب

هـا یـا    دریاچـه  ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و پهنه ،اراضی ساحلی -ب
  .یا خلیج متصل باشد ها دریا یا دریاچه خلیج که حداقل از یک سو به کنار

 در حداکثر ارتفاع آب از باتالق یا آب بندان طبیعی که سطح آن اعم از مرداب ، تاالب، -ج
  .پنج هکتار کمتر نباشد

متصل به آب دریا یـا   مستحدث است که یکطرف آن حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا -د
  .دریاچه یا خلیج یا تاالب باشد

حریم منابع مندرج در این قانون بشـرح ذیـل    مستحدث و عرض اراضی ساحلی و -2ماده
  .شود تعیین می
پنجـاه  و  ت بـه ارتفـاع یکصـد   اسـ  ط تـرازی خـ عرض اراضی مستحدث دریای خزر  -الف
ولی در نقاطی که ایـن   1342 سال از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در متر سانتی

کند حد اراضی مستحدث جاده مزبـور   علی برخورد میخط به جاده سراسری عمومی ساحلی ف
  .است
 از آخرین حد پیشرفت آب دریـا  دو کیلومترعمان دریای  عرض اراضی خلیج فارس و -ب

  .نقطه مد خواهد بودباالترین در 
سال  خرین حد پیشرفت آب دریک هزار متر از آرضاییه عرض اراضی ساحلی دریاچه  -ج

لجن زارهای متصل به این عرض و نمک زارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی . باشد می 1353
   .ساحلی مزبور محسوب است

و  1342سـال عرض حریم دریای خزر شصت متـر از آخـرین نقطـه پیشـرفتگی آب در      -د
وعـرض   1353یه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب درسال ضایعرض حریم دریاچه ر
  .باشد دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می حریم خلیج فارس و

وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سـال از تـاریخ    -1تبصره 
تـاکنون  کـه  تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم اراضی مسـتحدث دریـای خـزر را    

و دریاچـه    دریـای عمـان   عالمت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلـیج فـارس و  
یم مشخص نماید، این حد پس از تشـخیص  نقشه برداری و با نصب عال ارومیه را شناسایی و
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اراضی مستحدثی که بعد از تصویب  از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است،
  .شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد این قانون ایجاد می

 مراتع تهیه و بـه سـازمان برنامـه و    هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از سازمان جنگلها و
شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطـه تادیـه    ه پیشنهاد میبودج

  .خواهد شد
هـا و تاالبهـای کشـور و     عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچـه  1-2تبصره 

 وزارت کشـاورزی و منـابع طبیعـی و    مدت الزم برای نصب عالیم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد
 .شود وزیران تعیین میتصویب هیات 

کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضـای ثبـت    -3ماده 
آنها را ندارند و در صورتی کـه نسـبت بـه اراضـی مـذکور درخواسـت ثبـت شـده باشـد آن          
درخواست باطل و ادارات ثبت مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبـور را از وزارت کشـاورزی و   

های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند بـا تاییـد وزارت کشـاورزی     سازمانسایر ا منابع طبیعی ی
  .ومنابع طبیعی بپذیرند

تا تاریخ  اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و -1تبصره 
ملک بنام آنها در دفتر امالک به  1342/ 13/7-41720موضوع تصویب نامه شماره 13/7/1342
شـده باشـد از    رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تـا تـاریخ مـذکور صـادر     ثبت

  . مقررات این ماده مستثنی است
ها ومراتـع منحصـراً   برداری ازجنگلماده یک قانون حفاظت و بهره 9تبصره بند  -2تبصره 

  .مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراست
یه کـه تـا تـاریخ    ضـای دریای عمان و خلیج فارس و دریاچـه ر کلیه اراضی ساحلی  -4ماده 

متعلق به دولت اسـت و   تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر امالک به ثبت نرسیده باشد
اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت 

تر امالک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دف
وزارت کشـاورزی و منـابع    ازمکلف است تقاضای ثبت اراضـی مزبـور را    محل اداره ثبت  و

                                                 
به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده  19/01/1387مورخ   ک 36256ت /3279آیین نامه اجرایی این تبصره طی مصوبه شماره  - 1

 )فصل دوم 24رجوع به بند . (است
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طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی 
  .و منابع طبیعی بپذیرد

  :هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیر استمستثنیات این ماده که به  -1تبصره 
  .اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون -الف
هـا و   اعیان احداث شـده و اراضـی مزروعـی و آیـش و باغـات و نخلسـتان       عرصه و –ب 

هـر  ها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محـل و بـه    قلمستان
  .صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد

این تبصره  قرار دارند حداکثر تا ) ب(محوطه ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند   –ج 
متر مربع بیشـتر نبـوده و    3000بنای آنها مشروط بر آنکه مساحت آنها از سطح زیربیست برابر 

  .باشدواقع ن در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز
تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهـده سـازمان جنگلهـا و مراتـع      -2تبصره 

  .کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است
این قانون با رعایـت شـرایط مقـرر در آن     4در صورتی که اراضی مذکور در ماده  -5ماده 

تشـخیص هیئـت وزیـران مـورد نیـاز      ماده در دفتر امالک به نام اشخاص ثبت شده باشـد بـه   
هرگاه مقدار  طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و

باشد بهای عادالنه آن طبق قانون برنامـه و بودجـه    مربعزمین در یک مالکیت کمتر از هزار متر
آن در یک مالکیـت  پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع  از محل اعتبار طرح نقداً و تعیین

تـرین منـابع ملـی آن منطقـه بـه       مازاد بر هزار متر مربع از نزدیکبیشتر باشد،  مربعاز هزار متر
  .مساحت مساوی به مالک واگذار و پا به پا خواهد شد

هـای   محوطـه و اعیـان   منـابع طبیعـی مجـاز اسـت عرصـه و      ت کشاورزی وروزا -6ماده 
از طرف اشـخاص در اراضـی مسـتحدث متعلـق بـه       30/5/1346ساختمانهایی را که تا تاریخ 

بهای . یا بفروشدو ه دهد ردولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجا
  .گردد این قانون تعیین می )12(عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 

طرف وزارت کشاورزی و  در صورتی که صاحبان اعیان در ضرب االجلی که از -1تبصره 
بیشتر نخواهد بـود   ود و از سه ماه کمتر و از یک سالش طبیعی تعیین و ابالغ یا آگهی می منابع

اعیان موجود در اراضی مزبور بـا سـپردن بهـای آن بـه      حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند،
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وزارت صندوق ثبت متعلق به دولـت خواهـد بـود و سـند مالکیـت عرصـه و اعیـان بـه نـام          
محـل  دادسـتان   دسـتور  کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواسـت وزارت مـذکور و بـا   

دادسـتان  . یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شدمنابع طبیعی  توسط گارد جنگل و
نسـبت بـه   ی و منـابع طبیعـی   ورزمحل ظرف یک ماه از تاریخ وصـول تقاضـای وزارت کشـا   

   .نماید واین دستور قطعی است در میدستور صا ،موضوع
لـع یـد از   خمنابع طبیعـی تـا تـاریخ     از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و

اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه واعیـان از متصـرف حـق االرض     عرصه و
  .وصول خواهد گردید

ا باغ میـوه یـا بیشـه دسـت     منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات ی -2تبصره 
چپر، آلونک، کپر و صرف دیوار کشی و حفر چاه و ایجاد حصار و . باشدکاشت و قلمستان می

شوند، تشـخیص وزارت کشـاورزی و منـابع     امثالهم اعیانی محسوب نمی خاردار و منصب سی
  .طبیعی در این مورد قطعی است

 وتصرف خصوصی نیسـت ولـو آنکـه   قابل تملک ) 2(حریم منابع مندرج در ماده  -7ماده 
اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور بـرای ایجـاد    ،متصرف این قبیل اراضی

آیین نامه اجرایـی  مقررات تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت 
  .باشد این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می

برای ایجاد دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسـات تفریحـی   ایجاد اسکله  –تبصره 
ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مـورد  

جهانگردی یا  وزارت راه وترابـری پیشـنهاد و بـه تصـویب وزارت      وتوسط وزارت اطالعات 
  .باشد ها مجاز میکشاورزی و منابع طبیعی می رسد با اخذ اجاره ب

که در حـریم یـا داخـل    منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را  وزارت کشاورزی و -8ماده 
ایـن قـانون مقـرر شـده خریـداری       )12(ه ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده دریا یا دریاچ

  .نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق االرض دریافت کند
باشد مگر اینکـه تاسیسـات بعـد از تـاریخ      می 13/7/1342ومطالبه حق االرض مبدا محاسبه 

مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسـات مبـدا مطالبـه حـق االرض     
  .خواهد بود
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منظور از تاسیسات  .سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق االرض مشمول این ماده نیستند
های دریـایی و یـا خطـوط لولـه      در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه یا گردشگاه

اجازه مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع  ،باشد برای بردن آب از دریا می
 .نیستحکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم  حصیلکشور به مراجع قضایی جهت ت

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث سـاحلی متعلـق بـه     -9ماده 
 با سایر اراضی وتاسیسات معاوضه نمایـد، تعیـین ضـوابط و    یاه دهد ردولت را بفروشد یا اجا

وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی ایـن قـانون    شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره
  .ددگر ین میتعی

مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا  قرارگرفته در  -تبصره 
صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقـدم دارنـد، در ایـن قبیـل مـوارد      

-مـی  وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مراتب را به آنها ابالغ ودر روزنامه کثیر االنتشـار آگهـی  

  .از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بودنمایند استفاده 
 عبور فرعی هایراه خزر دریای به اصلی جاده نزدیکترین از است مکلف دولت - 10 ماده

 از نبایـد  یکدیگر از فرعی راههای فاصله نماید، ایجاد مناسب محلهای در دریا حریم تا مرور و
 راههـای  احـداث  بـرای  کـه  صورتی در باشد، کمتر متر 9 از آنها عرض و بیشتر کیلومتر شش
 یا ساختمان تخریب به احتیاج یا و باشد داشته ضرورت اشخاص ملکی اراضی از استفاده مزبور
 مقررات و قوانین رعایت با تواند می دولت شود پیدا مزروعی اراضی یا باغات از قسمتی تصرف
  .نماید اقدام مربوط
 حریم و دولت به متعلق ساحلی و مستحدث اراضی به تصرف قصد به کس هر - 11 ماده

 و ماسـه  و شـن  برداشـت  با را مزبور اراضی یا و کند تجاوز کشور تاالبهای و ها دریاچه و دریا
  . شد خواهد محکوم ید خلع و سال سه تا ای جنحه حبس به نماید تخریب سنگ و خاک
 و جنگـل  گـارد  وسـیله  بـه  اطـالع  محـض  به است مکلف طبیعی منابع و کشاورزی زارتو

 کتبـاً  کیفـری  تعقیـب  و موضـوع  بـه  رسیدگی برای را مراتب و کند تجاوز رفع خود مأمورین
 دادگـاه  حکـم  بـه  شـود  احداث تجاوز مورد عرصه در که اعیانی .نماید اعالم محل دادسرای به

  .شد خواهد بنا قلع یا ضبط دولت نفع به جزایی
 و عـوض  ارزیـابی  و بهـا  اجاره میزان و اعیان و عرصه بهای و االرض حق تعیین - 12 ماده 
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 سـازمان  عهـده  بـه  دادگسـتری  رسمی کارشناس نظر جلب و روز عادله نرخ رعایت با معوض
 بـه  نسـبت  مراتـع  و جنگلهـا  سازمان تشخیص به که اشخاصی. باشد می کشور مراتع و جنگلها
 تـاریخ  از ماه یک ظرف حداکثر را خود مدارک و اعتراضیه توانند می باشند معترض فوق موارد
 آگهی در مندرج مرجع به سازمان کتبی ابالغ یا مرکز کثیراالنتشار های روزنامه از یکی در آگهی

 - طبیعی منابع و کشاورزی وزیر از مرکب هیأتی وسیله واصله اعتراضات. نمایند تسلیم ابالغ یا
 خواهد قرار تصمیم اتخاذ و رسیدگی مورد آنها نمایندگان یا ثبت سازمان رییس و کل دادستان
 سـایر  و اقـدام  نحوه .بود خواهد االجرا الزم و قطعی مزبور هیأت اعضاء اکثریت تصمیم .گرفت
  .شد خواهد تصریح و تعیین قانون این نامه آیین در مربوط موارد

 1346به اراضی ساحلی مصـوب مـرداد مـاه    تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط  از -13ماده 
 .ملغی است

های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منـابع طبیعـی تهیـه و      نامه آیین -14ماده 
  .به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید 12ید هیئت مذکور در ماده یپس از تا

  
  )1354 مصوب( نفتیا مواد بهای مرزی از آلودگی قانون حفاظت دریا و رودخانه) 10(
های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یـا   آلوده کردن رودخانه - 2ماده

ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصـنوعی   هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی
 ها و تأسیسات و مخازن نفتـی واقـع در خشـکی یـا     و خواه توسط لوله) اعم از ثابت و شناور(

ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقـدی   دریا ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه
گردد، در صورتی که آلـودگی   از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می

. ل جزای نقدی مذکور اسـت تیاطی واقع شود مجازات مرتکب حداقاح مباالتی یا بی بواسطه بی
یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم  نیروی دریایی

صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلـوده کننـده نفـتکش باشـد آن را     
  .متوقف و در مورد سایر منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری بعمل خواهد آورد

تا هنگامی که نحوه جلـوگیری از آلـودگی خلـیج فـارس و بحـر عمـان از طریـق         -تبصره 
های دو جانبه بـین دولـت ایـران و سـایر دول سـاحلی       المللی یا توافق معاهدات چند جانبه بین

مقررات این قانون در خلیج فارس تـا حـد نهـایی آبهـای     . مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد
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االجـراء   تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سـرزمینی الزم  روی فالت قاره و در بحر عمان
هـایی بـا دول    نامه در مناطقی که فالت قاره ایران در خلیج فارس به موجب موافقت. خواهد بود

دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانی که به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشـد  
به خط منصفی است کـه کلیـه نقـاط آن از نزدیکتـرین نقـاط       اجرای مقررات این قانون محدود

  .خطوط مبدأ دریای سرزمینی ایران و کشور مقابل آن به یک فاصله باشد
  

   بهره برداری از معادن شن و ماسه در زمینه 1355قانون بودجه سال  55تبصره ) 11(
  )1355مصوب (

 ،ماسـه  ،برداری از انواع معمولی شن کلیه امور مربوط به بهره 1355ال از اول س :55تبصره 
اسـتانداران و  . قلوه سنگ و خاک رس به استانداریها و فرمانـداریهای کـل محـول مـی شـود      

قانون آب و فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و 
تیبات و به مـدتی کـه   برداری از معادن مذکور را بر اساس ضوابط و تر نحوه ملی شدن آن بهره

رسد به اشـخاص واگـذار و در    وزیران می هیأتبه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب 
آمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نماید که اضـافه بـر اعتبـار طرحهـای     
خاص ناحیه ای و بر طبق مقررات راجع بـه طرحهـای مـذکور منحصـراً بـه مصـرف عمـران        

بهمـن مـاه    27الحاقی به قانون شهرداری مصوب  105ماده . ی همان شهرستان برسد روستاها
در مورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداریها و امالک اشخاص  1345سال 

هائی که برای خارج از محدوده قانونی تا این تـاریخ بـه اسـتناد     اجاره. به قوت خود باقی است
برداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایـان مـدت منـدرج در اجـازه      هقانون معادن برای بهر

معتبر است ولی رسیدگی به امور آنها طبق ضوابط و ترتیبات مذکور در این تبصـره بـه عهـده    
در . استانداریها و فرمانداریهای کل وصول و به ترتیب مقرر در این تبصره مصرف خواهد شـد 

مفاد ایـن تبصـره مغـایرت دارد     ارات مربوط به معادن که باجرای این تبصره آن قسمت از مقر
  .موقوف االجرا خواهد بود

  
  )1358 مصوب ( قانون اساسی 83و  45اصل ) 12(

های موات یـا رهـا شـده، معـادن، دریاهـا،      های عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت -45اصل 
هـای طبیعـی،   ها، نیزارهـا، بیشـه  جنگلها، ها و سایرآبهای عمومی، کوهها، درهها، رودخانهدریاچه
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المالک و اموال عمومی که از غاصـبین  مجهولو اموال بدون وارث،  مراتعی که حریم نیست، ارث
شود در اختیارحکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایـد،  رد میـمست

  . کندتفصیل و ترتیب استفاده هر یک را قانون معین می
 بـا  مگـر  نیسـت  غیـر  بـه  انتقال قابل باشد ملی سنفای از که دولتی اموال و بناها  -83اصل 
  .نباشد فرد به منحصر سنفای از که صورتی در هم آن اسالمی شورای مجلس تصویب

  
  )1359 مصوب(  الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور) 13(

های توزیع و خطوط انتقال نیروی  آبیاری و شبکههرکس از آب لوله کشی و انهار  -1ماده 
برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیر قـانونی کنـد بـه پرداخـت     

شود و  تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میمبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع 
ای از اعاده وضع سابق به حـبس جنحـه  در صورت تکرار یا ادامه عمل عالوه بر رفع تجاوز و 

روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل  61
  .مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود

) 1(در مـاده   هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقـرر  -2ماده 
درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر آنکه مشارالیه اثبات نماید که دستور 
دهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر درباره شخص دستور دهنده اجرا 

  . خواهد شد
تور برای کارگران و افـرادی نیـز کـه بـه دسـ     ) 1(مجازات پیش بینی شده در ماده  -3ماده 

  . کنند مقرر استدیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می
هرگاه مرتکب یـا کـارگران و افـراد مـذکور از مسـتخدمین شـاغل یـا بازنشسـته          -4ماده 

و انفصال موقت از شش مـاه تـا   ) 1(سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده 
  .ازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم می شوندسه سال و انفصال دائم و قطع حقوق ب

شـده انـد   ) 1(افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در مـاده   -5ماده 
مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اعالم سازمانهای ذینفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشـخیص  

مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و سازمانهای مذکور بپردازند، در غیر این صورت به مجازات 
  .ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد
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تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله کـه باشـد در صـورت تـرمیم      -6ماده 
 .خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهند شد

دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سـازمان ذینفـع فـوراً و خـارج از      -7ماده 
نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سـابق را بـه هزینـه مرتکـب     

هرگاه مرتکب از تادیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفـع بـا اجـازه دادسـراها     . خواهند داد
ابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه های انجام شده را بـه اضـافه   برای ترمیم و اعاده وضع س

  .درصد از مرتکب وصول خواهد کرد 10
هرکس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجـام   -8ماده 

روز تا شش مـاه و جبـران    61می شود  مزاحمت یا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه ای از 
بعالوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمانهای ذینفع . ده محکوم  خواهدشدخسارات وار

  .فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند
چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار  -9ماده 

ع تصـرف خـالف مقـررات شـده یـا بشـود       آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هـر نـو  
سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب بـا حضـور نماینـدگان دادسـتان     
مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود شهربانی و ژانـدارمری مکلفنـد   

  .اقدام نمایند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام ماموران کافی و انجام وظیفه
اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خـدمات در مسـیر و    -10ماده 

   .ممنوع است) 9(حریم موضوع ماده 
  

 )1361 مصوب( قانون توزیع عادالنه آب) 14(
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران، آبهـای دریاهـا وآبهـای      )45(براساس اصل  -1ماده

زیرزمینـی،   هر مسیر طبیعی دیگر اعـم از سـطحی و   ها و دره انهار طبیعی و رودها و جاری در
چشمه سارها وآبهـای   های طبیعی و برکه و مردابها ها و دریاچه آبها و زه ها و فاضالب سیالبها و

طبـق   اسـت و در اختیار حکومـت اسـالمی    مشترکات بوده و از معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی
برداری از آنها  بهره نظارت برو ه زاجا ظ وفمسئولیت ح. شود برداری می بهرهمصالح عامه ازآنها 
  .شود به دولت محول می



 ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه             24
 

 
 

ها اعم از اینکه آب دائمی یا فصـلی   رودخانهو کانالهای عمومی  انهار طبیعی و بستر -2ماده
اسـالمی  اختیار حکومت جمهـوری   های طبیعی در برکه بستر مردابها و و داشته باشند و مسیلها

اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب  اراضی ساحلی و استهمچنین  ایران است و
ها پدید آمده باشد درصـورت عـدم احیـا     باتالق یا خشک شدن مردابها و ها و دریاچه و دریاها

  .قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی
مرداب  مسیل و نهر طبیعی وو مورد هر رودخانه ر وحریم آن دتعیین پهنای بستر  -1تبصره

بسـتر   داغـاب در  انهـار و  و هـا هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه برکه طبیعی در و
   .ت نیرو استرآنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزا طبیعی

آبیـاری وزهکشـی   و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای آبرسـانی   حریم مخازن و -2تبصره
وزیران قطعیت  هیأتپس از تصویب  اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزرات نیرو تعیین و

  .پیدا خواهد کرد
انهـار   هـا و بسـتر رودخانـه   تصـرف در  دخل و حفاری و نوع اعیانی و ایجاد هر -3تبصره
حـریم قـانونی    همچنـین در  های طبیعی و برکه مرداب و و مسیلها کانالهای عمومی و طبیعی و

  .اجازه وزارت نیرو یا مخزنی ممنوع است مگر با ها اعم از طبیعی وسواحل دریاها ودریاچه
   و حـریم انهـار   بسـتر و  هـای موجـود در   صـورتی کـه اعیـانی    ت نیـرو در روزا -4تبصره

برای امـور مربـوط بـه     های طبیعی را برکه ومرداب  مسیلها و کانالهای عمومی و رودخانه ها و
برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مـدت معینـی    آب یا

نظارت دادسـتان   اجازه و ت نیرو باردرصورت استنکاف وزا قلع اعیانی اقدام کند و درتخلیه و
) 44( و )43( موارد در ترتیب مقررخسارات به  .قلع خواهد کرد اقدام به تخلیه یا یا نماینده او

  .شود پرداخت می ون تعیین وناین قا
بنـا  (گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشـاورزی   -30ماده

که به موجب ابالغ مخصـوص وزیـر نیـرو بـرای اجـرای وظـایف       ) به معرفی وزیر کشاورزی
شوند مالک تعقیب متخلفین اسـت و در  معرفی میمندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها 

قـانون   59خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده دادگستری ضابطین گزارش حکم 
  .آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد
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مامورین شهربانی و ژانـدارمری و سـایر قـوای انتظـامی حسـب مـورد موظفنـد         -31ماده 
ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قـانون  ای آب منطقهدستورات وزارت نیرو و سازمانه

  .به مورد اجراء گذارند
جـوی و اسـتخر وهرمنبـع یـا مجـرا       درمورد حفاظت ونگهداری چاه، قنات، نهر، -35ماده

  .وتاسیسات آبی مشترک کلیه شرکا به نسبت سهم خود مسئولند
نگهـداری  تاسیسـات    سردهنه مشترک مسـئول  مصرف کنندگان آب ازمجاری و -36ماده 

 تغییر مقطع ومجـرای آب و  مشترک هستند وهیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و
انشعاب جدید را ندارد وهر باال دستی مسئول خساراتی است کـه از عمـل غیرمتعـارف او بـه     

 .آیدپایین دستی وارد می

امـاکن   هـای عمـومی و   جـاده  امـاکن و  چاهی نباید در قنات و هیچ نهر وجوی و -37ماده
عابرین  حریم آنها به صورتی باشدکه ایجاد خطر ومزاحمت برای ساکنین و باستانی و متبرکه و

اینصـورت مالـک یـا مـالکین موظفنـد طبـق        غیـر  در  .اماکن مـذکور نمایـد   وسایط نقلیه و و
. ورندبعمل آ مزاحمت را های مربوطه اقدامات الزم برای رفع خطر یا مشخصات فنی وزارتخانه

) درشـهرها (شهرداری  اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و مالکین از درصورتی که مالک یا
 رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطـر راسـا   حداکثر بمدت یکماه طبق ماده مذکور، در

صورتی کـه خطـر قابـل رفـع      در مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و را از هزینه آن اقدام و
  .آنرا مسدود می نمایدنباشد 

یا  نظایر آن درحریم تاسیسات آب و و گاز لوله کشی نفت و یا جوی و احداث نهر -تبصره
 جلب موافقـت شـهرداری و   معابر شهرها با درو وزارت نیرو  برق موکول به تحصیل اجازه از

  .است ه نامه الزم االجرازاجا مشخصات فنی مندرج در. وزارت نیرو خواهد بود
ین امثال آن حاضـر بـه تـام    قنات و چاه یا یا جوی یا هرگاه استفاده کنندگان نهر  -38ماده 

  .قانون مدنی عمل نمایند  )594( توانند مطابق ماده هزینه نشوند هر یک ازشرکاء می
 صورت ثبوت اعراض ذیحـق در  در زمین دیگری جریان داشته و نهری که در هر -39ماده

  .بین خواهد رفت محاکم قضایی حق مجرا از
یـا   عملیـات عمرانـی و   استفاده اشخاص مانع از یا انهار مورد مواردیکه کانالها در -40ماده



 ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه             26
 

 
 

تصـویب   صاحب زمین می تواند بجای آنها مجرای دیگری با بهره برداری صاحب زمین گردد
 نگرددآبیاری  آبرسانی یا امر یا موجب اشکال در وزارت نیرو به صورتی که سبب اتالف آب و

  .به هزینه خود احداث کند
 مجـرای طبیعـی یـا    انشعاب آب از یا طرز مورد مسیر و هرگاه آب بران نتوانند در -41ماده

 تواند بـا  وزارت کشاورزی می حسب مورد وزارت نیرو و کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند
  .کندتعیین  مسیر یا انشعاب را ای نرسدتوجه به اینکه بحق دیگری لطمه

 امالک متعلق به اشـخاص کـه در   مستحدثات، اعیانی و ضرورت اراضی، موارد در -43ماده
اختیـار دولـت    در یـاز رعایت حریم مـورد ن  مسیر شبکه آبیاری وخطوط آبرسانی واقع باشند با

  .شود توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می و قیمت عادله با گیرندمی قرار
توافق مالک  تواند بادیکه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست میدرموار -1تبصره

  .به شکل قسطی پرداخت نماید
مواردیکه اراضی، مسـتحدثات،   نیرو اجازه داده میشود در به وزارتین کشاورزی و -2تبصره

زمینهـایی کـه    زهکشـی واقـع و   مسیر شبکه آبیاری و اعیانی و امالک متعلق به اشخاص که در
اثر اجـرای طـرح قابـل     زمینهایی که در دراجرای طرح غیرقابل استفاده میشود باتوافق مالک از

 مقابل حق اشتراک از در یا زمینهای مواتی که آماده واگذاری است واز یا  بشود و کشت شده یا
 حـق اشـتراک را   بهـای زمـین و   مابه التفاوت ناشی از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و

  .بصورت اقساطی پرداخت نمایند
 جلـوگیری از  ممانعـت و  مسـئولیت پیشـگیری و  . آلوده ساختن آب ممنوع اسـت  -46ماده

  .شودمنابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میآلودگی 
 خاک رس بستر ماسه و شن و برداری از واگذاری بهره برداری یا هاجازه بهر صدور -48ماده

منوط بـه کسـب    ها دریاچه حریم قانونی سواحل دریاها و مسیلها و انهار و ها،حریم رودخانه و
 .موافقت قبلی وزارت نیرو است

را  نظر خود موضوع این ماده مشخصات فنی مورد موقع موافقت با وزارت نیرو در -تبصره
حق نظارت  برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعالم خواهد کرد وه جهت درج در پروانه بهر

  .رعایت این مشخصات را خواهد داشت بر
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 های مختلف فنون مربوط به امور آب وکارشناسان رشته تشخیص صالحیت فنی -49ماده 

اسـتعالم از وزارت نیـرو خواهـد     بـا   آبرسانی درمورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگسـتری 
  )استاین ماده بر اساس قانون استقالل کانون کارشناسان منسوخ شده (.بود

اجرای مقررات این قانون صالح بـه رسـیدگی باشـند     مورد که دادگاه ها در هر در -50ماده
  .حکم صادر نمایند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و

کشاورزی برحسب مـورد   نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و آیین -51ماده
  .زیران قابل اجراء خواهد بودپس از تصویب هیات و تهیه و
 تاریخ تصویب ایـن قـانون در   این قانون باشد از کلیه قوانین ومقرراتی که مغایر با -52ماده

  .است آن قسمت که مغایر است بالاثر
 

  )1362مصوب( مرزی هایقانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه )15(
 بسـتررودخانه مـرزی و   ت کنـاره و یـ تثب تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و از -1ماده
 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا       78 رعایت کامل اصل با اصالح مسیر آنها احیاناً

 امـور  کشاورزی، های کشور، وزارتخانه مستمر که با همکاری مداوم و بود خواهد وزارت نیرو
 بـا  و) اداره مرزبانی( ایرانژاندارمری جمهوری اسالمی  و) اداره جغرافیای ارتش( خارجه دفاع
نحـوی  ه دول همجوار ب های مرزی بین ایران و پروتکل و ها موافقتنامه معاهدات و رعایت مفاد

  .نماید  ی اقدامیاجرا گردد نسبت به انجام امور فنی و این قانون مشخص می که در
) هـا  وزارتخانه شاغل در کادر عالوه بر( متخصصین تشخیص وزارت نیرو از چنانچه به -تبصره

  .نماید  نیاز را استخدام  ضروری باشد وزارت نیرو میتواند فقط متخصصین ایرانی مورد
بودجـه وسـایر    هـا، سـازمان برنامـه و    رکب از نمایندگان مطلع وزارتخانهای م کمیته -2ماده

  همکــاری  نســبت بــه ایجــاد همــاهنگی و تــا وزارت نیــرو تشــکیل خواهــد شــد ســازمانهای ذیــربط در
   اولویتهـا و  تعیـین خـط مشـی کلـی و     وزارت نیـرو و  بـا  1سـازمانهای مـذکور در مـاده     هـا و وزارتخانه

  .رفع مشکالت اتخاذ تصمیم نماید های مرزی ویک ازرودخانه مورد هر ی دریاجرا های مطالعاتی وبرنامه
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  ماسهبهره برداری از معادن شن و   در زمینه 1363قانون بودجه سال  66تبصره ) 16(
  )1363مصوب (   

کلیه امور مربـوط بـه بهـره بـرداری از معـادن شـن و ماسـه         1363از اول سال  :66تبصره 
 24معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول می شود تا با رعایت مفاد تبصره ماده 

ــوب    ــادن مص ــانون مع ــو  1/3/1362ق ــس ش ــداریها  مجل ــق فرمان ــالمی از طری ــا رای اس   ی
شهرداریهای هرمحل و یا سازمانهای دولتی دیگر ویا بخـش خصوصـی انجـام    یا بخشداریها و 

قـانون معـادن فـوق الـذکر را بـه      ) 26(دهد و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع مـاده  
  .حساب در آمد عمومی کشور منظور نماید

  
  )1366مصوب ( قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتی  )17(

فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی کـه مـازاد بـر نیـاز       – 115ماده 
  :تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر

  .اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد -1
  .تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی -2
  .آثار و بناهای تاریخی -3
که در رابطه با مصالح و منافع ملـی در تصـرف دولـت باشـد کـه      اموال غیر منقول    -4

 .فروش آنها ممنوع میباشد

بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربـوط مجـاز   
باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حسـاب درآمـد عمـومی کشـور واریـز       می
  .شود
 

  )1370 مصوب( کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی یل ن تشکقانو) 18(
بـه منظـور    "کمیته ملی کاهش اثرات بالیـای طبیعـی   "به موجب این قانون  -ماده واحده  

کارهـای منطقـی جهـت پیشـگیری و      مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه
خشکسـالی، سـرمازدگی، آفـات گیـاهی،     کاهش اثرات بالیای طبیعی ناشی از طوفـان، سـیل،   

هـا و   هـا و رودخانـه   های الیه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچـه  لغزش آلودگی هوا، زلزله و
وزراء،   در غیـاب  (امثال آن، به ریاست وزیـر کشـور و عضـویت وزراء و مسـئولین سـازمانها      
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وزارت نیـرو، وزارت  و عضویت سازمان هواشناسی کشـور،  ) نمایند معاونین ذیربط شرکت می
پزشکی، وزارت جهـاد سـازندگی، وزارت راه و     کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش

ترابری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسـکن و شهرسـازی،   
بازرگـانی و هـر    ژئوفیزیک، جمعیت هالل احمـر، سـازمان جنگلهـا و مراتـع، وزارت      مؤسسه
کمیته حسـب ضـرورت    نه، مؤسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست اینوزارتخا

 . گردد مصلحت بداند، تشکیل می

دار  کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه -1تبصره 
ضـعیت  آگـاهی و همچنـین بـرای اعـالم و     پـیش   بر روی بالیای طبیعی کشور، تاریخچه آنهـا، 

 . های فرعی مورد نیاز تشکیل خواهد داد اضطراری و نحوه مقابله یا جبران خسارتها، کمیته

سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحهای ایـن کمیتـه کـه     - 2تبصره  
طرحهـای مصـوب دسـتگاه مربـوط       بینی نشده باشد در قالـب  توسط دستگاههای مربوطه پیش

 . تصویب نماید

های استانی کاهش اثرات بالیای طبیعی را بـه   وزیر کشور، دستور تشکیل کمیته - 3تبصره  
 . خواهد کرد ریاست استاندار، برای هر استان، با وضعیت فوق صادر

مـاه یـک بـار نتـایج مربـوط بـه مطالعـات و         6وزارت کشور موظف است هر  - 4تبصره  
اجرایی مربوطه به منظـور تمهیـدات     ستگاههایتحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطالع د

  . الزم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی برساند
 نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشـور بـا نظرخـواهی سـایر اعضـاء      آیین - 5تبصره  

  1 .کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

های فرعی یا استانی  کمیته ملی مجاز است بخشی از اختیارات خود را به کمیته - 6ره صتب 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه   . تفویض نماید

 تصـویب و در تـاریخ   اسـالمی  مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شـورای 
  . نگهبان رسیده استبه تأیید شورای  16/05/1370

                                                 
رجوع . (هیأت محترم وزیران به تصویب رسید 26/03/1372مورخ   هـ63ت/4896وبه شماره آیین نامه اجرایی این قانون طی مص - 1

 ) فصل دوم  6به بند 
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  )1371مصوب (قانون بودجه  42تبصره ) 19(
های راهسازی و راهداری فقط مشمول بهره مالکانه شـده و   کلیه پروژه 1371از ابتدای سال 

یته تعیین همچنین وزارت راه و ترابری در کم. گردد از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می
شن و ماسه معمولی و خـاک رس معمـولی عضـویت     برداری از معادن عاملین استخراج و بهره

هرگونـه  . برداری از معادن مذکور  برای راهسازی و راهـداری مـی باشـد   هره یافته و اولویت ب
ها و سواحل دریا بدون  اخذ مجـوز قبلـی    برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه

ی محسوب و متخلفـین ضـمن   از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عموم
  .جبران خسارت وارده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

  
  )1374مصوب( جمهوری اسالمی ایران قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی) 20(

مقررات اجرایـی آن، بجـز مـواردی کـه درایـن قـانون        قلمرو اجرایی این قانون و -2ماده 
و صـالحیت جمهـوری اسـالمی ایـران اعـم از       تحت حاکمیتتصریح شده است، کلیه آبهای 

  .دهای داخلی، مرزی و دریایی می باشآب
شرکت سهامی شیالت ایران به منظور افـزایش کمـی و کیفـی تولیـد محصـوالت       -3ماده 

از اشخاص حقیقی وحقوقی فعال دربخش شیالت و آبزیان و مدیریت ، توسعه  آبزی، حمایت
  .دد اقدامات زیر را انجام می دهوجومنابع م و بهره برداری

حیات، : پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل  انجام تحقیقات علمی وکاربردی  -1
زیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت ذخایر موجـود در   گونه های قابل بهره برداری، محیط

 قانون این) 2(آبهای موضوع ماده 

پـرورش   صید ونحوه بهـره بـرداری، تکثیـر و   انجام تحقیقات واقدامات الزم پیرامون  -2
 آبزیان وعمل آوری محصوالت آبزی

اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع،  جام اقدامات مربوط به مدیریت صید وان -3
ادی آبهای موضوع آبزیان و آبزی دار کردن اقتص بازسازی ذخایر موجود بهسازی محیط زیست

 ناین قانو 2ماده 

 .داری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانهاتوسعه، نگه تاسیس، -4

نظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیـر و پـرورش آبزیـان، عمـل آوری،      هدایت و  -5
 .آبزیان توسط اشخاص حقیقی وحقوقی صادرات و واردات
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وپـرورش آبزیـان و صـنایع تبـدیلی      تشویق وحمایت فعالیتهای صید وصیادی، تولید -6
 خدمات فنی و مشاوره ای طریق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترویج وآبزیان از 

ایـن قـانون نـافی وظـایف      وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیالت ایـران در  :تبصره
  واختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود

بهره تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به حقیقی یا حقوقی نمی هیچ شخص  -6ماده 
شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مـدت  . این قانون نماید) 2(آبهای موضوع ماده  برداری آبزیان در

نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزئی و میزان تعرفـه پروانـه صـید براسـاس آئـین نامـه        اعتبار و
  .این قانون تعیین می گردد اجرایی
شناسـایی و   این قانون بـا هـدف  ) 2(طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده   -14ماده 

این . می گردد معرفی ذخایر قابل بهره برداری براساس مطالعات و تحقیقات علمی شیالت تهیه
ابزاری صـید آبزیـان    طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه ای و

  .نماید باشد به نحوی که بهره برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین
  نماید شیالت مکلف است پروانه صید را براساس طرح فوق صادر  -تبصره 

تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع  چنانچه ایجاد مزارع و تاسیسات  -18ماده 
در صورتی که تاسیسات تکثیـر و  . خواهد بود آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع

باشند، شـیالت موظـف اسـت دسـتور اتخـاذ       ای مسریپرورش در معرض آلودگی یا بیماریه
  تدابیر حفاظتی الزم را صادر نماید

پشت (شرکت سهامی شیالت ایران در آبهای داخلی ) 3(اقدامات موضوع ماده   -19ماده  
 باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه هـای اسـتفاده از آب  ) رودخانه ها سدها یا

 دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یـا آبهـایی کـه بـرای مصـارف     آبزی . صورت گیرد

 کشاورزی باید طبق برنامه تامین آب در زمان معین رهاشده وبه مصرف برسـد صـرفا پـس از   

 .هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می باشد
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  )1375مصوب( قانون مجازات اسالمی )21(
آلوده کردن : علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل هر اقدامی که تهدید  - 688ماده 

آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد 
زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، 

تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف کشاورزی استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب 
ممنوع می باشد  و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند ، به 

  .حبس تا یک سال محکوم خواهندشد
تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست  -1 تبصره

ودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم شناخته می شود و نیز غیرمجاز ب
مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت 

  ) 8/5/1376اصالحی مصوب . (محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود 
ارجی به پخش یا آمیختن مواد خ: منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از  - 2تبصره 

آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری 
  .که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد ، تغییر دهد

هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ،  -690 ماده
امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار 
تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، 
کوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبیعی و پارکهای ملی ، تاسیسات 

ودامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات و بایر و سایر اراضی وامالک  کشاورزی
متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک 

اشخاص  المنفعه اختصاص یافته یا اثالث باقیه که برای مصارف عام موقوفات و محبوسات و و
منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا حقیقی یا حقوقی به 

بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید 
تصرف  منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و که موجب تخریب محیط زیست و

ه تا یک موارد مذکور نماید به مجازات یک ما عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در
رفع تصرف عدوانی یا رفع  دادگاه موظف است حسب مورد. شود سال حبس محکوم می
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  .مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید 
 مقـام قضـایی بـا    آیـد و نوبت بعمل مـی  رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از -1 تبصره

  .تا صدور حکم قطعی خواهد داد صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتنظیم 
ارتکاب جرم  قوی بر قرائن یا بیشتر باشند و صورتی که تعداد متهمان سه نفر در -2 تبصره

 قلـع بنـا و   تواند تقاضـای خلـع یـد و    بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می موجود باشد قرار
  .بنماید رااشجار ورفع آثار تجاوز 

  
  )1377مصوب ( قانون معادن) 4( ماده)  22(

امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به اسـتثنای شـن و ماسـه معمـولی و      -4 ماده
طه وظایف وزارت معادن و فلزات خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حی

  .باشد می
  .رس با وزارت معادن و فلزات استتشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک  -تبصره 

  
  )1379 مصوب( راه آهن اصالح قانون ایمنی راهها و )23(

 بـاال دسـت و   متـر از  500شعاع  بستر رودخانه تا رداشت شن وماسه ازب -1مادهاز  5 تبصره
  .متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد پایین دست پلها ممنوع است و یک کیلومتر از

راه آهــن،  ترابــری مکلــف اســت هنگــام ایجــاد راههــای جدیــد و وزارت راه و -4مــاده
طرف راه احداثی را به  گذرگاههای ضروری، مجاری الزم رادر نظر گرفته وموجبات ارتباط دو

   .نحو مقتضی فراهم کند

  )1379مصوب(قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) 24(
برداری از منابع آب سـطحی یـا زیرزمینـی و شـبکه      صدور هرگونه مجوز بهره – 134ماده 

توزیع شهری برای مصارف واحدهای بـزرگ تولیـدی، صـنعتی، دامـداری، خـدماتی و سـایر       
کننـد و همچنـین اسـتمرار مجوزهـای صـادره در       مصارفی که تولید فاضالب با حجم زیاد می

تا . الب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب استگذشته، منوط به اجرای تأسیسات جمع آوری فاض
زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میران آلودگی، 

گردد کـه پـس از واریـز بـه خزانـه،       نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می جرایمی بر مبنای آیین
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بینـی   ن بودجه سـنواتی پـیش  معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانی
خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی 

 . منابع آب و تصفیه دفع بهداشتی فاضالب هزینه خواهد شد

محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذیـربط نسـبت    وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت
به تهیه آیین نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیـران اقـدام خواهـد    

  .کرد
  

  )1383مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  63ماده  )25( 
منظور سـاماندهی و   دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به -63ماده 

لویت دریای خزر، طرح جامع سـاماندهی سـواحل   وجلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با ا
تعیـین و آزادسـازی حـریم، اسـتقرار مـدیریت یکپارچـه       : که متضمن اقدامهای ضروری همچون

و بـازبینی    صیادی و آبزی پروری،  ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی،  سواحل،
اصالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه بـا تعیـین مسـئولیت دسـتگاههای ذیـربط در زمینـه       

  .تدوین نماید  نظارت وسیاست گذاری اجرا 
دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید  :تبصره

انجـام  %) 100(دریـا صـد در صـد     متر حریم) 60(عقب نشینی شصت   که تا پایان برنامه چهارم،
   .پذیرد

سـازمان حفاظـت     آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کشـور،   
کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیـرو و    های مسکن و شهرسازی،وزارتخانه  محیط زیست،

  .وزیران خواهد رسیدبط تهیه و به تصویب هیئت یرعنداللزوم سایر دستگاههای ذ
  

  )1383مصوب ( قانون مدیریت پسماندها) 26(
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظـور  ) 50(جهت تحقق اصل پنجاهم  -1ماده 

حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانـه هـا و   
سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قـانون بـر آنهـا    
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و کلیه شـرکتها و موسسـات و اشـخاص حقیقـی و حقـوقی موظفنـد        باشدمستلزم ذکر نام می
  .مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند

  :باشدعبارات و اصطالحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می -2ماده 
  .سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان  -الف
گفته می شود که به طور مسـتقیم  ) غیر از فاضالب(یع و گاز به مواد جامد، ما: پسماند -ب 

پسماندها به . یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود
  :پنج گروه تقسیم می شوند

  :ـ پسماندهای عادی1
انسـانها در  به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صـورت معمـول از فعالیتهـای روزمـره     

شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید مـی شـود از قبیـل زبالـه هـای خـانگی و نخالـه هـای         
  .ساختمانی

  ):بیمارستانی(ـ پسماندهای پزشکی 2
 به کلیه پسـماندهای عفـونی و زیـان آور ناشـی از بیمارسـتانها، مراکـز بهداشـتی، درمـانی،        

سـایر پسـماندهای خطرنـاک    . فته می شودهای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گآزمایشگاه
  .بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است

   :ـ پسماندهای ویژه3
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خـواص خطرنـاک از   

نیاز قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه 
داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشـکی و نیـز بخشـی از پسـماندهای عـادی، صـنعتی،       

  .کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند
  :ـ پسماندهای کشاورزی4

به پسماندهای ناشی از فعالیتهـای تولیـدی در بخـش کشـاورزی گفتـه مـی شـود از قبیـل         
  .محصوالت کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف) دام، طیور و آبزیان(شه حیوانات فضوالت، ال

  :ـ پسماندهای صنعتی 5
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به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسـماندهای پاالیشـگاهی صـنایع    
از قبیـل بـراده هـا، سـرریزها و     گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شـود  

  .های صنعتیلجن
شخصیت حقیقی یا حقوقی است کـه مسـوول برنامـه ریـزی،     : ج ـ مدیریت اجرایی پسماند 

ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سـازی، جداسـازی،   
حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آمـوزش و اطـالع رسـانی در ایـن     

  .زمینه می باشد
کلیه روشهای ازبین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیـل بازیافـت،     :دفع  ـ1

  .دفن بهداشتی، زباله سوزی
کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیـات  : ـ پردازش  2

  .دفع گردد
حفاظت و بهسازی محیط زیست قانون ) 9(د ـ منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده  

  .است 28/3/1353ـ مصوب
کشاورزی که   پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و ـ  1تبصره 

  .نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند
فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکـاری دسـتگاههای ذی ربـط      -2تبصره 
  .به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهدرسید  تعیین و

  .پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند - 3تبصره 
فاضالب   جذبی لجن های حاصل از تصفیه فاضالبهای شهری و تخلیه چاههای -4تبصره 

ــادی       ــماندهای ع ــته پس ــند، در دس ــت باش ــم رطوب ــا ک ــه خشــک ی ــورتی ک ــانگی درص خ
  .قرارخواهندگرفت

موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران موظـف اسـت بـا همکـاری وزارت        -3ماده 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سـایر دسـتگاههای حسـب مـورد، اسـتاندارد کیفیـت و       

  .را تهیه نماید  و استفاده های مجاز آنها  اد بازیافتیبهداشت محصوالت و مو
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موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تـدابیر الزم    دستگاههای اجرایی ذی ربط -4 ماده
آیـین  . را به ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهدشد، اتخـاذ نماینـد  

  :نامه اجرایی مذکور می بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد
 .مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجادنماید -1

تسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم  -2
شود و تولید و واردات محصوالتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، محدود 

 .شود

 .تدابیری اتخاذشود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد -3

بخشی از هزینه های بازیافت برعهـده تولیدکننـدگان     مسوولیت تامین و پرداخت -4
  .محصوالت قرارگیرد

مدیریت هـای اجرایـی پسـماندها موظفنـد براسـاس معیارهـا و ضـوابط وزارت         - 5ماده 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالمت، بهداشـت و ایمنـی عوامـل    

  .اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطالع  سازمان صدا -6ماده  

رسانی دارند و همچنین دسـتگاههای آموزشـی و فرهنگـی موظفنـد جهـت اطـالع رسـانی و        
آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و بـا سـازمانها و مسـوولین    

  .مربوط همکاری نمایند
کشـاورزی، صـنایع و معـادن، کشـور و بهداشـت، درمـان و        های جهادوزارتخانه –تبصره 

آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسـبت بـه اطـالع رسـانی و     
  .روستائیان و تولیدکنندگان اقدام الزم را به عمل آورند آموزش

ی و ویـژه در شـهرها و روسـتاها    مدیریت اجرایی کلیه پسـماندها غیـر از صـنعت    - 7ماده  
وحریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری هـا و  

مدیریت اجرایی پسـماندهای صـنعتی و ویـژه بـه     . دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد
داریها، دهیاریها در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهر. عهده تولیدکننده خواهدبود

  .و بخشداریها خواهدبود
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مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمـع آوری،   - تبصره
  .جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارنمایند

پسماند بـا    های مدیریت پسماند را از تولیدکنندهتواند هزینهمدیریت اجرایی می - 8ماده 
ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسـالمی برحسـب نـوع پسـماند     تعرفه

  .های مدیریت پسماند نمایدشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینهتعیین می
وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریـزی و تـدابیر الزم بـرای     -9ماده 

 .تـدوین نمایـد    بـه عمـل آورده و برنامـه زمـان بنـدی آن را      جداسازی پسماندهای عادی را
این قـانون موظفنـد در چـارچوب برنامـه فـوق و در       )7(های اجرایی مندرج در ماده مدیریت

شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت بینی مینامه اجرایی این قانون پیشمهلتی که در آیین
  .نمایندتفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن 

وزرات کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت   -10ماده 
هی مدیریت دشش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیالت و سامان

  .اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید
سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه هـای بهداشـت، درمـان و آمـوزش      - 11ماده 
پسـماندهای  د در مـور (، صنایع و معادن، نیـرو و نفـت   )در مورد پسماندهای پزشکی(پزشکی 

ضوابط و روشهای مربوط ) درمورد پسماندهای کشاورزی(، جهاد کشاورزی )صنعتی و معدنی
ر شورای عالی حفاظت محیط زیست بـه تصـویب   به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و د

  .وزارتخانه های مذکور مسوول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند. برساند
های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور بـا  محل -12ماده 

  .شد هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین خواهد
ای جـامع،  شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهـای ناحیـه   -1تبصره 

  .مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد
وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجـاد   -2تبصره 

  .دو بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم نمای
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مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسـماندها و تخلیـه و پخـش آنهـا در      -13ماده 
  .محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است

نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تـابع مقـررات کنوانسـیون بـازل و بـا       -14ماده 
قل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آئین ن. نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود

  .نامه اجرایی مصوب هیات وزیران خواهد بود
تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسـماندهای   -15ماده 

سازی فرآینـد و بازیـابی، پسـماندهای خـود را بـه حـداقل       ویژه نیز می باشند، موظفند با بهینه
نامه اجرایی این قانون پیش بینی شـده اسـت، در   در مواردی که حدود مجاز در آیین برسانند و

  .حد مجاز نگهدارند
نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور  -16ماده 

درغیر . و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهدبود
این صورت اشخاص متخلف بـه حکـم مراجـع قضـایی بـه جـزای نقـدی در بـار اول بـرای          

ریـال و  ) 100‚000‚000(ریـال تـا یکصـدمیلیون    ) 500‚000(پسماندهای عادی از پانصدهزار 
ریال و ) 100‚000‚000(ریال تا یکصد میلیون ) 2‚000‚000(برای سایر پسماندها از دو میلیون 

متخلفـین از   .ار به دوبرابر مجازات قبلی در این ماده محکوم مـی شـوند  در صورت تکرار، هرب
ــاده  ــون  ) 13(حکــم م ــدی از دو میلی ــه جــزای نق ــون  ) 2‚000‚000(ب ــا یکصــد میلی ــال ت ری

ریال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و درصورت تکرار مجدد ) 100‚000‚000(
  .می شوندهربار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم 

این قانون موظفند پسـماندهای مشـمول کنوانسـیون    ) 14(متخلفین از حکم ماده  -17ماده 
بازل را به کشور مبدا اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظـارت و طبـق   

. با هزینه خود به نحو مناسب دفع نماینـد ) مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران(نظر سازمان 
  .محکوم خواهند شد) 16(این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده درغیر

در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطـار سـازمان    -18ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را 

یست می شود متوقف نموده و بالفاصـله مبـادرت   که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط ز
درصورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به . به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند
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موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شـده ملـزم بـه رفـع     
  .آلودگی و پاکسازی خواهد نمود

ابی مذکور، مرجع قضـایی مـرتکبین را عـالوه بـر پرداخـت      در تمام جرایم ارتک -19ماده 
جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به 

  .درخواست دستگاه مسوول محکوم خواهد نمود
خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازاتهای مـذکور،   -20ماده 
  .شد ا ده هفته توقیف محکوم خواهندبه یک ت

درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشـد، بـه حـداکثر     -تبصره 
  .میزان توقیف محکوم می شوند

درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همـه   -21ماده 
خاصی که در قوانین بودجه سـنواتی پـیش    ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف

بینی می شود، در اختیار دستگاههایی که در آئین نامه اجرایی این قـانون تعیـین خواهنـد شـد،     
قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطالع رسـانی و رفـع آلـودگی ناشـی از     

  .این قانون گردد پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات الزم درجهت اجرای
نامه اجرایی این قانون توسـط سـازمان بـا همکـاری وزارت کشـور و سـایر       ینآی -22ماده 

ت وزیـران  یـأ ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و بـه تصـویب ه  دستگاههای اجرایی ذی
  .رسد می

  .باشدنظارت و مسوولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می -23ماده 
  
  

 های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی حفاظت از دریاها و رودخانهقانون ) 27(
  )1389مصوب (

  :گردد ها و اصطالحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می واژه -1 ماده
هـا یـا    تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یـا آب تـوازن کشـتی    :آلودگی یا آلوده کردن - الف
  .ها در آبهای موضوع این قانون نفتکش
  : کننده منابع آلوده - ب
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کشتیها و نفتکشها اعم از سالم، صدمه دیده، غرق شده و یا در حال غرق و یـا در حـال    -1
سواحل و یا در آبهای ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در 

  .موضوع این قانون
های زیر  کلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزایر مصنوعی، مخازن نفتی، لوله -2

  .آب در سواحل و یا در درون آبهای موضوع این قانون
از قبیـل سـوخت نفتـی،    . هرگونه مایع نفتی یا مخلوطی که دارای نفت باشد: مواد نفتی - ج

  .های نفتی و مشتقات آن مواد زاید و فضوالت نفتی، انواع فرآورده لجن نفتی،
محرکه باشد یـا بـه نـوعی یـدک      خواه دارای نیروی هر نوع وسیله نقلیه دریارو: کشتی - د
  .شود
سـازی نفـت طراحـی و     ابتدا به منظور حمـل یـا ذخیـره    ه کشتی که ازهرگون: نفتکش -ـ ه

بنـدی حمـل گـردد و یـا پـس از مـدتی        بدون بستهنفت در آن به صورت  است و ساخته شده
  .ساختار آن برای منظور فوق تغییر و تطبیق داده شود

تأسیسات و تجهیزات ثابت یا شناوری که در اکتشاف، استخراج، تولید، : تأسیسات نفتی  - و
 از قبیل سکوها، مخازن نفتـی، خطـوط  . گیرد بارگیری و انتقال مواد نفتی مورد استفاده قرار می

  .لوله و جزایر مصنوعی
دفتـری کـه در آن وقـایع مربـوط بـه عملیـات فضـای موتورخانـه و         : دفتر ثبـت نفـت   - ز

هـا   آالت کشتی، نفتکش، سکو یا تأسیسات نفتی و مخازن یا عملیات توازن و بار نفتکش ماشین
دفـاتر  تواند بخشی از دفاتر ثبت روزانه یا دفتـری مسـتقل از سـایر     این دفتر می. گردد ثبت می

  .باشد
  :آبهای موضوع این قانون عبارتند از -2 ماده

مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای 
و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسـالمی ایـران در دریـای     31/1/1372عمان مصوب 
  .های قابل کشتیرانی خزر و رودخانه

مقررات این قانون در مورد خلیج فارس، دریای عمان و دریـای خـزر تـا زمـانی      - تبصره
االجراء است که نحوۀ جلوگیری از آلودگی آبهای مـذکور توسـط معاهـدات چنـد جانبـۀ       الزم
های دوجانبه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سـایر دول سـاحلی ایـن     المللی یا توافق بین
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  .مجلس شورای اسالمی نرسیده باشدمناطق تعیین نشده و به تصویب 
ها و شناورهایی که در آبهای موضـوع   ها، کشتی تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش -3 ماده

  .را نگهداری کنند» دفتر ثبت نفت«کنند مکلفند  این قانون تردد یا توقف می
دفتر ثبت باید تا مدت سه سال پـس از ثبـت آخـرین واقعـه در آن، در کشـتی،       -1تبصره 

  .تکش یا تأسیسات نفتی نگهداری گرددنف
دفتر ثبت نفت به یکی از زبانهای فارسی یا انگلیسی یا فرانسه معتبر خواهـدبود   -2 تبصره

و باید در محلی نگهداری گردد که در هر زمان برای بازرسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی 
  .شدن باشد دکبه راحتی در دسترس باشد مگر این که کشتی یا نفتکش در حال ی

مندرجات و وقایعی که باید در دفتر ثبت نفـت ذکـر گـردد، تشـریفات ثبـت و       -3 تبصره
ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از  نامه همچنین مقررات مربوط به بازرسی دفتر مطابق آیین

  .رسد تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می
بـه نگهـداری و    مسؤوالن کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع -4 ماده

تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خالف واقع در آن ثبت نمـوده و یـا   
ریـال تـا یکصـد    ) 25,000,000(آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیـون  

  .شوند حکوم میریال م) 100,000,000(میلیون 
هـای نفتـی،    هـا و پایانـه   سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنـادر، اسـکله   -5 ماده

امکانات و تأسیسات الزم را جهت دریافت آب توازن و فضوالت نفتی از نفتکشـها، کشـتیها و   
  .شناورها ایجاد و اداره نماید

ای خواهد بـود کـه ظـرف     نامه آیین تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تأسیسات، مطابق
سه ماه پس از تصویب این قانـون به پیشنهاد وزارت راه و ترابـری به تصـویب هیأت وزیـران  

  .رسد می
های نفت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند تسهیالت مـورد   وزارتخانه -1 تبصره

یـار سـازمان بنـادر و دریـانوردی     تأسیساتی را در اخت نیاز از جمله زمین الزم برای ایجاد چنین
  .قرار دهند
نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظفند امکانات و تأسیسات موضوع این مـاده را   -2تبصره 
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  .های دریایی تحت مدیریت خود ایجاد نمایند در بنادر و تعمیرگاه
المللـی و   سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر اسـاس معاهـدات بـین    -3 تبصره
و مقررات ملی، استانداردهای زیست محیطی مـورد نیـاز بـرای امکانـات و تأسیسـات      ضوابط 

مذکور در این ماده را تهیه و ابالغ نموده و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بر اجـراء آن  
 .نظارت نماید

ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهـای موضـوع ایـن     ها و نفتکش کلیه کشتی -6 ماده
در غیـر  . قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شـده باشـند  

  .ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند این صورت الزم است تعهدنامه
های راه و ترابـری، نفـت و    نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه آیین ـتبصره 

 .رسد د کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میجها

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسـبت بـه    -7 ماده
ها، شناورها و تأسیسات نفتی مشمول ایـن قـانون اقـدام نمایـد و در      ها، کشتی بازرسی نفتکش

  .از فعالیت آنها ممانعت به عمل آوردصورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن 
های تک جداره به آبهای  سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش  -8 ماده

 .موضوع این قانون جلوگیری نماید

آلوده کردن آبهای موضوع این قانون بـه مـواد نفتـی ممنـوع اسـت و مرتکـب یـا         -9 ماده
حبس از شش مـاه تـا دو سـال یـا جـزای نقـدی از       مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به 

ریال و یا هر دو مجـازات  ) 5,000,000,000(ریال تا پنج میلیارد ) 20,000,000(بیست میلیون 
ریـال تـا یـک    ) 10,000,000(کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون  و در صورت آلوده

 .شوند ریال محکوم می) 1,000,000,000(میلیارد 

مسؤوالن نفتکش، کشتی، شـناور و تأسیسـات نفتـی مکلفنـد در صـورت بـروز        -10 ماده
آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلـی  

متخلفان از این امر حسب مورد . سازمانهای حفاظت محیط زیست و شیالت ایران اطالع دهند
یر مجازاتهای مقرر در این قـانون بـه جـزای نقـدی از بیسـت      عالوه بر مجازاتهای اداری و سا

 .شوند ریال محکوم می) 5,000,000,000(ریال تا پنج میلیارد ) 20,000,000(میلیون 
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سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطالع از وقوع آلودگی بالفاصـله   -11 ماده
ی صالح نسـبت بـه طـرح دعـوی علیـه      اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائ

 :کنندگان اقدام نماید آلوده

 الزم مطابق این قانون رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات ـ اطالع1

 .ـ جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن2

به آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط  مجلس برآورد میزان آلودگی و جمع ـ تنظیم صورت3
 علل وقوع و آثار آلودگی

زیست و شیالت ایران و واحدهای تابعـه آنهـا    رسانی به سازمانهای حفاظت محیط ـ اطالع 4
جایی  حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه

 آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده

زیست و شـیالت ایـران و واحـدهای تابعـه آنهـا       محیطـ همکاری با سازمانهای حفاظت   5
آوری ادلـه، شـواهد و قـرائن، مـدارک و      حسب مورد درخصـوص مطالعـه، بررسـی و جمـع    

زیسـت و ذخـایر    مستندات به منظور ارزیابی میزان آلودگی و خسارتهای وارد شده بـه محـیط  
 مجلس آن آبزی و تنظیم صورت

زیست و شیالت ایران کـه   ریانوردی، حفاظت محیطمأموران سازمانهای بنادر و د -12 ماده
های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیـت گذارنـده باشـند ضـابط دادگسـتری       آموزش

  .محسوب شده و صالحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند
امات زیـر را  نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطالع از وقوع آلودگی اقد -13 ماده

  :انجام دهند
زیست  به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی سازمانهای حفاظت محیط رسانی ـ اطالع1

 و شیالت ایران

 ـ متوقف نمودن نفتکش، کشتی یا شناور و یا جلوگیری از عملیات تأسیسات نفتی2

 ـ جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی3

آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریـانوردی را کـه   چنانچه مسؤوالن وقوع  -14 ماده
شود اجراء ننمایند، به جـزای نقـدی از    به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابالغ می

ریـال محکـوم   ) 50,000,000(ریـال تـا پنجـاه میلیـون     ) 25,000,000(بیست و پـنج میلیـون   



  45                      قوانین و مقررات: فصل اول
  

 
 

 .شوند می

را در جهـت جلـوگیری از بـروز آلـودگی یـا      مأموران دولتی که وظـایف خـود    -15 ماده
گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، عالوه بر مجازات اداری، به جزای نقـدی از دو  

 .شوند ریال محکوم می) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 2,000,000(میلیون 

  :شوند مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی  -16 ماده
ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتـی و یـا نجـات جـان     ) الف

 .اشخاص ضروری باشد

 .خطر به صورت عمدی ایجاد نشده باشد) ب

میزان آلودگی با خطری که نفتکش، کشتی، شناور، تأسیسات نفتی یـا جـان اشـخاص را    ) ج
 .کرده است، متناسب باشد تهدید می

ودگی، فوراً اقدامات الزم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن پس از وقوع آل) د
 .انجام داده باشند

چنانچه تخلیه یا نشت نفت از تأسیسات نفتی در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد،  -1 تبصره
ربط مشروط بر آن که قبل از آلودگی اقدامات احتیاطی کـافی و پـس از آلـودگی     مسؤوالن ذی
ری الزم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات اقدامات فو

 .شوند نمی

با خطرات، .الذکر و همچنین بررسی احراز تناسب اقدامات تشخیص موارد فوق  -2 تبصره
مؤثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و میزان خسارات و صدمات احتمـالی جـانی کـه    

ای خواهد بود که با پیشنهاد رئیس  نفره قدامات شده، بر عهده هیأت کارشناسی سهمنجر به این ا
  .شوند سازمان بنادر و دریانوردی و حکم وزیر راه و ترابری تعیین و منصوب می

برداران و مسؤوالن ایجاد آلودگی موضوع این قانون، بـرای جبـران    مالکان، بهره  -17 ماده
های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پـایش   کلیه هزینه کلیه خسارات ناشی از آلودگی و

زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شـده  
 .توسط عوامل انسانی، مسؤولیت تضامنی دارند

رسیدگی به دعاوی مربـوط بـه جبـران خسـارات وارده بـه بنـادر، تأسیسـات و         -18 ماده
تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیـان و  
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العموم یا حسـب مـورد    سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی
، حفاظت محیط زیست و شیالت ایـران و رسـیدگی بـه    یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی

دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده بـه سـایر اشـخاص بـا ارائـۀ دادخواسـت توسـط        
 .شود اشخاص خسارت دیده انجام می

نفـع و بـدون پرداخـت     در صـورت تقاضـای اشـخاص حقیقـی و حقـوقی ذی      -19 ماده
ورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن تواند در م خسارتهای احتمالی، مرجع قضائی می

 .و امارات، قرار تأمین خواسته صادر نماید

زیسـت و شـیالت ایـران از حیـث      سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط -20 ماده
زیست دریایی و منابع آبزی در  مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط

وع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینـده  ائم موضرمورد ج
 .شوند المللی محسوب می دولت جمهوری اسالمی ایران در دعاوی بین

جبـران خسـارات وارده بـه    «مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان  -21 ماده
داری کـل   بی متمرکز در خزانـه ، به حسا»بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان

ربط و  آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیفهای دستگاههای ذی%) 100(واریز و صددرصد 
های مربوط، منحصراً برای بهبود، ارتقـاء کیفیـت، بهسـازی، احیـاء و بازسـازی       طبق موافقتنامه

ه سـازمانهای بنـادر و   زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، ب محیط
زیست و شیالت ایران و نیروهای مسلح تخصـیص یافتـه و هزینـه     دریانوردی، حفاظت محیط

  .گردد می
های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بـار بـا لحـاظ نـرخ تـورم       جریمه -22 ماده

  .شود اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط هیأت وزیران تعیین می
قوۀ قضائیه موظف است در هر یک از استانهای سـاحلی محـاکمی تخصصـی را     -23 ماده

 .جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد

بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آبها  -24 ماده
. ت اسـت زیسـ  به جز موارد مصرح در این قانون، همچنـان برعهـده سـازمان حفاظـت محـیط     

زیست براساس قانون حفاظـت و بهسـازی محـیط     اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط
 .و اصالحات بعدی آن، به قوت خود باقی است 28/3/1353زیست مصوب 
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ظـرف  ) به جز مـوارد تعیـین شـده   (های مورد نیاز برای اجراء این قانون  نامه آئین -25 ماده
زیسـت،   مورد با مشارکت سازمان حفاظت محـیط  شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب

های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شـده و بـه تصـویب هیـأت      سازمان شیالت ایران، وزارتخانه
   .رسد وزیران می

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ    
و نه مجلس شـورای اسـالمی تصـویب و در    بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 17/6/1389تاریخ 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  )1390مصوب (قانون بودجه ) 28(
  :شود به دستگاههای اجرائی اجازه داده می -38ماده 

قانون اساسی بـه  ) 83(الف ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم  
داری کـل، موضـوع    فروش برسانند و وجوه حاصل را بـه درآمـد عمـومی کشـور نـزد خزانـه      

از وجـوه  %) 100(معادل صددرصـد . این قانون واریز نمایند) 5(جدول شماره) 210204( ردیف
 این قانون در اختیار) 9(جدول شماره) 530000(ردیف) 7(بار جزءحاصل این جزء از محل اعت

آن %) 95(گیرد تا نود و پنج درصد  ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می دستگاه اجرائی ذی
ای نیمه تمام مصوب، تجمیـع سـاختمانهای    را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه

باقیمانده صرف پرداخت کمـک  %) 5(پنج درصد . اینداداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نم
به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه 

  .شود می
قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری مصـوب      ) 5(ب ـ به دستگاههای اجرائی موضـوع مـاده   

ود را بـا رعایـت قـوانین و مقـررات     شود اموال منقول و غیرمنقول خ اجازه داده می 8/7/1386
فروش برسانند و منـابع حاصـل از آن را بـه حسـاب ردیـف درآمـدی        ناظر بر اموال دولتی به

آن را صرف بازخریـدی نیروهـای داوطلـب مـازاد     %) 100(واریز و معادل صددرصد 210205
  .غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند
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تواند مطابق قانون دائمـی مربوطـه    مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می ـ تبصره
  .باشد

دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربـوط بـه اراضـی و     ـ 132ماده 
اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحـل مختلـف معـاف اسـت و وجـوه      

هـای وصـولی بـه نماینـدگان     حق الوکالـه %) 50(پنجاه درصد موضـوع قانون اجــازه پرداخت
از محل اعتبارات مصوب آنهـا   12/10/1344قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 

و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنهـا قابـل پرداخـت    
 .است
  

 



  فصل دوم

  

  

  

  
ها، ، دستورالعملآیین نامه ها

  ها و بخشنامه  مصوبات
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  های ثبتی مجموعه بخشنامه  )1(
قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اکیـداً   -الف -264بند 

  .ممنوع است
در مورد امالکی که حدود آنها مجاورت با رقبـات فـوق الـذکر دارد در موقـع تحدیـد       -ب

ینده مرجع مربوطـه  حدود عالوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصالح نما
را هم دعوت نمایند که از تجاوز احتمالی مجاورین با پالکهای عمومی فوق االشاره جلـوگیری  

  .شود
ها و انهـار   چون بر اساس قانون توزیع عادالنه آب کلیه آبهای جاری در رودخانه -267بند 

ن اسـت و  طبیعی و سیالبها و فاضالب ها و غیره در اختیار حکومت جمهـوری اسـالمی ایـرا   
ع اعیـانی در بسـتر آنهـا و    برداری از آن به وزارت نیـرو محـول و ایجـاد هـر نـو      حفظ و بهره

باشد و نظر به اینکه قلمرو شمول ایـن اختیـار   ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع می رودخانه
و  دارد کلیـه قـوانین   قانون مرقوم که مقرر می 52باشد و با عطف توجه به ماده وزارت نیرو می

 96مـاده   6مقررات مغایر با آن در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است، علیهذا مقررات تبصره 
با تصـویب قـانون مـذکور در ایـن قسـمت       1345قانون اصالح قانون شهرداریها مصوب سال 

  .منسوخ است
بقرار اطالع اغلب اشخاص مسـیل و یـا رودخانـه متروکـه را تسـطیح نمـوده و        -270بند 

آیند، برای جلوگیری از این امر الزم است قبل از قبول تقاضـای   ای ثبت آن برمیدرصدد تقاض
ثبت اراضی نقشه هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان بـه آنیکـه   
مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات و 

  .بلی اقدام نماینددستورات صادره ق
  

  پشت سدهادر قانون تعیین حریم دریاچه احداثی  1ماده   آیین نامه مربوط به اجرای  )2(
  )1346مصوب (

قانون تعیـین حـریم دریاچـه     )1( در اجرای ماده 22/7/1346وزیران در جلسه مورخ  هیأت
.                                                                  تصویب نمودند یین نامه زیر راآ احداثی در پشت سدها و بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق

دخل و تصـرف و  ، ها و جلوگیری از آلودگی آب به منظور حفظ و حراست دریاچه -1ماده



ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه                                                                                        52 
 

ر حریم دریاچه پشت سدها مسـتلزم صـدور اجـازه    دایجاد اعیانی و اختمان ساحداث هرگونه 
  .                                                                 برق خواهد بود ت آب وبرق یا موسسات تابعه مجاز وزارت آب وراکتبی از طرف وز

نی را ضـمیمه  اهـای سـاختم  متقاضـیان سـاختمان در حـریم دریاچـه بایـد نقشـه       -2ماده 
صـدور اجـازه    سات تابعـه درخواسـت  ساز وزارت آب و برق ویا مو درخواست خود نموده و

دریاچـه کـه توسـط     جامع مراکز ییالقی و تفریحـی اطـراف   حاین اجازه با رعایت طر نمایند،
صادر خواهد  دبه تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد رسی وزارت آبادانی و مسکن تهیه و

  .شد
وزارت آب برق یا موسسات تابعه مجاز با وصول درخواست اجازه ساختمان نقشه  -3ماده 
ا را مورد بررسی قرار داده چنانچه از نظر حفظ و حراست دریاچـه و تاسیسـات سـد و    های بن

بهداشت آب بالمانع باشد بصدور اجازه ساختمان مبادرت می نمایند و در غیـر ایـن صـورت    
درخواست کننده را برای انجام منظور راهنمایی خواهند نمود تا نقشـه هـای سـاختمانی را بـا     

 تی از هر گونه دخل و تصرف در حریم دریاچه هـا کـه مالزمـه بـا    بهداش فنی و رعایت اصول
داشتن اجازه دارد ممانعت و همچنین در احداث هر نوع ساختمان و اعیـانی نظـارت خواهنـد    

  .برای صدور اجازه تسلیم نمایند کرد که بدون اجازه اصالح و تکمیل و مجدداً
ه عملیات کشاورزی در حـریم  و هرگونگلکاری و باغ، درختکاری  حداث جنگل،ا -4 ماده

  .یایی مجاز خواهد بوداز کود شیم دریاچه سدها فقط با استفاده
جنگلکاری و گلکاری ، درختکاری  باغ، درخواست کنندگان اجازه احداث جنگل، -5ماده 

با تعهد اینکـه فقـط از کـود شـیمیایی اسـتفاده       را و هرگونه عملیات کشاورزی تقاضانامه خود
  .وسسات مجاز سد تسلیم خواهند نمودخواهند کرد به م

استفاده از حریم در جاده ها برای تاسیسات ورزشی و تفریحات سالم در صورتی  -6ماده  
که از طرف وزارت آب و برق از نظـر حفـظ وحراسـت دریاچـه و عـدم آلـودگی آب مجـاز        

  .تشخیص داده شود موکول به صدور اجازه خواهد بود
و یا به وسیله مامورین انتظامی و یـا بـر خـالف     ب و برق راساًموسسات تابعه وزارت آ -7ماده

  .مدلول اجازه نامه و تعهدکه درباره رعایت اصول فنی و بهداشتی نموده اند اقدامی ننماید
ـ بـرق   مامورین انتظامی حسب مورد موظفند در صورت مراجعـه وزارت آب و  -8ماده  ا ی
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  .یین نامه اقدام نمایندآسات تابعه آن وزارت در اجرای مقررات این سمو
  

  کل کشور 1363قانون بودجه سال  66تبصره اجرائی نامه آیین) 3(
ها مکلفند، موقعیت، حدود و مشخصات معادن شـن و ماسـه    یدفاتر فنی استاندار -1ماده  

برداری به  نحوه بهره عیینمعمولی و خاک رس موجود و همچنین معادن جدید را تهیه و برای ت
  .نامه ارجاع نمایند آییناین ) 3(موضوع ماده هیأت رسیدگی 

ادارات کل معادن و فلزات استانها بنا به تقاضای دفاتر فنی استانداریها جهت تعیین  -تبصره
موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسـه معمـولی همکـاری الزم را معمـول خواهنـد      

عادن شن و ماسه را مرتبـاً و حـداقل   داشت و دفاتر فنی استانداریها نیز آمار دقیق استخراج از م
  .هر شش ماه یکبار به ادارت کل ذیربط گزارش خواهند نمود

بـرداری معـادن شـن و ماسـه      دفاتر فنی استانداریها مسئول رسیدگی به امور بهـره  -2ماده 
باشند و مکلفند سوابق و اطالعات مربوط به معادن مذکور را  معمولی و خاک رس معمولی می

  .ایندنگهداری نم
از معادن شـن و ماسـه معمـولی و    به منظور تعیین عاملین استخراج و بهره برداری  -3ماده 
شود در هـر   نامه تعیین می آیینرس و تعیین شرایط بهره برداری و سایر اموری که در این  خاک

کل معـادن و  مـدیر  ،رسیدگی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس دفتر فنـی  هیأتاستان 
ای یا رئیس دفتـر   بودجه استان، مدیر عامل سازمان آب منطقه ه وـان برنامـ، رئیس سازمفلزات

امور آب استان بر حسب مورد شهردار مرکز استان و رئیس دادگستری یا نماینـده وی تشـکیل   
  .خواهد شد
  .محل تشکیل جلسات هیأت مذکور دفتر فنی استانداری خواهد بود -1تبصره 
مذکور با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد داشـت   هیأتجلسات  -2تبصره 

 .معتبر خواهد بود هیأتو تصمیمات متخذه با آرا موافق حداقل چهار نفر از اعضا 

در مواردی که معدن مورد رسیدگی در محدوده منـابع ملـی شـده و یـا منـاطق       -3تبصره 
ا و انهار و مسـیل هـا و حـریم    کشاروزی و آبخیزداری یا روستاها و یا بستر حریم رودخانه ه

قانون توزیـع عادالنـه آب و منـاطق    ) 48(قانونی سواحل دریاها و دریاچه های مذکور در ماده 
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هـر شـهر واقـع باشـد بـه      ) 3(مذکور در بند الف ماده 
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اره مربـوط در  دعوت استاندار بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدیر یا رئـیس اد 
  .رسیدگی شرکت و نظرات خود را اعالم خواهند نمود هیأتجلسه 

  .رسیدگی به قرار زیر است هیأتوظایف  -4ماده 
  تعیین مشخصات فنی بهره برداری –الف 
  )خصوصی -تعاونی -شهرداری -دولتی(تعیین بخش های بهره بردار  –ب 
  برداری با توجه به قانون معادن تعیین مدت بهره –ج 
  تعیین میزان حداقل و حداکثر استخراج معدن با توجه به ذخیره معدن  –د 

  قانون معادن 26تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت پایه موضوع ماده  -هـ 
  تعیین سایر شرایط الزم که رعایت آن در پیمان ضروری است –و 
  رسیدگی به اختالفات ناشی از بهره برداری و اعالم نظر –ز 

و همچنین پیشنهاد دفتر فنی را بـا توجـه   ) 1(رسیدگی گزارش موضوع ماده  تهیأ -5ماده 
  به اهمیت معدن از لحاظ بزرگی و کـوچکی مـورد رسـیدگی قـرار داده و عامـل اسـتخراج و       
بهره برداری را از بین بخش دولتی و شهرداری ، تعاونی و بخش خصوصی مشخص و شرایط 

  . بهره برداری را تعیین خواهد نمود
در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در محدوده قانونی شهرها  -1ره تبص

کیلومتر از محدوده قـانونی شـهرها بـا     10و همچنین معادن نزدیک به شهرها حداکثر تا شعاع 
رسیدگی، شهرداری هر محل از لحاظ بهره برداری معادن مـذکور در اولویـت    هیأتتشخیص 

  .خواهند بود
صورتی که شورای عالی معادن هر یک از معادن شن و ماسه معمولی و خاک در  -2تبصره 

دهـد مراتـب را بـا قیـد مشخصـات معـدن بـه اطـالع دفتـر           رس معمولی را بزرگ تشخیص
  .برداری قرار گیرد استانداری خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره

ن را از بخش دولتی یا شـهرداری  رسیدگی عامل بهره برداری از معد هیأتچنانچه  -6ماده 
روز شرایط بهره بـرداری تعیـین شـده از طـرف      15تعیین نماید دفتر فنی موظف است ظرف 

رسیدگی را به سازمان مربوط ابالغ نموده و در صورت قبول شـرایط از طـرف سـازمان     هیأت
  .برداری را صادر نماید روز پروانه بهره 20مربوط ظرف مدت 

زمانهای موضوع این ماده ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ اعالم قبـول  چنانچه سا  -تبصره 
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رسیدگی  هیأتری خودداری نمایند اتخاذ تصمیم با ابرد ننموده و بهر علتی از قبول شرایط بهره
  .خواهد بود

یـا خصوصـی   رسیدگی عامل بهره برداری از معدن را بخش تعاونی  هیأتچنانچه  -7ماده 
نامـه   آیـین الـذکر و بـر اسـاس     فـوق  هیأته شرایط تعیین شده از طرف تعیین نماید با توجه ب
 .برداری از معدن انجام خواهد شد معامالت دولتی بهره

هـای  هـای دولتـی و شـهرداری    مالک محاسـبه درآمـد دولـت در مـورد سـازمان      -8ماده 
تعاونی  برداری کننده از معدن براساس قیمت پایه تعیین شده خواهد بود و در مورد بخش بهره

باشـد کـه در هـر حـال قیمـت       و خصوصی مبلغ مورد قرار داد مالک محاسبه درآمد دولت می
  .واحد قرارداد نباید از قیمت پایه کمتر باشد

ـ  نامه توسط بهره آیینی موضوع این ربردا های بهره انتقال پروانه -9ماده  سـازمانهای   ابردار ب
ـ . از استرسیدگی مجهیأت دولتی و شهرداریها با موافقت  هـا بـه بخـش     کن انتقـال پروانـه  یل

مجـاز   تعاونی و خصوصی همچنین انتقـال قراردادهـای بخـش تعـاونی و خصوصـی بـه غیـر       
 .باشد نمی

تعـاونی ویـا    شـهرداری،  برداری از معادن اعم از بخش دولتـی،  کلیه عاملین بهره -10ماده 
پروانه یـا قـرارداد بـه    مد دولت را بر اساس شرایط تعیین شده در آبخش خصوصی مکلفند در

 آیـین ) 22(قرارداد حسب مورد به حساب موضـوع مـاده  یا قیمت پایه  ماخذ میزان استخراج و
  .         نامه واریز نمایند

ها هـر سـه   سر رسید پرداخت عواید دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداری -تبصره
پروانه به نحو دیگری قید شده باشـد   نکه درآماه یکبار از تاریخ صدور پروانه خواهد بود مگر 

مواعد مذکور در مورد بخش تعاونی و خصوصی باید در قرارداد تعیین و بـر اسـاس آن عمـل    
  .        شود

بهره برداران معادن شن و ماسه معمولی وخاک رس معمولی موضوع ایـن آیـین    -11ماده 
فتری که از طـرف دفتـر فنـی    نامه مکلفند میزان استخراج وحمل و فروش مواد مذکور را در د

ثبت وهر سه ماه یک بار گزارش عملکـرد   هور شده باشد منظماًماستانداری صفحه گذاری و م
قیمت فروش باشد تهیـه   شده و امخود را حاوی اطالعات مذکور در فوق وهمچنین قیمت تم

                           .                                به دفتر فنی استانداری مربوط ارسال نمایند و
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دفاتر فنی استانداری ها موظفند با هماهنگی ادارات کل معـادن وفلـزات اسـتانها     -12ماده 
به حساب بانکی و  میزان استخراج و وجوه واریز شده از معادن بازدید ونحوه استخراج و مرتباً

  .                 نرخ فروش را کنترل نمایند
ا قیمت واحد قرارداد و همچنین قیمت فروش با توجه بـه عملکـرد   قیمت پایه وی -13ماده

رسیدگی ارزیابی ودر صورت لزوم مورد تجدید نظـر   هیأتمعدن در پایان هر سال باید توسط 
قرار گرفته تا مبنای محاسبه برای سال بعد باشد و این امر باید به عنوان شرایط قرارداد در کلیه 

  .دادهای موضوع این ایین نامه قید شودپروانه های بهره برداری وقرار
  ی مفـاد پروانـه   بـرداری از معـادن بـر خـالف    چنانچه عـاملین اسـتخراج و بهـره    -14ماده

ی گـزارش  گرسـید  هیأتبهره برداری ویا قرارداد عمل نمایند دفتر فنی استانداری مراتب را به 
  . رسیدگی عمل خواهد نمود هیأتوطبق تصمیم 

رسـیدگی موظـف اسـت بـه      هیـأت پس از کسـب موافقـت    ،انداریدفتر فنی است -15ماده
وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتـی و نهادهـای قـانونی و موسسـات غیـر انتفـاعی و       

نها برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرح هـای  آشهرداریها یا پیمان کاران 
مـدت اعتبـار ایـن    . داشت صادر نمایدعمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه بر

برای پیمان کاران و یا مدت اجرای طرحهای  پیمانها حداکثر محدود به پایان مدت قبیل اجازه
ها حق فروش مواد مـورد اجـاره را    دارندگان این قبیل اجازه .های اجرایی است ی دستگاهاامانی بر
 .رفتار خواهد شد آنانقانون معادن با  24نها لغو و طبق ماده آاجازه فروش در صورت  ندارند و

پیمانکاران موضوع این ماده مکلفند شن و ماسه و خـاک رس معمـولی برداشـت     -1تبصره
شده را به میزان مصرف طبق صورت وضعیت گواهی شده از طرف دستگاه ناظر و بـه قیمـت   

 )22( دهاپایه تعیین شده که در اجازه برداشت قید شده است محاسبه و به حسـاب موضـوع مـ   
  .واریز نمایند
رسـیدگی در مـورد تعیـین     هیـأت در مناطقی که منابع شن و ماسه محدود است  -2تبصره

شرایط بهره برداری متناسب با وضع منطقه وطرح های عمرانی درصدی از ذخایر هر معـدن را  
از ایـن   شرایط بهره برداری قرار داده و چنانچه نیاز به استفاده ءبرای امور عمرانی منظور و جز

ذخیره حاصل شد واز نظر وضع معدن استخراج آن ذخیره بطـور جداگانـه توسـط پیمانکـاران     
موضوع ماده فوق امکان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختیار آنها قرار داده خواهد شد در 



  57                                ... و مصوباتها، ، دستورالعملها نامهآیین: فصل دوم
 
غیر این صورت بهره بردار که پروانه به نـام او صـادر شـده مکلـف اسـت درصـد مربوطـه را        

در صـورت بـروز    .قیمت تمام شده در اختیار مجریان طرح های عمرانی قرار دهند منحصرا به
  .رسیدگی عمل خواهد شد هیأتاختالف بین این دارندگان طبق تصمیم 

صدور پروانه بهره برداری ویا عقد قرارداد استخراج و فـروش و اجـازه برداشـت     -16ماده
له و دفع مواد زائد در محل هـای زیـر   شن و ماسه و خاک رس معمولی و نیز انباشت مواد باط

  .منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است
  در حریم قانونی راهها وراه آهن                                                    -الف
  نها                                   آدر داخل شهرها وروستاها و حریم قانونی  -ب
سدها و شبکه های توزیع آب و برق و قنوات و  و ی لوله های نفت وگازدر حریم قانون -ج

  داخل جنگلها
در بستر وحریم رودخانه ها و مسیلها و انهار و شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنـین   -د

                                       .                                              مناطق آبخیزداری و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها
  .در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و سایر حریم های قانونی -هـ

در صورتی که منبع مذکور در محدوده امالک متعلق بـه اشـخاص حقیقـی واقـع      -1تبصره
 . باشد جلب موافقت قبلی و رضایت صاحب ملک ضروری است

برداری و اجازه برداشت از معـادن شـن و ماسـه در بسـتر و      هصدور پروانه بهر 1 –2تبصره
های طبیعی و  ها، مردابها و برکه کانالهای عمومی، مسیلها، چشمه ها، انهار طبیعی،  حریم رودخانه

از (ها اعـم از طبیعـی و مخزنـی توسـط وزارت کشـور       حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه
نهای آب بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سازما) خشداریهافرمانداریها و ب جمله استانداریها، 

  .ای ذیربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است منطقه
  در صـورت بـروز اخـتالف در اسـتخراج بـین دفتـر فنـی اسـتانداری و عـاملین           -17ماده

                                                                 .        مزبور عمل شود هیأترسیدگی گزارش تا طبق تصمیم  هیأتبهره برداری مراتب به 
 در مواردی که از لحاظ حدود معدن بین بهره برداران معادن شن و ماسه و خـاک  -18ماده
بـرداران   بهرهو یا از لحاظ نوع ماده معدنی و حدود آن بین بهره برداران مذکور  معمولی و رس

                                                 
 16به ماده 8/7/1375مورخ  7343/ت13369هـ های نیرو و کشور طی مصوبه شماره  این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه - 1

 )فصل دوم  8رجوع به بند .(افزوده شد 66ره آئین نامه اجرایی تبص
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رسیدگی گـزارش   هیأتشود دفتر فنی موظف است موضوع را به  سایر معادن اختالفی حاصل
بـرداران  شـن و ماسـه و خـاک رس     رسیدگی در مورد اختالف بـین بهـره   هیأتنماید و نظر 

بـرداران  برداران سایر معادن و بهرهو در مورد اختالف بین بهره االجراستمعمولی قطعی و الزم
جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شـورای عـالی   مراتب شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق 

  .معادن ارجاع خواهد شد نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا است
نامه منعقد گردیده اسـت  آیینبرداری که قبل از تصویب این  کلیه قراردادهای بهره -19ماده
و  و دسـتگاه هـای دولتـی    خواهـد شـد  نامه تطبیق داده  یینآرسیدگی با مفاد این  هیأتتوسط 

محدوده قـانونی شـهرها دارای پروانـه بهـره بـرداری       زها که در حال حاضر خارج ا شهرداری
و یا تجدید پروانه بهره برداری این آیین نامه برداری با مفاد  میباشند در موقع تطبیق پروانه بهره

           .       از همان معدن در  شرایط مساوی در اولویت خواهند بوددر بهره برداری ینده آ در

 تعاونی یانامه اعم از بخش دولتی وشهرداری یا یینآکلیه بهره برداران موضوع این  -20ماده
بخش خصوصی مکلفند شن وماسه و خاک رس معمولی مستخرجه در سر معدن را به استثنای 

به قیمت فـروش تعیـین شـده از طـرف      نامه صرفاً یینآاین ) 15( ماده )2( قسمت اخیر تبصره
  .                                                                                دننسیدگی به فروش برسار هیأت
استانداری ها مکلفند کلیـه معـادن شـن و ماسـه معمـولی وخـاک رس        یدفاتر فن -21ماده

قوع معدن و عامـل  ومحل  ومعمولی را شماره گذاری نموده و یک نسخه حاوی شماره معدن 
شور کروز پس از انعقاد قرارداد یا صدور پروانه به وزارت  20را حداکثر ظرف مدت تخراج اس

  .         و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند
  .           گردد شروع می 1ها در هر استان از شماره  گذاری شماره -1تبصره 
یا روستا نزدیک ترین در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانونی شهر و -2تبصره

                         .شهر ویا نزدیک ترین روستا مورد نظر می باشد
موضـوع مـواد    1363قانون بودجه سال  66کلیه وجوه حاصل از اجرای بند الف  -22ماده 

هایی که توسط خزانه در بانک ملی محل حسب مـورد  نامه باید به حساب یینآاین ) 10( و )8(
. ها بنا به تقاضای استانداری مربوط افتتـاح میگـردد واریـز شـود    ها وبخشداریریبرای فرماندا

نها در پانزدهم و پایان هر ماه به آقابل برداشت خواهد بود و موجودی های مذکور غیر حساب
افتتاح میشود جمهوری اسالمی حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور در بانک مرکزی 
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  . واریز خواهد شد
صورتهای مالی در پایان مقاطع زمانی فوق پـس از کنتـرل توسـط بخشـداری و      -1صره تب

ها جمع صـورتهای مـالی    گردد و فرمانداری محل به فرمانداری مربوط ارسال میشهرداری هر 
واصله از بخشها و شهرداری ها را طی لیستی ماهانه به دفتر فنی استانداری مربـوط بـه منظـور    

  .                                                ندات واگذاری ارسال خواهد نمودکنترل با مدارک و مست
محل وقـوع   دفتر فنی صورت تفکیکی وصولی از معدن را با ذکر شماره معدن و -2تبصره 

هر سه ماه یک بار بـه سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان و       )از لحاظ تعیین حوزه بخش وشهر(
  .                           د کردوزارت کشور ارسال خواه

رسیدگی مکلف است با همکاری بانک ملی مرکز استان طـرح فـیش سـه     هیأت -23ماده 
محـل   ای مخصوص درآمد را حاوی شماره مسلسل جای خالی برای ذکر شماره معـدن، نسخه

  .           نام عامل بهره بردار باشد پیش بینی نماید وقوع معدن و
ه از فیشها نزد بانک ملی دریافت کننده وجه میماند و دو نسخه دیگر کـه  یک نسخ -تبصره

م نسـخه مـذکور بـه    یهور به مهر و تاریخ بانک باشد به عامـل تحویـل میشـود کـه بـا تسـل      مم
بخشداری یا شهرداری برگ رسید دریافت کند برگهای رسید مذکور در تصفیه حساب با دفتـر  

  .فنی مالک عمل خواهد بود
هـای پرداختـی شـماره     لیه عاملین استخراج و بهره بردار مکلفند در کلیه فـیش ک -24ماده 

  .                معدن محل وقوع معدن و نام خود را قید نمایند
خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در پایان هر ماه وصولی ماهانه حسـاب   -25ماده 

ایران به وزارت کشور نیز اعالم می تمرکز وجوه نزد خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسال
  .                                                 گردد

وزارت کشور بر اساس صورت تفکیکی وصولی دریافتی از دفاتر فنـی موضـوع    -26ماده 
اسـتانها   زوهمچنین اعتبار وصولی تمرکز وجوه در پایان هر ماه سهم اعتباری هر یـک ا  22ماده

و  یقانون بودجه کل کشور تعیـین وبـه وزارت امـور اقتصـاد     503059اعتبار ردیفرا از محل 
   .نمودها اعالم خواهد  سازمان برنامه وبودجه و استانداری دارایی،

 1363قانون بودجه سـال   503059از محل اعتبار ردیف ها اعتبار هر یک از استان -27ماده 
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وزارت مذکور  انایشان ودرخواست ذیحساب بر اساس دستور وزیر کشور یا مقام مجاز از طرف
و دارایی مراکز استان ها ابـالغ خواهـد    یادارات امور اقتصاد ها وطریق خزانه به استانداری از

های متبادله بـا سـازمان برنامـه    تا با رعایت مقررات عمومی دولت و براساس موافقت نامه شد،
                                                 .                     وبودجه استان به مصرف برسد

هـای معـادن سـهم اعتبـاری هـر یـک از       ها مکلفند با توجه به وصولیاستانداری -28ماده 
های تابعه را به نسبت اعتبار تعیین شده استان مشـخص  ها و شهرداریبخشداری ها،فرمانداری

های مربـوط  موافقت نامه 28موضوع ماده  های اجراییهای پیشنهادی دستگاهپروژهو بر اساس 
  .                                                    ازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایندسرا با 

ـ هـا   توانند برای اجـرای پـروژه  ها میاستانداری -تبصره  ر حسـب مـورد بـه فرمانـداریها،    ب
  .                   یندها تفویض اختیار نماو شهرداری ها بخشداری

کلیه دستگاه های اجرایی ذینفع مکلفند فهرست پروژه های پیشنهادی خود را بـا   -29ماده 
ها جهت بررسی و تنظیم موافقت نامه به دفتر فنـی اسـتانداری واطـالع سـازمان      تعیین اولویت

  .برنامه و بودجه استان ارسال نمایند
  .های نیمه تمام اولویت خواهد داشت پروژه در اجرای مفاد این ماده تکمیل -تبصره
استانداریها مجاز نیستند هیچ نوع تعهـد مـالی و پرسـنلی از محـل اعتبـار ردیـف        -30ماده

  .برای سالهای بعد ایجاد نماید 1363قانون بودجه سال 503059
  

های مرزی نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه آیین) 4(  
)1363مصوب(   

  تعاریف و اصطالحات): فصل اول(
  .این تعاریف و اصطالحات براساس حروف الفبا تنظیم گردیده است

مدیریت منابع زیست محیطی یک آبخیز به نحوی که به بهترین وجه  :آبخیزداری -1
 .اهداف مدیریت طرح را برای بهره برداری مداوم از این منابع برآورده سازد

 .برای جریان یافتن آبمجرای باریک طبیعی است : آبراهه -2

محل و تأسیساتی است که در مجاورت رودخانه یا محل مناسب دیگـر  : آبشخور -3
 .برای نوشیدن آب چهار پایان از آن استفاده می شود
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سازه یا بنایی است که جهت حفاظت و تـرمیم سـواحل اعـم از رودخانـه،     : یاپ -4
 .دریاچه و دریا در مقابل فرسایش احداث می شود

عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شـده   :اصالح مسیر -5
های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگـر   ها و نقشه معاهدات، موافقت نامه در

 .تغییر مسیر داده است

خاکریز یا مانعی است که به موازات تقریبی محور : بازوهای خاکی یا سیل شکن -6
خصوص در کنار آنها به منظور جلـوگیری از پخـش آب در    رودخانه و نهر یا مسیل به

 .اراضی اطراف و ممانعت از عمل تخریب سیالبها احداث می گردد

آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در حـداکثر طغیـان معمـولی    : بستر -7
 . گیردزیر آب قرار می

و آنرا  عبارت است از هر گونه گیاهی که سطح خاک را پوشانده: پوشش گیاهی -8
 .در مقابل فرسایش حفاظت می نماید

تـرین سـطح    عبارتست از خط میانی کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین: تالوگ -9
 قابل کشتیرانی 

-عبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانـه مـی  : حفظ و تثبیت -10

 .گردد

از طریق محاسبات ساله  25میزان آبی است که با تناوب : حداکثر طغیان معمولی -11
 .گرددآمار و احتماالت هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می

آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق : حریم -12
ارتفاق برای کمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی الزم می باشد و بالفاصله پـس  

 .از بستر قرار دارد

ها و عملیاتی که جهت مبارزه بـا فرسـایش خـاک بـه      کلیه برنامه: خاکحفاظت  -13
 .آیداجرا در می

ای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی  پهنه: حوزه آبریز یا آبخیز -14
 .نمایدآن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می

انه، نهر یا مسیل را بـه یکـدیگر   خطی است که عمیقترین نقاط رودخ: خط القعر -15
 .نماید میوصل 
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سازه یا بنایی است که در امتداد تقریبی دیواره طبیعی یا سـواحل  : دیواره ساحلی -16
و برای تثبیت و حفاظت سواحل و زمینهای جانبی در برابر سیل و فرسایش احداث می 

 .شود

قسمتهایی از  ای اطالق می شود که تمام، قسمت و یابه رودخانه: رودخانه مرزی -17
 .آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل دهد

زیاد آب در یک رودخانه به میزانی کـه از مواقـع    جریان یا باال آمدن نسبتاً: سیل -18
همچنـین اسـتغراق زمینهـای    . شـود  ر وضوح بیشتر باشد سیل نامیده مـی معمولی به طو

 .ندپست در اثر باال آمدن سطح آب رودخانه را سیل یا طغیان آب می گوی

سازه یا بنایی است که در مقطع عرضی رودخانه بـه صـورت آبشـارهای    : شوت -19
 .مصنوعی به منظور کاهش شیب طولی آن و کاهش سرعت آب احداث می شود

هایی که به منظور مشـخص نمـودن    ها و نشانه عبارت است از میله: عالئم مرزی -20
کشور هم مرز نصب  خط مرز در شکل اندازه و رنگ معینی، بر اساس توافق دو یا چند

 .گرددمی

عبارت است از سندی که بین دو یا چنـد دولـت منعقـد    : نامه عهدنامه و موافقت -21
در صـورت عـدم پـیش    (نماید و فسخ یک جانبه آن شود و ایجاد تعهد برای آنها میمی

 .شود موجب مسئولیت متخلف می) بینی در متن سند

ظـت خـاک در مقابـل    عبـارت اسـت از کاشـتن نهـال بـرای حفا     : غرس اشجار -22
 .فرسایش

گـردد کـه آب   به قسمتی ازحـریم رودخانـه اطـالق مـی    : کناره یا کرانه یا دیواره -23
 .رودخانه در حداکثر طغیان معمولی خود از آن فراتر نرود

محلی است که به منظور عبور اشخاص و چهار پایان برای دسـتیابی بـه   : گذرگاه -24
 .رودخانه از آن استفاده می شود

امل اقداماتی است که در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به ش: الیروبی -25
 .منظور دستیابی به شرایط مناسب جهت عبور جریانهای عادی انجام می شود

عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان خود از : مجرای اصلی -26
 .آن عبور نماید

 .ک کشور را مرز گویندآخرین حد قلمرو هوایی، دریایی و زمینی ی: مرز -27
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مسیلی است که تمام، قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز مشترک دو : مسیل مرزی -28
 .دهدکشور را تشکیل می

ای است که در پایان مذاکرات نمایندگان دو یا صورتجلسه: مقاوله نامه و پروتکل -29
ل یـا  رسد و یا سندی است که به منظور توضیح و تفسیر یا تعدیچند دولت به امضا می

گـردد و معمـوالً جزیـی از آن    تصحیح موادی از عهدنامه و موافقتنامه اصلی تنظیم مـی 
 .تلقی می شود

خطی است که سطح آب مجرای اصلی رودخانه یا نهر یا مسیل را : منصف المیاه -30
 .نمایدبه دو قسمت متساوی تقسیم می

رک دو نهری است که تمام، قسمت و یـا قسـمتهایی از آن مـرز مشـت    : نهر مرزی -31
 .دهدکشور را تشکیل می

 
 قانون) 2(وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده ) : فصل دوم(

ــاده  ــه -1م ــور، وزارت    کمیت ــرو، وزارت کش ــع وزارت نی ــدگان مطل ای متشــکل از نماین
، ژانـدارمری جمهـوری   )اداره جغرافیایی ارتش(کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع 

و وزارت برنامه و بودجه است که دارای اختیـارات کـافی بـرای    ) رزبانیاداره م(اسالمی ایران 
  .تصمیم گیری می باشند

ها و سازمانهای فوق الذکر دو نفر نماینده بـه عنـوان اعضـا     هر یک از وزارتخانه -1تبصره 
  .اصلی و علی البدل و به وزارت نیرو معرفی خواهند نمود

و به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی از در صوت تشخیص کمیته، وزارت نیر -2تبصره 
 ها و سازمانها جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهدندگان سایر وزارتخانهینما
  .دورآ

عضویت هر یک از اعضا کمیته با حکم وزیر یا باالترین مقام وزارتخانه یا سازمان  -2ماده 
 .ا بالمانع می باشدبه مدت سه سال خواهد بود و تمدید عضویت اعضا آنه

در صورت فوت، استعفاء تغییر شغل، برکناری و یا بازنشستگی هـر یـک از اعضـا     -تبصره
  .خواهد شدتعیین کمیته جانشین وی از طرف مقامات مذکور در این ماده بالفاصله 

اعضا کمیته موظفند در تمام جلساتی که توسط دبیر کمیته اعالم می گردد شـرکت   -3ماده 



ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه                                                                                        64 
 

هرگاه به عللی معذور از حضور در جلسه باشند عضو علی البدل ملزم به شـرکت در  نمایند و 
  .جلسه خواهد بود

  .محل تشکیل کمیته در حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد -4ماده 
تعیین خط مشی کلی امور مربوط به اجرای قانون و تشخیص اولویتها و همچنـین   -5ماده 

  .رایی از اختیارات خاص کمیته می باشدنظارت بر برنامه های مطالعاتی و اج
کمیته دائمی بوده و مستمراً بر انجام امور مطالعاتی و اجرایی و سایر مسائل مربوط  -6ماده 

  .به قانون اتخاذ تصمیم، هماهنگی و نظارت می نماید
تصمیمات کمیته در چارچوب قانون حفظ و تثبیت کناره و بسـتر رودخانـه هـای     -7ماده 

لحاظ نافذ و الزم االجرا است و هر یک از اعضا کمیتـه مسـئول پیگیـری اجـرای     مرزی از هر 
  .تصمیمات کمیته در وزارتخانه ها یا سازمانهای متبوعه خود می باشند

  .مجموع آرا موافق کل اعضا معتبر است 3/2تصمیمات کمیته با  -تبصره
طرح حفظ و تثبیـت   کمیته می تواند به منظور شناسایی و نظارت بر حسن اجرای -8ماده 

کناره و بستر رودخانه های مرزی و تهیه گزارش بـه یـک بـه یـک یـا چنـد نفـر از اعضـا یـا          
تهیـه وسـیله رفـت و    . کارشناسان منتخب ماموریت دهد که به مناطق مورد نظر عزیمت نمایند

برگشت و پرداخت هزینه سفر و فوق العاده متعلقه از محل طـرح مصـوبه مربوطـه بـه عهـده      
  .نیرو خواهد بود وزارت

کمیته می تواند عنداللزوم از مسئولین و مقامات مملکتی به منظور بحـث و تبـادل    -9ماده 
نظر در جهت رفع مشکالت امور فنی و اجرای طرحهای در دست اقدام دعوت به عمـل آورد  

  .تا تصمیمات مقتضی برای همکاری الزم از طرف مسئولین مربوطه اتخاذ گردد
بایستی در  رتخانه ها و سازمانهای مربوطه میات کمیته پس از ابالغ به وزاتصمیم -10ماده 

  .اسرع وقت به مرحله اجرا گذارده شود
سـات دیگـر در   های نفت و گاز و ایجـاد هـر نـوع تأسی    در مواردی که عبور لوله -12ماده 

وسـط  ها و انهار و مسیلهای مرزی ضرورت پیدا کنـد، طرحهـای الزم ت   حریم و بستر رودخانه
  .وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه تهیه و پس از تأیید کمیته قابل اجرا می باشد

 31و 29،24،23،22،21،19تأیید و اظهار نظر درخصوص موارد منـدرج در مـواد    -13ماده 
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  .باشد این آیین نامه از اختیارات کمیته می
د بـود و از بـین کارمنـدان    نماینده وزارت نیرو سمت دبیر کمیته را نیز دارا خواه -14ماده 

  .نماید مطلع و واجد صالحیت وزارت نیرو یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می
دبیرخانه کمیته در وزارت نیرو مستقر بـوده و تشـکیالت و کارکنـان آن در قالـب      -تبصره

  .شود های مرزی به وسیله وزارت مذکور تهیه و تأمین می گروه رودخانه
  
  ظایف و مسئولیتهاو): فصل سوم(

عــات مربــوط بــه مشخصــات فنــی آوری آمــار و اطالامــور مطالعــاتی، جمــع -15مــاده 
های مرزی شامل هیدرولوژی، هیدرژئولوژی، زمین شناسی مهندسی و سایر اطالعـات   رودخانه

مورد نیاز برای تهیـه طرحهـای مهندسـی و اجـرای طرحهـای حفـظ و تثبیـت کنـاره وبسـتر          
فنـی بـا   بـرداری و سـایر مـوارد    هماهنگ نمودن نیازهای ژئولوژی، نقشه مرزی و های رودخانه
  .می باشدیرو وزارت ن
امور برنامه ریزی و اجرای قانون حفظ و تثبیـت کنـاره و بسـتر رودخانـه هـای       -16ماده 

مرزی با وزارت نیرو بوده و هماهنگی های ضروری را بـا سـایر وزارتخانـه هـا و سـازمانهای      
مل خواهد آورد و عملیات اجرایـی قـانون بـه وسـیله سـازمانهای تابعـه آن       دولتی ذیربط به ع

  .وزارت انجام خواهد شد
هـای مـرزی، انهـار و مسـیلهای      وزارت نیرو بر حسب اولویت، حریم رودخانـه  -17ماده 

مرزی را اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند تعیین و پس از تأیید کمیته موضـوع مـاده   
  .جهت اطالع عموم آگهی خواهد نمودقانون ) 2(

قـانون بـا   ) 2(جابجایی و اسکان مرزنشینان پس از تشخیص کمیته موضوع ماده  -18ماده 
های کشاروزی، نیرو و مسکن و شهر سازی بـر حسـب در    باشد و وزارتخانه وزارت کشور می

نجـام  خواست وزارت کشور موظف به همکاری و تأمین نیازهای ضروری مرزنشـینان بـرای ا  
  .جابجایی می باشند

برآورد، تأمین و پرداخت هر گونه خسارات ناشی از اجرای قانون به مرزنشـینان   -19ماده 
  .به قیمت عادله و سایر هزینه های متعلقه به عهده وزارت کشور می باشد
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قیمت عادلـه بـه وسـیله کارشناسـان رسـمی و در صـورت عـدم دسترسـی بـه           -1تبصره 
  .خبرگان محلی برآورد خواهد شد کارشناسان رسمی توسط

) اعم از کارشناسان رسمی یا خبرگـان محلـی  (نحوه اعتراض به نظر کارشناسان  -2تبصره 
شورای  17/11/1358الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مصوب ) 4(برابر ماده 

  .انقالب می باشد
ــاده  ــزداری د   -20م ــاک و آبخی ــت خ ــای حفاظ ــرای طرحه ــه و اج ــز تهی ــوزه آبری   ر ح

  .رودخانه های مرزی به عهده وزارت کشاورزی می باشد
در صورتی که به تشـخیص کمیتـه، تثبیـت و حفاظـت کنـاره و بسـتر رودخانـه         -21ماده 

مستلزم ایجاد پوشش گیاهی و یا غرس اشجار باشد وزارت کشاورزی طرحهای الزم را تهیه و 
  . پس از تصویب کمیته به اجرا درآورد

اجرای مقـررات قـرق و کنتـرل چـرا در منـاطق مـورد لـزوم پـس از تشـخیص           -22ماده 
به ) اداره مرزبانی(کارشناسان وزارت کشاروزی با همکاری ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران 

  .عهده وزارت کشاورزی می باشد
نظر به اینکه اجرای دقیق مفاد قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانـه هـای    -23ماده 

زی، هماهنگی و همکاری دو یا چند کشور هـم مـرز را ایجـاب مـی نمایـد، وزارت امـور       مر
خارجه در هر مورد به درخواست وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و تأیید کمیته موضوع ماده 

با تشکیل کمیسـیونهای مشـترک و اخـذ    (قانون نسبت به انجام مذاکرات سیاسی و قانونی ) 2(
برای جلب همکاری طرف مقابـل اقـدام خواهـد نمـود و حسـب      ) دو کشورتماس بین نمایندگان 

  .داشت ها و سایر قراردادها اقدام الزم معمول خواهدها، پروتکلمورد نسبت به انعقاد موافقت نامه
در مواردی که اصالح مسیر رودخانه مرزی مستلزم اصطالحات جزئی در خطوط  -24ماده 

با پیشنهاد کمیتـه موضـوع   ) قانون اساسی 78اجرای اصل در (ت امور خارجه ارمرزی باشد وز
  .قانون، در مورد اخذ مجوز از مجلس شورای اسالمی اقدام خواهد نمود) 2(ماده 

وزارت امور خارجه نظارت بر امر کناره بندی رودخانـه هـای مـرزی را از نظـر      -25ماده 
  .خواهد داشتحفظ خط مرز و صحیح بودن محل و مشخصات میله های مرزی به عهده 

براسـاس تصـمیمات کمیتـه    ) اداره مرزبـانی (ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران   -26ماده 
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قانون تسـهیالت الزم را در حـد وظـایف قـانونی بـرای وزارتخانـه هـا و        ) 2(مندرج در ماده 
  .سازمانهای ذیربط فراهم می نماید

ـ  -27ماده  ا مرزبانـان دول همجـوار بـه    برقراری تماسهای الزم در ارتباط با اجرای قانون ب
هنگی وزارت امـور خارجـه   بـا همـا  ) اداره مرزبـانی (عهده ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران 

بایسـتی کلیـه مسـائلی را کـه      ها و سازمانهای مسئول اجرای قانون مـی  و وزارتخانه خواهد بود
باشـد قـبالً    بل میأمورین و مرزبانان کشور مقاهای مرزی و تماس با م مستلزم تردد بر رودخانه

  .با مرزبانان کشور مربوطه هماهنگ و زیر نظر آنها اقدام نمایند
ها، انهار و مسیلهای مرزی و ابنیـه   جلوگیری از تجاوز اشخاص به بستر رودخانه -28ماده 

و تأسیسات حفاظتی و همچنین اعالم حدوث هر گونـه تغییـرات در تأسیسـات و ابنیـه فـوق      
  .می باشد) اداره مرزبانی(ی جمهوری اسالمی ایران الذکر به عهده ژاندارمر

تعیین محل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دستک گذاری جهـت سـیم خـاردار     -29ماده 
های مرزی با ژاندارمری جمهوری  ودخانهرهای حفظ و تثبیت کناره و بستر  برای اجرای پروژه

  .باشد می) اداره مرزبانی(اسالمی ایران 
ل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دروازه یا گذرگاه برای برداشـت آب  تعیین مح -30ماده 

  از رودخانه مـرزی و احـداث آبشـخور در مـواردی کـه امکـان دسترسـی در خـارج از بسـتر          
  .رودخانه های مرزی برای مرزنشینان وجود نداشته باشد به عهده اداره مرزبانی می باشد

یاز از مسیر رودخانه های مـرزی و حـوزه   تهیه عکسهای هوایی با مقیاس مورد ن -31ماده 
اداره (بـا وزارت دفـاع    50000/1آبریز آنهـا و نقشـه هـای توپـوگرافی کوچـک مقیـاس الـی        

  .می باشد) جغرافیایی ارتش
قانون نسـبت بـه تهیـه    ) 2(سازمان نقشه برداری به تشخیص کمیته موضوع ماده  -32ماده 

  .رد نیاز اقدام خواهد نمودمو) 50000/1بزرگتر از (نقشه های بزرگ مقیاس 
مختصات قائم الزاویه و جغرافیـایی نقـاط   ) اداره جغرافیایی ارتش(وزارت دفاع  -1تبصره 

مبنایی موجود را برابر مقررات جاری در اختیار سـازمان نقشـه بـرداری قـرار داده و همچنـین      
  ه بـرداری و تأییـد   نسبت به اعزام یک یا چند نفر نماینده به عنوان ناظر بر امـور اجرایـی نقشـ   

  .نقشه های تهیه شده اقدام می نماید
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مشارکت در انجام عملیات نقشه برداری زمینی در موارد ضروری و بنا بـه تشـخیص کمیتـه    

  .قانون، با اداره جغرافیایی ارتش خواهد بود) 2(موضوع ماده 
ز وزارتخانـه و  وزارت برنامه و بودجه عالوه بر تعیین هزینه های ساالنه مورد نیا -33ماده 

سازمانها در ارتباط با اجرای قانون، اعتبارات الزم را نیز در موارد فوری پـیش بینـی نشـده بـه     
  .طور ضربتی تأمین می نماید

  
  نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال های عمومی آبرسانی،آبیاری و زهکشی آیین) 5(

  )1371مصوب (
عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مسـتحدثاتی   های مخازن، تأسیسات آبی، کانال -1ماده 

  .سالم سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوندآبرسانی،  هستند که به منظور
حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال های عمومی آبرسـانی، آبیـاری و زهکشـی بـا      -2ماده 

  .یه دیواره آنهاستاز منتهی ال این حریم باشد ه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر میتوج
  :ظرفیت کانال های مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی

 .متر 12میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15بیش از ) دبی(آبدهی  -1

 .متر 8ان حریم از هر طرف زمی –متر مکعب در ثانیه  15تا  10از ) دبی(آبدهی  -2

 .متر 6یزان حریم از هر طرف م –متر مکعب در ثانیه  10تا  5از ) دبی(آبدهی  -3

 .متر 4میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  5تا  2از ) دبی(آبدهی  -4

 .متر 2تا  1میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب  2لیتر تا  150از ) دبی(آبدهی  -5

 .متر 1میزان حریم از هر طرف  –لیتر در ثانیه  150کمتر از ) دبی(آبدهی  -6

متر از هر طـرف نسـبت    3(متر  6میلیمتر، در کل  500آبرسانی با قطر  حریم لوله  -3ماده 
  ) به محور لوله

متر از هر طرف نسبت بـه محـور    3(متر  6میلی متر، در کل  800تا  500حریم لوله از  -1
 )لوله

متر از هر طرف نسبت به محـور   5(متر  10میلیمتر، در کل  1200تا  800حریم لوله از  -2
 )لوله

متر از هر طرف نسبت بـه محـور    6(متر  12میلیمتر به باال، در کل  1200حریم لوله از  -3
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 )لوله

در صورتی که لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب شوند، حـد   -تبصره
  .خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می شود

ها تا مسـاحت  ارع و باغکانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مز -4ماده 
  .هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغ ها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند 100

اداره های ثبت و اسناد و امالک مکلفند بیست روز قبل از تحدیـد حـدود امـالک     -5ماده 
سـانی و  واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعـی، کانـال هـای آبیـاری آبر    

زهکشی، روز تحدید حدود را به شـرکتهای آب منطقـه ای و در داخـل محـدوده اسـتحفاظی      
شهرها به شهرداریهای ذیربط و در خوزستان به سازمان آب و برق خوزستان اطالع دهنـد کـه   

نرسیدن پاسخ در . مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعالم دارند حریم
  .مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و امالک نمی باشدمدت یاد شده، 

وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسـته   -6ماده 
به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به وظایف خود یا صدور پروانه سـاختمان یـا   

، مرداب ها و برکه هـای طبیعـی را در داخـل    نظایر آن، حد بستر، حریم رودخانه ها، مسیل ها
محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از این محدوده، از شرکت های آب منطقـه ای و  

دسـتگاه هـای یـاد شـده     . در استان خوزستان ازسازمان آب و برق خوزسـتان اسـتعالم نماینـد   
اعـالم  . عالم را بدهنـد موظفند حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ دریافت، پاسخ است

  .نکردن پاسخ در مدت تعیین شده، به مفهوم بالمانع بودن اجرای طرح است
ها، مسیلها و برکه های طبیعی با حریم سـایر تأسیسـاتی کـه     هرگاه حریم رودخانه -7ماده 

دارای حریم هستند، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل برای تأسیسات دو طرف، بـه صـورت   
  .تفاده قرار می گیردمشترک مورد اس

نامه، زمینهـای اشـخاص در مسـیر و حـریم کانالهـا و       آیینهرگاه در اجرای این   -8ماده 
قانون توزیع عادالنه آب بهای عادالنـه روز  ) 43(تأسیسات آبی و آبرسانی قرار گیرد، طبق ماده 

  .آنها به مالکان پرداخت می شود
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ملی کاهش اثرات  بالیای طبیعی آیین نامه اجرائی قانونی تشکیل کمیته)  6(  
  )1372مصوب(

به منظور پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از بالیای طبیعی، مبادله اطالعات مطالعه   -1ماده 
و تحقیقات علمی، کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی متشکل از یـک کمیتـه همـاهنگی و    

  :گردد  می گانه به شرح ذیل تشکیل تخصصی نههای فرعی تحقیقاتی  کمیته
هـای زمـین بـه مسـئولیت      کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیـه  -الف

  :های مشروحه زیر ی و عضویت دستگاهزوزارت مسکن و شهرسا
وزارت فرهنــگ و آمــوزش عــالی، موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، وزارت مســکن و 

المللـی  نـور، موسسـه بیـ  ـاسی کشـ ـشنـ نـازمان زمیـس ران،ـایاتمیشهرسازی، سازمان انرژی
ت کشور، سازمان حفاظت محـیط زیسـت، بنیـاد مسـکن     رشناسی و مهندسی زلزله، وزاهـزلزل

سیمای جمهوری اسالمی ایران، ی، مرکز تحقیقات ساختمان مسکن، سازمان صدا وماسالانقالب
  .وزارت نیرو، شهرداری تهران

ی و زی و سرمازدگی به مسئولیت وزارت کشـاور کمیته فرعی دفع آفات و امراض نبات –ب 
  :عضویت دستگاههای مشروحه زیر

وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور، سـازمان  
ت کشور، سازمان حفاظت محیط زیسـت، وزارت  رصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزا

  .نرژی اتمی ایرانبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ا
کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی به مسئولیت وزارت جهاد سـازندگی و   –ج 

  :عضویت دستگاههای مشروحه زیر
ت روزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشـور، وزا 

سالمی ایـران، وزارت  کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری ا
  .پست و تلگراف و تلفن

پیشگیری ازسیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیت وزارت کمیته فرعی  –د 
  :نیرو و عضویت دستگاههای مشروحه زیر

وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادسازندگی، وزارت راه و ترابری، وزارت مسـکن و  
تمان و مسکن، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، شهرسازی، مرکز تحقیقات ساخ

سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین شناسـی کشـور، وزارت کشـاورزی، وزارت پسـت و     
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  .تلگراف و تلفن
کمیته فرعی رفع آلودگی هوا به مسئولیت سازمان حفاظت محـیط زیسـت و عضـویت     -هـ 

  : دستگاه های مشروحه زیر
زیسـت، وزارت صـنایع، وزارت صـنایع سـنگین، وزارت معـادن و      سازمان حفاظت محیط 

فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی، وزارت    
کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان انرژی اتمـی ایـران، وزارت نفـت، سـازمان صـدا و      

انشـگاه تهـران موسسـه    یسـت، د زسیمای جمهوری اسالمی ایران، موسسـه مطالعـات محـیط    
  .ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شهرداری تهران

مسـئولیت سـازمان هواشناسـی کشـور و      بهو کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از طوفان 
  : عضویت دستگاههای مشروحه زیر

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، وزارت کشـور،  
نی، سازمان هواشناسی کشور، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهـران، سـازمان   سازمان بنادر کشتیرا

  . صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن
احمـر و عضـویت دسـتگاههای     کمیته فرعی امداد و نجات به مسئولیت جمعیت هـالل  -ز

  : مشروحه زیر
اشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی     احمر جمهوری اسالمی ایـران، وزارت بهد جمعیت هالل

فرماندهان نیروهـای نظـامی و نیـروی    وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
انتظامی، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد سازندگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا 

زلزلـه  المللـی  اسالمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیسـت، موسسـه بـین   و سیمای جمهوری
شناسی و مهندسی زلزله، سازمان بهزیستی کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شـهرداری  

  . تهران
کمیته فرعی جبران خسارات به مسئولیت سازمان برنامـه و بودجـه و عضـویت دسـتگاههای      -ح

  : مشروحه زیر
ن و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایـی، وزارت کشـور، وزارت مسـک   

شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران،  
شرکت بیمه ایران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان صـدا و سـیمای جمهـوری    

  . اسالمی ایران
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  . کمیته فرعی بهداشت و درمان به مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –ط 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هالل احمر جمهـوری اسـالمی ایـران،    وزارت 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان صدا و سیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، وزارت جهـاد     
  . سازندگی، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور

های نه گانه الن کمیتهکمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسئو -2ماده 
  . فوق می باشد

هر یک از کمیته های فرعی دارای دبیر هستند که با حکـم مسـئول کمیتـه فرعـی      -3ماده 
سال منصوب شده و در جلسات مربـوط بـدون حـق رأی، شـرکت مـی       2مربوط برای مدت 

  . نمایند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است
و حداقل دو سوم اعضای کمیته تشکیل می شود  هر کمیته فرعی با حضور مسئول -4ماده 

  . و تصمیمات اتخاذ شده با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر و نافذ خواهد بود
کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی با دعوت وزیر کشور که ریاست کمیته ملـی   -5ماده 

امات تعیین شده در را به عهده دارد به طور منظم و سه ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد و مق
لیکن در شرایط اضطراری کمیته مـذکور بطـور فـوق العـاده در     . قانون باید در آن حضور یابند

  . گردد و نتیجه آن توسط وزیر کشور به استانها ابالغ می شودوزارت کشور تشکیل می
و  کمیته کاهش اثرات بالیای طبیعی استانی با حکم وزیر کشور به ریاست استاندار -6ماده 

شود و هر یک از کمیته های حضور مسئوالن ذی ربط استانی و شهردار مرکز استان تشکیل می
فرعی عنداللزوم و با حکم استاندار با همان ترکیب مسئوالن مشابه در استان به ریاست نماینده 

  .استاندار تشکیل شده و انجام وظیفه می نمایند
دهد و حضور نماینـدگان  ار تشکیل جلسه میکمیته فرعی به طور منظم هر ماه یکب -7ماده 

تواننـد بـا   در صورت ضرورت این نماینـدگان مـی  . دستگاههای تعیین شده در آن الزامی است
در شـرایط  . اطالع قبلی، به همراه کارشناسـان یـا مشـاورین خـود در جلسـه شـرکت نماینـد       

  . اضطراری کمیته مزبور می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد
 هیـأت امور مربوط بـه خـود، از اعضـای    کمیته های فرعی می توانند برای پیشبرد  -8ماده 

های علمی دانشگاهها و موسسـات آمـوزش عـالی و متخصصـان و کارشناسـان دسـتگاههای       
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  . اجرایی دعوت بعمل آورند
جلسات فوق العاده هر یک از کمیته های فرعی با تصـمیم مسـئول کمیتـه فرعـی      -9ماده 

خواست سه تن از اعضا در وزارتخانه یا سازمان یا موسسه ای که مسـئول کمیتـه   مربوط، یا در
  . به آن وابسته است تشکیل خواهد شد

وظـایف کلـی و عمـومی کمیتـه هـای فرعـی، انجـام         :های فرعـی  وظایف کمیته -10ماده 
ز مطالعات و کارهای تحقیقاتی در زمینه ارائه راه حلهایی است که منجر بـه جلـوگیری از بـرو   

شرح وظایف تفصیلی کمیته هـا ظـرف یکمـاه از    . حادثه طبیعی یا کاهش اثرات آن خواهد شد
تاریخ تشکیل، توسط اعضای کمیته مربوط تهیه و به تصویب کمیته ملی کاهش اثـرات بالیـای   

  . طبیعی خواهد رسید
  مسئول هر کمیته فرعی به پیشنهاد وزیر مربـوط و حکـم وزیـر کشـور منصـوب       -11ماده 

  . باشند مسئوالن کمیته های فرعی در رده معاون وزیر یا ریاست سازمان می. گردد می
کمیته هماهنگی، در وزارت کشور تشکیل مـی گـردد و عهـده دار جمـع بنـدی       -12ماده 

نظرات ارائه شده توسط کمیته های فرعی و تجزیه و تحلیل و هماهنگی آنها جهـت ارائـه بـه    
  . یعی برای بررسی و تصویب می باشدکمیته ملی کاهش اثرات بالیای طب

حق الجلسه کمیته ها با رعایت مقررات و دستور العمل های مربوط و بر اسـاس   -13ماده 
  . قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی پرداخت خواهد شد) 2(تبصره 

یبانی به منظور تسهیل هماهنگی در مبادلـه اطالعـات و تحقیقـات و انجـام پشـت      -14ماده 
کارشناسی در موارد مزبور و نیز تامین خـدمات الزم، بـه عنـوان دبیرخانـه کمیتـه همـاهنگی،       

  . تشکیالت مناسبی در وزارت کشور تشکیل می شود
  

  )1373مصوب( نامه جلوگیری از آلودگی آب ای از آیین گزیده) 7(
جهـاد   زی،کشـاور  هـای نیـرو،   با همکاری وزارتخانـه حفاظت محیط زیست سازمان  - 3ماده 

بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیـربط حسـب    سازندگی،
  .    مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود

سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب بـه طریـق    -4ماده 
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مدارک مورد نیاز را در صـورت درخواسـت    مسئولین موظفند اطالعات و .ام نمایندمقتضی اقد
  .          در اختیار سازمان قرار دهند

 نیـرو،  کشـاورزی،  ،درمـان وآمـوزش پزشـکی    بهداشت، وزارتخانه های کشور، -1تبصره 
و جهـاد سـازندگی و حسـب مـورد سـایر موسسـات ذیـربط         معادن و فلـزات ، صنایع سنگین

  .  ری الزم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشتهمکا
  

  ئینامه اجرا آیین 16بر افزودن یک تبصره به ماده  وزیران مبنی هیأتمصوبه    )8(
  )1375مصوب  ( کل کشور1363قانون بودجه سال  66ه تبصر

سـه در بسـتر و   صدور پروانه بهره برداری و اجازه برداشت از معـادن شـن و ما   -2تبصره 
های طبیعـی  مسیلها، چشمه ها، مردابها و برکه حریم روخانه ها، انهار طبیعی، کانالهای عمومی،

از (ها، اعم از طبیعی و مخزنی توسـط وزارت کشـور   دریاها و دریاچه و حریم قانونی سواحل
زمانهای آب ، بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سا)جمله استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها

  . ربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع استای ذیمنطقه
  

  منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از  )9(
  )1378مصوب (

  : قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن عبارت است از - 2ماده 
آبهـای داخلـی، دریـای     (المی ایـران  آبهای تحت حاکمیت و صـالحیت جمهـوری اسـ    - 1

عمـان بـه ترتیـب مقـرر در      در خلیج فارس و دریای) سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی
  .قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران و مقررات اجرایی آن 

  آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر  - 2
های طبیعـی و مصـنوعی و    ایران از قبیل آبهای موجود در دریاچه آبهای داخلی و مرزی - 3

مردابهـا اعـم از شـور     تاالبهـا ،  ها، آبگیرهای طبیعی و مصـنوعی،آبراهها ،  پشت سدها، رودخانه
  .ها  شیرین یا آبهای لب شور ساحلی و مصب رودخانه ،

ابل بهـره بـرداری   طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر ق - 3ماده  
توسط شرکت سهامی شـیالت ایـران    بر اساس تحقیقات علمی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی

شـود تهیـه و پـس از تاییـد      که از این پس در این آیین نامه بـه اختصـار شـیالت نامیـده مـی     
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برداری ذی ربط توسط وزیـر جهـاد سـازندگی جهـت اجـرا ابـالغ        کمیسیونهای مدیریت بهره
  . گردد می
انجام هر گونه فعالیت در زمینه تکثر و پرورش آبزیـان توسـط افـراد حقیقـی و      - 14ماده  

  . است حقوقی مستلزم دریافت پروانه از شرکت سهامی شیالت ایران
پرورش یـا تکثیـر و پـرورش آبزیـان      نوع پروانه با توجه به نوع فعالیت شامل تکثیر آبزیان ، 

  . باشد بهره برداری، می پروانه وافقت اصولی ،است و براساس مرحله فعالیت شامل م
  .انجام فعالیتهایی که جنبه تفننی و سرگرمی دارد از شمول این ماده مستثنی هستند -تبصره  
متقاضیان دریافت پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اخـذ مجـوز از مراجـع ذی     -19ماده  

شـیالت بـه ایـن مراجـع معرفـی       ز طـرف ربط با صدور معرفی نامه یا ارسال رونوشت پروانه ا
  . باشد خواهند شد و متقاضی شخصاً موظف به دریافت این مجوزها از مراجع ذی ربط می

صدور پروانه تأسیس مزارع تکثیر و پـرورش آبزیـان موکـول بـه ارایـه مجـوز        - 20ماده   
آب و مـدیریت منـابع    سـازمان  (تخصیص و بهره بـرداری از منـابع آبـی توسـط وزارت نیـرو      

  . است )ای و آب و برق خوزستان  سازمانهای آب منطقه
آب بها یا حق النظاره و حق اشتراک برای استفاده از منابع آبی کشور کـه تحـت    - 21ماده  

توسط دارنـده پروانـه بـه وزارت     نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند به شرح زیر محاسبه و
  . شود نیرو پرداخت می

  گرمابی  پرورش ماهیان -الف  
از محصـول یـا ارزش ریـالی آن و     %)5(پنج درصـد   آب بها برای منابع آبی تنظیم شده ، - 1

  . باشـد  ارزش ریـالی آن مـی   از محصـول و یـا  %) 1(برای منابع آبی تنظیم نشـده، یـک درصـد    
حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی اسـت کـه بـرای هـر      - 2

  . شود آبی در همان منطقه پرداخت میهکتار زراعت 
  پرورش ماهیان سرد آبی  -ب 

از محصـول یـا ارزش ریـالی آن و    %) 3(آب بها برای منابع آبی تنظیم شده، سه درصـد   - 1
  . باشد ارزش ریالی آن می از محصول یا%) 1(برای منابع آبی تنظیم نشده، یک درصد 

خر معادل حق اشتراکی است که بابـت هـر   حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع است - 2
  . شود هکتار زراعت آبی در همان منطقه پرداخت می
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  . مالک محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود - 1تبصره  
فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهـای شـور و    - 2تبصره  

کنند از پرداخت آب بها و  می استفاده) زان شوری بیش از ده گرم در لیتربا می (لب شور سطحی 
  . حق اشتراک معاف هستند

در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهـای شـیرین    - 3تبصره  
صـد آب شـیرین کـه بـرای      کنند، میزان آب بها و حق اشتراک بر حسب میزان و در استفاده می

گیرد و براساس تعرفه مشخص شده در این ماده محاسبه و  شوری مورد استفاده قرار می تعدیل
شیرین مورد استفاده توسـط شـیالت بـا همـاهنگی وزارت نیـرو       درصد آب. تعیین خواهد شد

  . شود تعیین می
در صورتی که مبالغ و درصدهای موارد فوق با تصویب مراجـع قـانونی تغییـر     - 4تبصره  

  .و مبالغ مصوب اخیر قابل اجراست کند درصدها 
) های پشت سدها آب بندانها و دریاچه (آبزی پروری در منابع آبهای نیمه طبیعی  - 22ماده  

  . وزارت مذکور بالمانع است تحت نظارت وزارت نیرو، پس از هماهنگی و کسب مجوز از
انشـعاب و   وزارت نیرو موظف است در مدت یکسال پس از بهره برداری حـق  - 23ماده  

های کشاورزی محاسبه و  تعرفه اشتراک و برق مصرفی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان را براساس
  . دریافت کند

هـای   های توسـعه تأسیسـات آبـی و برنامـه     وزارت نیرو موظف است در برنامه - 24ماده  
  . اعالم نماید تخصیص و مدیریت منابع آبی، سهم آبزی پروری را مشخص و

آن در ) 3(شیالت برای انجام اقدامات موضوع ماده  قانون ،) 19(در اجرای ماده  - 25ماده  
هـا حسـب    ایـران و در رودخانـه   دریاچه پشت سدها، موضوع را به سازمان مدیریت منابع آب

ای و سازمان آب و برق خوزستان اعالم و با همـاهنگی و کسـب    مورد به شرکتهای آب منطقه
  . نماید می اممجوز از مراجع ذی ربط اقد

به منظور توسعه و بهـره بـرداری اصـولی از مـزارع تکثیـر و پـرورش آبزیـان،         - 28ماده  
پـرورش آبزیـان قبـل از     های اجرایی احداث ابنیه و نصب تأسیسات و تجهیزات مزارع و نقشه

  . اجرا باید به تایید شیالت برسد
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اجرایی را به افـراد حقیقـی یـا     های تواند وظیفه رسیدگی و تایید نقشه شیالت می -تبصره  
یا برگ تایید صـالحیت فنـی از    حقوقی ذی صالح که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه

  . شیالت باشند تفویض نماید
  . میزان حق الزحمه این افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد 
های کارشناسی مزارع تکثیر و پرورش  و بررسیشیالت مجاز به انجام بازدیدها  - 29ماده  

  . باشد می آبزیان در هر مرحله از کار و در اوقات متعارف کاری مزرعه
در صورتی که دارنده پروانه، پس از صدور پروانه پیگیریهای الزم را برای انجام  - 30ماده  

 گردد ل میصادر شده باط موضوع پروانه به عمل نیاورد، بنابه تشخیص شیالت پروانه
  

  های برکه ها، انهار، مسیلها، مردابها، نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین  )10(
  )1379مصوب ( طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

مـورخ   100/31/48556بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      11/8/1379ت وزیران در جلسه مورخ أهی
 – 1361مصـوب    –قـانون توزیـع عادالنـه آب    ) 51( وزارت نیرو به اسـتناد مـاده   3/8/1379

نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شـبکه   آیین
  :های آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود

ی ذیـل بـه   نامه از نظر اجرای مقررات آن در معان آییناصطالحات مندرج در این  ـ 1ماده 
  :کار می رود

  .مجرائی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد: رودخانه -الف
مجرائی است که آب به طور دائم یـا فصـلی در آن جریـان داشـته و دارای     : نهر طبیعی -ب

  .حوضه آبریز مشخصی نباشد
یر مـدرن احـداث شـده    مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غ: نهرسنتی -پ
  .باشد
زمین باتالقی، مسطح و پستی است که دارای یک یـا تعـدادی آبراهـه باشـد و     : مرداب -ت

معموالً در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی پستی کـه در منـاطق غیـر سـاحلی در     
  .فصول بارندگی و سیالب غرقاب شده و معموالً در تمام سال حالت باتالقی داشته باشد

اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیر زمینی آب در آنها جمع شده و : برکه -ث
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 . باقی می ماند

مجرائی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیـر طبیعـی، امکـان    : مسیل متروک -ج
  .حدوث سیالب در آن وجود نداشته باشد

ای هستند که به منظور آبرسانی،  همجاری مستحدث: های آبیاری و زهکشی و کانالها شبکه -چ
  .سالم سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوند

آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل اسـت کـه در هـر محـل بـا توجـه بـه آمـار         : بستر -ح
سـاله بـه وسـیله وزارت نیـرو یـا       25هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 

  . ی تعیین می شودشرکتهای آب منطقه ا
سـاله   25در مناطقی که ضرورت ایجاب می نماید سیالب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 

هـای مربـوط و   ای حسب مورد بـا ارائـه نقشـه   مالک محاسبه قرار گیرد، سازمانهای آب منطقه
  .توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود

ی بستر رودخانه ها، مسیلها یا انهار طبیعی در بسـتر سـابق تـأثیری نداشـته و     تغییرات طبیع 
  .بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد

ها، مسیل، نهر طبیعـی یـا سـنتی، مـرداب و     آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه: حریم -خ
ـ ـاز بستر قراردارد و به عنـوان حـق ارتفـ    برکه طبیعی است که بالفاصله پس ال ـرای کمـ ـاق ب

نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای  آیینفاظت آنها الزم است و طبق مقررات این ـانتفاع و ح
حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصـلی   .ای تعیین می گرددآب منطقه

اهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهـر  داشته باشند، از یک تا بیست متر خو
 2 و 1.طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد

ها، ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانهشرکتهای آب منطقه ـ 2ماده 
ریـزی  فعالیـت خـود را بـا برنامـه    های طبیعی موجـود در حـوزه   انهار، مسیلها، مردابها و برکه

  .3مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصالح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایند

                                                 
رجوع شود .(صالح شده استبه شرح متن ا 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977شماره بموجب تصویب نامه  1بند خ ماده   - 1

 )فصل دوم 17به بند 
 )فصل سوم 38و  36رجوع شود به بند (ابطال بخشی از بند خ توسط رای دیوان عدالت اداری   - 2
رجوع شود به بند .(الحاق شده است 2یک تبصره به ماده  18/12/1387هـ مورخ  29101ت/58977بموجب تصویب نامه شماره  -1

 )فصل دوم 18
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ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعـی، مسـیل،   شرکت آب منطقه ـ 3ماده 
طور کتبـی بـه متقاضـی    مرداب و برکه طبیعی را تعیین می نماید، مراتب را به طرق مقتضی به 

هـای محلـی    اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از طریق پخش اطالعیـه 
 _طبیعـی  (رسد که بستر و حریم رودخانـه، نهـر   به اطالع اشخاص ذینفع می) ک نوبتبرای ی(

تواننـد بـرای   ه طبیعی مورد نظر تعیین گردیده و اشـخاص مـی  ـرداب و برکـ، مسیل، م)یـسنت
کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیـین شـده بـه شـرکت آب مربـوط مراجعـه و چنانچـه        
اعتراضی داشته باشند ظرف یکماه از تاریخ انتشار اطالعیه، اعتراض خود را به شرکت مربـوط  

چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حریم تعیـین شـده در مهلـت    . دارندتسلیم و رسید دریافت 
ای مربوط اعتراض را به کمیسیونی مرکـب از دو  د شرکت آب منطقهمذکور در فوق واصل شو

نفر کارشناس فنی ذیصالح و یک نفر کارشناس حقوقی که از بـین مجـرب تـرین کارشناسـان     
  .نمایدشرکت با ابالغ مدیر عامل منصوب می شوند، ارجاع می

زارش پـس از وصـول پرونـده مـورد اعتـراض، گـ      ) 3(کمیسیون مذکور در مـاده   ـ 4ماده 
کارشناس یا کارشناسان را بررسی می کند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافـق  

کند و اال بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یـا کارشناسـان ذیـربط نظـر     باشد، آن را تأیید می
چنانچه توضیحات مذکور بـرای کمیسـیون قـانع کننـده     . خود را به شرکت اعالم خواهد نمود

اً یا به وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر ـتواند راسکمیسیون مینباشد، 
نظر این کمیسیون قطعی و به منزلـه نظـر   . خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعالم دارد

  .وزارت نیرو است
ای نامه، شرکت آب منطقـه  آییناین ) 3(پس از اعالم نظر کمیسیون موضوع ماده  ـ 5ماده 

حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نهایی نسبت به عالمتگذاری 
الک، ـای از نقشه مربوط بـه بسـتر و حـریم را بـرای اطـالع بـه اداره ثبـت اسـناد و امـ         نسخه
ل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ـداری و شهرداری حوزه عمـبخش

ن انتظـامی  یبه بستر و حریم با همکاری مـأمور  شخاصم خواهد داشت و از تجاوز اایران اعال
  .جلوگیری خواهد کرد

پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه  ـ 6ماده 
طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه ای قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقـع در  
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و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم بداند، بر اساس مقررات مربوط  بستر
  .اقدام خواهد نمود

هرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم بـه صـورت کشـت موقـت باشـد، پـس از        ـ تبصره
  .برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد

بـرداری از   دخانه، نهر و مسیل که برای بهرهکشت موقت در آن قسمت از بستر رو ـ 7ماده 
ای ذیـربط بـه صـورت    ماید، با موافقت کتبی و قبلی شـرکت آب منطقـه  نآب مزاحمتی ایجاد ن

اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بالمانع است، ولی مستأجر بـه هـیچ وجـه حـق ایجـاد      
 رت تخلـف اراضـی  در صـو . را نـدارد ) به جز زراعت سطحی(اعیانی و غرس نهال و درخت 

شرکت آب منطقه ای ذیربط باید در اجاره نامـه  . مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد
قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سـیل و نظـایر آن هیچگونـه مسـئولیتی     

  .نخواهد داشت
  .ل ندارداستفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر باال دست سدها شمو ـ تبصره
چنانچه بستر رودخانه، نهـر طبیعـی و مسـیل بـه صـورت طبیعـی تغییـر نمایـد و          ـ 8ماده

باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیـار دولـت اسـت، بـرای اجـرای      
طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریـق وزارت نیـرو بـه دسـتگاه     

ت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بنـدی و سـایر شـرایط مربـوط در     متقاضی به صور
  .سند واگذاری قید خواهد گردید

چنانچه افراد یا شهرداریها یا ادرات ثبت و اسـناد و امـالک بـه صـورت مـوردی       ـ 9ماده 
که در را  تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار یا مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی

ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی شرکت آب منطقه ،بنمایندمجاورت ملکی واقع است؛ 
که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک 

نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه تصرفات قانونی  آییناز موارد یاد شده به ترتیب مقرردر این 
  1.دشخاص نسبت به امالک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذیصالح تأیید شده باشا

                                                 
. آئین نامه در خصوص دریافت هزینه کارشناسی طی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است 9بخشی از ماده  - 1
 )فصل سوم 36 رجوع شود  به بند(
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چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود  ـ 10ماده 
داشته باشد، شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یـا مسـیل یـا    

ات دیواره و مقدار زمینهایی را که در اثر دیواره سـازی حاصـل   مرداب یا برکه طبیعی، مشخص
می شود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعـه و بـا   

ع در ـبسـتر واقـ  . قبول شرایط و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نماینـد 
شرکت می تواند پس از . هوری اسالمی ایران استدر اختیار دولت جم یداثـواره احـپشت دی

میزان حریم که بالفاصله بعد از دیواره احداثی شروع مـی شـود، باقیمانـده بسـتر را بـه       امینت
  .سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد

د و امـالک،  ای با همکاری شـهرداریها و ادارات ثبـت اسـنا   شرکتهای آب منطقه ـ 11ماده 
تشخیص متروک بودن مسیلها در خارج از محدوده . مسیلهای متروک را شناسایی خواهند نمود

ای است، ولی در داخل محـدوده قـانونی شـهرها، شـرکت     قانونی شهرها با شرکت آب منطقه
در صورت بروز اختالف نظر، . مزبور با همکاری شهرداریها تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود

  .وزارت نیرو معتبر استتشخیص 
ها، انهار طبیعی، مسـیلها،   عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ـ 12ماده 

های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بال مانع است، ولی مسئولیت حفاظت آنها بـا  مردابها و برکه
  .دستگاههای ذیربط خواهد

دولتی، شـهرداریها و همچنـین سـازمانها و     وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای ـ 13ماده 
نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صـدور پروانـه الزم   

هر نـوع  . بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی را استعالم نمایند
متخلفان از این ماده . وزارت نیرو است تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی
  .طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد

ها، انهار، مسیلها، مردابهـا، برکـه هـای طبیعـی و راههـای      هرگاه حریم رودخانه ـ 14ماده 
اصلی و فرعی موجود تداخل نمایند، قسمت مورد تـداخل بـرای تأسیسـات طـرفین بـه طـور       

  .رار خواهد گرفتمشترک مورد استفاده ق
های آبیاری و زهکشی بـا توجـه بـه    حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه ـ 15ماده 

ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو یا شرکتهای تابع آن برای هـر طـرف تعیـین    
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  :باشدمی گردد و این حریم از منتهی الیه دیواره آنها می
  .ثه و شبکه های آبیاری و زهکشیظرفیت کانالها، انهار مستحد

  متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15بیش از ) دبی(آبدهی  -الف
  متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15تا  10از ) دبی(آبدهی  -ب
  متر 8تا  6ف میزان حریم از هر طر –متر مکعب در ثانیه  10تا  5از ) دبی(آبدهی  -پ
  متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  5تا  2از ) دبی(آبدهی  -ت
 2تـا 1میزان حریم از هر طرف -متر مکعب در ثانیه2از یکصد وپنجاه لیترتا) دبی(آبدهی  -ث
  متر
  متر 1میزان حریم از هر طرف  –کمتر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه ) دبی(آبدهی  -ج
متر از هر طرف نسبت به محور  3( متر 6حریم لوله آبرسانی تا قطر پانصد میلیمتر کالً  -فال
  ) لوله
متر از هر طرف نسـبت بـه محـور     4(متر  8حریم لوله از پانصد تا هشتصد میلیمتر کالً  -ب
  )لوله
متـر از هـر طـرف     5(متـر   10 حریم لوله از هشتصد تا یکهزار و دویست میلیمتر کـالً  -پ
  )ت به محور لولهنسب

متر از هر طرف نسبت بـه   6(متر  12ست میلیمتر به باال کالً یو دو حریم لوله از یکهزار -ت
  )لوله ورمح

در صورتی که لوله های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند، حد خـارجی  
  .حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می شود

بکه های آبیاری و زهکشی و انهـار طبیعـی و احـداثی واقـع در     کانال، انهار، ش ـ 1تبصره 
داخل مزارع و باغها تا مساحت یکصد هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده 

  .است، دارای حریم نیستند
راه سـرویس، گـل انـداز،    (بعـی  تدر مواردی که در طراحی کانـال، تأسیسـات    ـ 2تبصره 

متـر از  ) 2(طرف یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصـله  در یک) زهکش و غیره
ای شود، ولی در هر حال فاصلهمنتهی الیه تأسیسات مذکور برای حفاظت آنها در نظر گرفته می

که تأسیسات تبعی مذکور به انضمام دو متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نباید از میزان 
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  .ر باشدمقرر در این ماده کمت
  

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی )134(آیین نامه اجرایی ماده) 11( 
  )1379مصوب(

 ،حفاظت محیط زیست ای متشکل از واحدهای استانی سازماندر هر استان کمیته ـ 4ماده 
 شور،ریزی ک برنامه و سازمان مدیریت آموزش پزشکی، درمان و بهداشت، های نیرو، رتخانهاوز

دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل میگردد تـا نسـبت بـه رفـع اختالفـات       نماینده استانداری و
لت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید تصـمیمات کمیتـه بـا سـه رای     هاحتمالی در مورد م

                       .                                                                     موافق الزم االجرا است
مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی منظـور       ـ 6ماده 

برحسـب نظـر سـازمان     گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و خواهد شد در اختیار سازمان قرار می
تصـفیه   های حفاظت کیفی منابع آب و طرح های پیگیری اه های اجرایی متولی طرحبین دستگ

  .                                                            و دفع بهداشتی فاضالب از جمله موارد ذیل توزیع شود
  .             تعیین، تملک حریم وحفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی -الف
  .      زیرزمینی پایش کیفی، منابع آب سطحی و -ب 
های شهری، روسـتایی و شـهرکها ونـواحی     بهداشتی فاضالب تصفیه ودفع ،آوری عجم -ج

  .اادگانهپ صنعتی و
پرسـنل و   ویقاطالع رسانی و آموزش عمومی در جهت حفاظت کیفی منابع آب و تش - ـه

غیر پرسنل در قبال و نسبت به فعالیت و کوشش در جهت حسـن اجـرای ایـن آیـین نامـه بـا       
  .قانون استخدام کشوری )41( رعایت ماده
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آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک اصالحی )12(  
)1380 مصوب(   

اراضی که قبالً جزء شوارع یا میدان های عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که  ـ 27ماده 
بعداً تبدیل به ملک می شود از طرف مالک یا شهرداری یا مرجع ذیربط درخواست ثبت نسبت 

  .به آنها پذیرفته خواهد شد

ای دینی شناخته شده در قانون اساسی و کاروانسـراهای  هکلیساها و معابد اقلیت - 40ماده 
معافیت سایر سازمان ها و ارگان ها تابع مقـررات  . عباسی و رباط ها از حق الثبت معاف است

 .خاص خود می باشد

نسبت به امالکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شـوارع و اراضـی و جبـال     ـ 41ماده 
ها و آب های عمومی و بستر مسیلها و قبرستانها، مراتع و جنگلو مباحه نیزارها، بیشه موات

ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعـم از سـطحی و   رودخانه
  .زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد

ها و انهار طبیعی و چشمه سارها کـه ضـمن درخواسـت     نسبت به آب رودخانه ـ 42ماده 
ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقـع صـدور سـند    
مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و بجای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع 

  .عادالنه آب قید گردد
  

  ه تخصصی سیل و طغیان رودخانهنامه داخلی کارگرو آیین )13(
  )1382مصوب  (

   :ماده یک
  : باشدکارگروه متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی زیر می

 وزارت نیرو -1

 وزارت کشور -2

 وزارت جهاد کشاورزی  -3

 وزارت راه و ترابری  -4

 وزارت مسکن و شهرسازی -5
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 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -6

 سازمان هواشناسی کشور -7

 ان زمین شناسی کشورسازم -8

 )مرکز سنجش از دور(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  -9

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -10

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی -11

 هالل احمر -12

 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری -13

  : ماده دو
وه گیری عملیات اجرایی کارگروه و ایجـاد زیـر گـر   به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی، پی

  . گرددهای تخصصی وابسته، دبیرخانه کارگروه در وزارت نیرو تشکیل می
  . گردددبیر کارگروه با حکم ریاست کارگروه منصوب می :1 تبصره

م بـه صورتجلسـات و پیگیـری    عضا به جلسه، تهیه دستور جلسـه منضـ  دعوت ا :2تبصره 
  . اجرای مصوبات بر عهده دبیرخانه کارگروه خواهد بود

هماهنگی برای فراهم کردن مکـان برگـزاری مناسـب جلسـات و تنظـیم برنامـه        :3تبصره 
  . گیردزمانبندی آن توسط دبیرخانه کارگروه صورت می

کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی کارگروه از طریق دبیرخانه و بـه امضـاء دبیرخانـه     :4تبصره
  . است کارگروه باشدگیرد مگر در مواردی که ضرورت تائید و امضای آن با ریانجام می

  : ماده سه
جلسات عادی کارگروه هر یکماه بر اساس برنامه تنظیم شده دعوتنامـه ارسـالی بـا حضـور     
حداقل دو سوم اعضاء تشکیل یافته و مصوبات با رای موافق حداکثر نسبی اعضـاء حاضـر در   

  . جلسه قابل اجرا خواهد بود
ات توسط نایب رئـیس تشـکیل و   در صورت عدم حضور ریاست کارگروه، جلس :1تبصره 

  . رسمیت خواهد داشت
در صورت ضرورت و تشخیص رئیس و یا تقاضای کتبی نصف اعضاء، جلسات  :2تبصره 
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  . باشد العاده قابل تشکیل می فوق
  : ماده چهار

های فرعـی   امور مربوط به خود و تشکیل کارگروه کارگروه تخصصی می تواند برای پیشبرد
ها و موسسات آموزش عـالی و متخصصـان و کارشناسـان     لمی دانشگاههای ع هیأتاز اعضای 

  . دستگاههای اجرایی دعوت بعمل آورد
  : ماده پنج

حق الزحمه اعضای کارگروه و محققـین کارگروههـای فرعـی بابـت فعالیتهـا و شـرکت در       
طرح جامع امـداد و   47های مربوطه و بر اساس ماده جلسات با رعایت مقررات و دستورالعمل

  . نجات کشور پرداخت می گردد
  : ماده شش

جلسه متناوب  پنجدر صورتیکه هر یک از اعضاء بنا به دالیلی بیش از سه جلسه متوالی و یا 
مراتب کتباً از طرف ریاست کـارگروه بـه دسـتگاه    . بدون اطالع قبلی در جلسات حضور نیابند

  . ن اقدام گردداجرایی ذیربط اعالم تا نسبت به انتخاب و معرفی فرد جایگزی
تبصـره بنـا بـه پیشـنهاد ریاسـت کـارگروه در جلسـه مـورخ          6مـاده و   6نامه در  آییناین 

به تصویب ستاد حـوادث و   12/10/1382کارگروه ملی آمادگی و در جلسه مورخ  12/9/1382
  . سوانح غیر مترقبه کشور رسیده است

  
  شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه

همـان طـرح شـرح     31طرح جامع امداد و نجات کشور و با استناد به ماده  39ه بموجب ماد
  : وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه به شرح ذیل تدوین گردید

 : ایجاد بانک اطالعاتی -1

 . ایجاد بانک اطالعاتی تخصصی سیل و خسارات ناشی از آن -1-1

ها و سیالبها و رودخانه آوری مجموعه اطالعات پایه و تخصصی در ارتباط باجمع -1-2
 . نوسانات آب دریا

 . مستندسازی اطالعات سیالب در کشور -1-3

 : مطالعات و پژوهش  -2
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ریزی، پیشنهاد و اجرای طرحهـای مطالعـاتی و تحقیقـاتی مـورد نیـاز بـرای        برنامه -2-1
 . کاهش خسارات سیل و نوسانات آب دریا و تعیین دستگاه اجرایی ذیربط

 . الب رودخانه های کشورتهیه نقشه های پهنه بندی سی -2-2

 . ها و تدوین ضوابط فنی و حقوقی مرتبط انجام تحقیقات و تهیه دستورالعمل -2-3

 . ریزی و مطالعه ایجاد سیستم پیش بینی و هشدار سیل برنامه -2-4

طراحی ساختارهای مدیریتی و تدوین نظامنامه مدیریت سیالب در مناطق مختلـف   -2-5
 . کشور

 . نه پیشگیری و کنترل سیالبهای الزم در زمی طراحی نرم افزاری -2-6

 . مطالعه و بررسی روشهای مختلف کاهش خسارات سیل -2-7

 : آموزش -3

ارتقاء سطح دانـش فنـی کارشناسـان و مـدیران و مسـئولین سـازمانهای ذیـربط و         -3-1
ها و کارگاههای آموزشی، نشر کتب و جزوات آموزشـی، بازدیـدهای   برگزاری سمینارها، دوره

 . علمی

اتی و فرهنگی به منظور آموزش همگـانی و بـاال بـردن سـطح     غیهای تبل تهیه برنامه -3-2
های عمومی شامل صدا و سیما، مطبوعات، برگزاری سـخنرانی،  آگاهی عمومی از طریق رسانه

 . نشر کتب، چاپ بروشور، پوستر آموزشی و آموزش مفاهیم پایه در کتب درسی

به پیشـگیری و   ترویج استفاده از دستاوردهای نوین علمی و فنی در مسائل مربوط -3-3
 . کاهش خسارات سیل و نوسانات آب دریا

 . توسعه شبکه های اطالع رسانی در زمینه سیالب و راهکارهای مقابله با آن -3-4

همکاری و هماهنگی الزم با مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی داخلی و خـارجی   -3-5
تحقیقـاتی در  به منظور تبادل و انتقال تجربیات و برگزاری سمینارها و نشست هـای علمـی و   

 .این زمینه

 )مدیریتی و دبیرخانه: (فعالیت های اجرایی و ستادی -4

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف در رابطه با مطالعه و اجرای طرح  -4-1
 . های پیشگیری و کنترل سیالب در کشور

ایجاد هماهنگی بین کارگروههای فرعی سیل در استانها و اعمال نظارت عالیـه بـر    -4-2
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  .آنها

 .پیشنهاد بودجه ساالنه مورد نیاز کارگروه و تنظیم و مبادله موافقتنامه مربوطه -4-3

نامه و یا قانون مناسب به منظور  آیینانعقاد توافقنامه، قرارداد و یا پیگیری تصویب  -4-4
نیـز مشـارکت مردمـی در    و اجرایی شدن روابط بین سازمانی و مشـارکت داخلـی و خـارجی    

 . سیالبپیشگیری و مدیریت مخاطرات 

به تائید کارگروه ملی و  12/9/1382بند در جلسه مورخ  19ردیف و  4این شرح وظایف در 
ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبـه کشـور بـه تصـویب رسـیده       12/10/1382در جلسه مورخ 

  . است
  شرح وظایف کارگروههای استانی سیل و طغیان رودخانه

و تبصره ذیـل   35و  29و با استناد به ماده طرح جامع امداد و نجات کشور  29بموجب ماده 
این طرح، شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه استانی که دبیرخانه  41ماده 

شـود، بـه شـرح ذیـل     اداره کل امـور آب اسـتان تشـکیل مـی     یا ای وآن در شرکت آب منطقه
  : باشد می

ارتبـاطی، خطـوط انتقـال     شناسایی و اولویت بندی شهرها و روستاها ،شبکه راههای -1
انرژی در استان بر مبنای اهمیت و میزان آسیب پذیری در برابر سیالب و تعیین راهکارهـای  

هـای داخـل و خـارج از     مناسب برای افزایش ایمنی آنها در برابر سـیالب اعـم از محـدوده   
 . شهرها

و  تعیین ضرورتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کـاهش خسـارات ناشـی از سـیل     -2
 . پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی مستقر در ستاد

ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پیشگیری و کـاهش خسـارات سـیل و اولویـت بنـدی       -3
طرحهای مطالعاتی و اجرایی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در رابطه با انجام طرحهای 

 .مذکور

 . سیل در سطح استان برنامه ریزی برای تدوین نظامنامه پیشگیری و کاهش خسارات -4

های اولیه اجـرای مـانور و تمـرین مـدیریت     تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحها و برنامه -5
 . بحران سیل به صورت محلی و استانی

ایجاد هماهنگی با سـایر کارگروههـای تخصصـی مـدیریت مخـاطرات و پیشـگیری        -6
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 . حوادث و سوانح استان

در مواقع بروز بحران ناشی از سیل و  همکاری با کارگروههای عملیاتی آمادگی استان -7
 . طغیان رودخانه

هـای زیسـتی محیطـی، انسـانی و      تهیه بانک اطالعاتی از مشخصات و میـزان آسـیب   -8
 . اقتصادی سیالبهای استان

تهیه گزارشهای عوامل ایجاد تشدید سیل در استان و ارائه بـه مراجـع مسـئول و کمیتـه      •
 . تخصصی مستقر در ستاد

تحلیلی پس از وقوع سیالب در استان و ارائه به مراجع مسئول و کمیته تهیه گزارشهای  •
 . تخصصی مستقر در ستاد

بررسی و اعالم نظر در خصوص برنامه ها، پروژه ها و گزارشات مربـوط بـه حفاظـت     •
 . رودخانه ها، آبخیزداری و کنترل سیالب در سطح استان

ر سـیل و پیگیـری تـأمین    تعیین و پیشنهاد اولویت ها برای نصب سیسـتمهای هشـدا   -9
 . اعتبار الزم برای تهیه، نصب و راه اندازی این سیستم ها در سطح استان

و اجـرای  ) در سطح عمومی و تخصصـی (برنامه ریزی و انسجام برنامه های آموزشی -10
دستورالعمل های اجرایی که توسط کارگروه ذیربط تهیه و به تصـویب کـارگروه تخصصـی    

  .مستقر در ستاد رسیده است

پیشنهاد بودجه ساالنه طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایـی اضـطراری و جـامع     -11
مورد نیاز برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل و طغیان رودخانه ها در سـطح اسـتان بـه    

 . کارگروه آمادگی استان

پیگیری الزم به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز جهت عملیاتی شدن راهکارهای مندرج  -12
 . 11الی  1در بند 

 . ارائه گزارش عملکرد ساالنه به کارگروه تخصصی مستقر در ستاد -13

به تائید کارگروه ملی آمـادگی و   12/9/1382مورد در جلسه مورخ  13این شرح وظایف در 
 . به تصویب ستاد حوادث و سوانح غیر مترقیه کشور رسید 12/10/1382در جلسه مورخ 
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ات کشوربخشهایی از طرح امداد و نج )14(  
)1382مصوب(   

  کلیات –فصل اول 
  : تعاریف و مفاهیم زیر در این طرح در معانی مشروح مربوط بکار می روند ـ 1ماده 

  

حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهـانی بـه   : بحران
می کنـد و برطـرف    آید، مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیلوجود می

  . کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد
بحرانی است که مقابله با آن خارج از توان مجموعه مدیریت بحران و امکانـات  : بحران ملی

 . سایر موارد به عنوان بحران استانی یا محلی محسوب می شود. یک استان باشد

اسـتاندار   منطقه ای یا محلی بـودن، بـر اسـاس پیشـنهاد    نوع بحران از حیث ملی،  ـ تبصره
  .استان مربوط و تأیید رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور مشخص می شود

  
  

  : راهکارهای اساسی عبارتند از ـ 4ماده  
بـرداری الزم از اصـول و دسـتاوردهای علمـی،     انجام مطالعات و تحقیقات بـه منظـور بهـره   

ل کشور و کشورهای مختلف جهان و انتقال روشهای پیشرفته مدیریت تخصصی و تجربی داخ
  . بحران به نظام قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور

اجرای برنامه های ملی و منطقه ای و سرمایه گذاری الزم در مراحل مختلف مدیریت بحران 
  . با اولویت پیشگیری و کاهش آثار بالیای طبیعی

و به کارگیری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیـر دولتـی، تحـت     سازماندهی، هماهنگی
  . ریزی و مدیریت منسجم و تعیین شرح وظایف تفصیلی آنها در بحران ها برنامه

جلب مشارکت و همکاریهای مردمی از طریـق آمـوزش عمـومی، ایجـاد آمـادگی، هـدایت       
سـازماندهی و آمـوزش   کمکهای مردمی به نحو مطلوب و توزیـع آنهـا بـین آسـیب دیـدگان،      

  . نیروهای داوطلب در شبکه مدیریت بحران
استفاده صحیح و بهینه از کلیه امکانات دولتی و غیردولتی به منظور ارایه حداکثر خدمات در 

  . بحرانها
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بـه ویـژه نیـروی     –ها، نهادها و نیروهای مسلح  های الزم قوای سه گانه، وزارتخانه پشتیبانی
  . ترین سطح ممکندر باال –مقاومت بسیج 

  
  ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور وستادهای تابع آن –فصل دوم 

به منظور سیاستگذاری کلی، برنامه ریزی ملی و نظـارت عالیـه بـر امـر مـدیریت       ـ 5ماده 
که در این طرح ستاد نامیده می شـود    –بحران کشور ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور 

  . تشکیل می شود
از زمان تصویب این طرح کلیه مسئولیتها و اختیارات سـتاد حـوادث غیـر مترقبـه      ـ صرهتب

  . کشور و دیگر نهادها و مجامع موازی به ستاد منتقل می شود
  

  : اعضای ستاد عباتند از ـ 6ماده 
  ). رییس(وزیر کشور  •
  . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی •
  . وزیر پست وتلگراف و تلفن •
  .و پرورشوزیر آموزش  •
  . وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح •
  .وزیر راه و ترابری •
  . وزیر نیرو •
  . وزیر مسکن و شهرسازی •

معـاون  ) به استثنای ریـیس سـتاد  (در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا  ـ تبصره
  . ذیربط می تواند با هماهنگی دبیرخانه ستاد در جلسات شرکت نماید

  
  : ارات ستاد عبارت است ازوظایف و اختی ـ 7ماده 

  . سیاستگذاری و تعیین راهبردهای جامع در زمینه مدیریت بحران •
  . برنامه ریزی ملی جهت اجرای نظام مدیریت بحران •
  . سازماندهی برای استفاده از منابع موجود •
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هماهنگ نمودن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای کلیه بخشها، واحـد هـا و تشـکیالت     •
  . تی در امر مدیریت بحراندولتی و غیر دول

  . سازماندهی و برنامه ریزی جهت استفاده از مشارکتهای مردمی در خصوص بحرانها •
تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مقررات و مصوبات دولتی در ارتباط با مدیریت بحـران،   •

  . وزیران از طریق وزیر کشور هیأتجهت ارائه به 
ه هـای توسـعه پایـدار بـر اسـاس مالحظـات       ایجاد هماهنگی و مشارکت در تهیه برنام •

  . مدیریت بحران
نظارت و ارزشیابی برنامه های مـدیریت بحـران در تشـکیالت دولتـی، غیـر دولتـی و        •

  . مشارکتهای مردمی و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص و کاستیها
  . بررسی و تصویب پیشنهادهای کار گروههای زیرمجموعه ستاد •
  .مکهای خارجیتصویب درخواست ک •
  . اعالم وضعیت بحرانهای ملی و استانی •
  . پیگیری و پیش بینی تامین اعتبارات و امکانات مالی مورد نیاز مدیریت بحران کشور •

در هنگام بروز بحران، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروی های نظـامی و   ـ تبصره
رییس ستاد با به اعالم رییس یا جانشین  انتظامی موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا

  . کلیه امکانات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند
  

ستاد سالی چهار جلسه عادی در شرایط اضطراری بنا به پیشنهاد رییس سـتاد، بـه    ـ 8ماده 
  . تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد

  
اد هماهنگی پشتیبانی، تصمیم سازی، پیگیری عملیات اجرایی ستاد و به منظور ایج ـ 9ماده 

  . ایجاد واحدهای تخصصی و اداری وابسته، دبیرخانه ستاد در وزارت کشور تشکیل می شود
تشـکیالت دبیرخانـه بـه پیشـنهاد وزارت کشـور و تأییـد سـازمان مـدیریت و           ـ  تبصره

  . شود ط تدوین میومربریزی کشور، با رعایت قوانین و مقررات  برنامه
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گذاری اسـتانی و اجـرای مصـوبات سـتاد در سـطح اسـتانها،        به منظور سیاست ـ 11ماده 
کـه   -هماهنگی امور اجرایی و تصمیم گیری مناسب، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان 

سـتاد   در مرکز هر یک از استانهای کشور زیر نظـر  –شود  نامیده می» ستاد استان«در این طرح 
  . شود تشکیل می

  
  : اعضای ستاد استان عبارتند از  ـ 12ماده 

  ).رییس(استاندار  -1
  . مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان -2
  . رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان -3
  . مدیر عامل شرکت مخابرات استان -4
  . مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان -5
 . ای استانمنطقهمدیر عامل شرکت برق  -6

  
  : وظایف و اختیارات ستاد استان عبارت است از ـ 13ماده 

  . سیاست گذاری در زمینه مدیریت بحران استان با تبعیت از سیاستهای ملی -1
  . هماهنگی و نظارت بر فعالیت ستادهای حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستانها -2
مقابله و بازسازی با همکـاری  مدیریت بحران بحرانهای استانی در مراحل پیشگیری،  -3

  . ستادهای شهرستانها و سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران
در ابعـاد اسـتانی بـا     )پیش، هنگام و پس از بروز بحران(های پیش گیری  اعمال جنبه -4

  . ها و سازمان های مسئول امور تخصصی مدیریت بحران همکاری ستادهای شهرستان
دیریت بحران ملی از طریق ارجاع جنبـه هـای آمـادگی بـه     مدیریت مرحله آمادگی م -5

این طرح، پشتیبانی و هدایت فعالیـت کـار گـروه    ) 25(کارگروه آمادگی استان، موضوع ماده 
  . آمادگی استان و ابالغ مصوبات آن کارگروه به سازمانهای ذیربط

  . توزیع اعتبارات و امکانات استانی مورد نیاز مدیریت بحران استان -6
  . است اعالم وضعیت بحران ملی یا منطقه ای از ستاددرخو -7
  .اعالم وضعیت بحران استانی -8



ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه                                                                                        94 
 

در هنگام بروز بحران، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی   ـ  تبصره
استان موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنابه اعالم ریـیس یـا جانشـین ریـیس سـتاد      

  . ات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نماینداستان با کلیه امکان
  

ستاد استان در شرایط عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شـرایط اضـطراری     ـ 14ماده 
  . دهد بنابه پیشنهاد رییس ستاد استان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می

  
  . شود نداری مربوط تشکیل میدبیرخانه ستاد استان در استا  ـ 15ماده 

  
به منظور تحقق بخشیدن به سیاستهای تعیین شده توسط ستاد و تصمیمات ستاد  ـ 16ماده 

استان و اعمال مدیریت بحران در شهرستانها، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان  کـه  
  . گرددشکیل میدر کلیه شهرستانهای کشور ت نامیده می شود  » ستاد شهرستان«در این طرح 

  
  : اعضای ستاد شهرستان عبارتند از ـ 17ماده 

  )رییس(فرماندار  -1
  رییس اداره برق شهرستان -2
 رییس اداره آب و فاضالب شهرستان  -3

  
  : وظایف، اختیارات و تکالیف ستاد شهرستان عبارتند از ـ 19ماده 

بـا همکـاری    مدیریت بحران بحرانهای شهرستانی در مراحل پیشـگیری، مقابلـه و بازسـازی   
  . سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران

در ابعـاد شهرسـتانی بـا    ) پیش، هنگام و پـس از بـروز بحـران   (گیری اعمال جنبه های پیش
  . همکاری سازمان های مسئول امور تخصصی مدیریت بحران

  . توزیع اعتبارات و امکانات شهرستانی مورد نیاز مدیریت بحران شهرستان
  . درخواست اعالم وضعیت بحران استانی از ستاد استان

  . اعالم وضعیت بحران شهرستانی
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ادارات و نهادهای دولتی و غیـر دولتـی و نیروهـای     کلیهدر هنگام بروز بحران،  ـ2تبصره 
نظامی و انتظامی موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعالم رییس ستاد شهرسـتان  

  . ت و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایندبا کلیه امکانا
  

ستاد شهرستان در شـرایط عـادی حـداقل هـر سـه مـاه یـک بـار و در شـرایط           ـ 20ماده 
اضطراری بنا به پیشنهاد رییس ستاد شهرستان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل مـی  

  . دهد
  

  گروههای آمادگی استانکارگروهی ملی آمادگی و کار –فصل سوم 
) 2(ماده ) 2(به منظور مدیریت و پیگیری مجموعه اقدامات آمادگی موضوع بند   - 21ماده 

  : این طرح، کارگروه ملی آمادگی زیر نظر ستاد با ترکیب زیر تشکیل می شود
  ).رییس(معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور  •
 .معاون وزیر نیرو •

  
تواند بر حسب مورد از افـراد کارشـناس ذیـربط    ملی آمادگی میرییس کارگروه   -22ماده 

  . جهت شرکت در جلسات کارگروه، دعوت به عمل آورد
  

  : وظایف و اختیارات کارگروه ملی آمادگی عبارتند از  -23ماده 
  .هماهنگی و نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی -1
و تلفیـق و همـاهنگی بـا    ها و پیشنهادات واصله از کارگروههای تخصصی بررسی طرح -2

  . طرح ها و پیشنهادات سایر کارگروهها با رعایت سیاستهای ستاد
  . پشتیبانی، هماهنگی، نظارت و سیاستگذاری فعالیت کار گروههای آمادگی استانها -3
  . مشارکت در تهیه برنامه های توسعه پایدار بر اساس مالحظات مدیریت بحران -4
  . یت بحران در سطوح مختلفتهیه و تلفیق برنامه های کلی مدیر -5
  . تهیه پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران کشور و ارایه به ستاد -6
برنامه ریزی، ارزیابی و تصویب طرح های آموزشی و پژوهشی در رابطه بـا حـوادث و    -7
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  . بالیای طبیعی در سطوح مختلف کشور
ه ها و دستورالعملهای نظارت و برنامه ریزی برای برگزاری مانورها و بازنگری در برنام -8

  . مربوط
برنامه ریزی جهت فراهم کردن زمینه انتقال دانش و فناوری مربوط به مـدیریت بحـران    -9

  . به مراجع ذیربط
 . بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای فعالیتهای کارگروه و پیشنهاد آن به ستاد -10

  
اهد داشـت و در صـورت   کارگروه ملی آمادگی سالی چهار بار جلسه عادی خو  -24ماده 

  . نیاز بنابه تشخیص رییس کارگروه، جلسه فوق العاده تشکیل می شود
  

زیر نظر » کارگروه آمادگی استان«به منظور هماهنگی و پیگیری اقدامات آمادگی،   -25ماده 
  . ستاد استان تشکیل می شود

  : اعضای کارگروه آمادگی استان عباتند از -26ماده 
  ).رییس کارگروه(استاندار  معاون امور عمرانی

...  
  کار گروههای تخصصی –فصل چهارم 

  
کارگروه ملی آمادگی با همکاری سه گروه کار گروه به شرح زیر وظایف خـود    ـ 29ماده 

   :را انجام می دهد
مرحله آمادگی امور تخصصی مدیریت بحران را انجام می : کار گروههای تخصصی عملیاتی

  . دهند
هـای الزم  برنامه ریزیها و هماهنگی: گیری و مدیریت مخاطراتپیش کارگروههای تخصصی

دهد به بررسـی مخـاطرات عمـده    گیری و مدیریت مخاطرات را انجام میبرای فعالیتهای پیش
  . تهدید کننده کشور و ویژگیهای آنها می پردازند
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  : تند ازرکارگروههای تخصصی عملیاتی عبا ـ 34ماده 
  . برق، آب فاضالب، با مسئولیت وزارت نیرو کار گروه تخصصی مدیریت

...  
  : کار گروههای تخصصی پیش گیری و مدیریت مخاطرات عبارتند از ـ 35ماده 

  . کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه، با مسئولیت وزارت نیرو. 4
5... .  

وز ها و دسـتگاههای اجرایـی موظفنـد هنگـام بـر     مسئوالن کلیه ادارات، سازمان ـ 49ماده 
بحران بالفاصله امکانات و تجهیزات و اماکن در اختیار خود را بنا به درخواست ریـیس سـتاد   

گیری از گسترش خسارات جانی و مالی در اختیـار سـتاد اسـتان گذاشـته و     پیش استان جهت
  . گزارش کار خود را جهت انجام اقدامات بعدی به مسئوالن باالتر ارایه نمایند

  
  بر بهره برداری از معادن شن و ماسه و خاک رسنی فضوابط نظارت   )15(

  )1382مصوب (
مـورخ   100/40/65798بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      4/8/1382وزیران در جلسه مـورخ   هیأت

مصـوب   -قـانون توزیـع عادالنـه آب   ) 48(وزارت نیرو و به استناد تبصره مـاده   28/10/1381
مصـوب  ( 1قانون معـادن  )4(ر و ماده کل کشو 1363قانون بودجه سال  )66(و تبصره  -1361
ماسه و خاک رس را به شـرح زیـر    ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن ،) 1377

   :تصویب نمود
  
ماسـه و خـاک رس بسـتر و     صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن، -1

ا و دریاچه ها منوط بـه کسـب   انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاه حریم رودخانه ها،
  ٢.موافقت قبلی وزارت نیرو می باشد 

  
 

                                                 
 فصل اول  22رجوع شود به بند  - 1

 )فصل دوم 19رجوع شود به بند . (اصالح گردیده است 1383این بخش از  مصوبه در سال   -2
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هـای مجـاز   زارت نیرو موظف است هر پنج سال یکبار مطالعـات شناسـایی محـدوده   و -2
ای را انجـام و بـا رعایـت ضـوابط و محاسـبات فنـی کـه بـا         جهت برداشت مصالح رودخانـه 

ماسـه و   ه تناسب نیازهـای شـن،  ب هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تهیه خواهد شد،
با درخواسـت هـای اسـتانداری هـا و فرمانـداری هـا       ، هر استان و امکانات موجود خاک رس

 .موافقت نماید

ها و فرمانداری ها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نیرو بـا رعایـت   استانداری  -3
 ره بـرداری از شـن،  ضوابط زیست محیطی نسبت به صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهـ 

نسخه از مجوزهـای صـادر   یک اقدام و ) 2(ماسه و خاک رس در محدوده های مذکور در بند 
 .ای یا ادارات کل آب استان ارسال نمایندشده را برای شرکت های آب منطقه

یـد نـاظران   ئماسه و خاک رس در محدوده های مذکور باید با تا برداشت هرگونه شن، -4
 .انجام گیرد ید شده باشد،ئنها توسط وزارت نیرو تاآت واجد صالحیت که صالحی

هـای تغییـرات ایجـاد شـده در     ناظر موظف است ماهانه گزارش میزان برداشت و نقشه -5
تهیـه و بـرای    هـای وزارت نیـرو،  بستر و حریم محدوده های مذکور را بر اساس دستورالعمل

 .ی مربوط ارسال نمایدای و یا ادارات کل آب استان و استاندارشرکتهای آب منطقه

ماسـه و خـاک رس از محـدوده هـای      حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشـت شـن،   -6
به حساب درآمد عمومی کشور  مذکور توسط استانداری ها و فرمانداری های مربوط وصول و

 .واریز میگردد

ریزی کشور موظف است هزینه های مطالعات و انجام وظایف سازمان مدیریت و برنامه -7
 .بینی نماید اکمیتی فوق الذکر را در بودجه های سنواتی شرکت های تابع وزارت نیرو پیشح

وزارت کشـور و سـازمان حفاظـت محـیط     ، روهی متشکل از معاونان وزارت نیروگکار -8
ماسـه و خـاک رس در محـدوده هـای مـذکور و       زیست عملکرد ساالنه میزان برداشت شـن، 
 .ور را تدوین و منتشر می نمایدتغییرات حاصل شده در محدوده های مذک

ماسـه و خـاک رس واقـع در بسـتر و حـریم       های بهره برداری از شـن، استمرار مجوز -9
ها منوط به حصول اطمینان وزارت نیـرو در خصـوص امکـان عبـور     انهار و مسیل ها،رودخانه
بینی  بل پیشت قااها با حداقل خسارها ،انهار و مسیلها و سیالبهای احتمالی از رودخانهجریان

  .می باشد
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  های مهم استان رودخانه برنامه جلوگیری و کاهش آلودگی  ) 16(
  )1382صوبم( 

بنا به پیشنهاد وزارت کشـور و بـه اسـتناد اصـل      11/8/1382وزیران در جلسه مورخ  هیأت
  : یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

  ظف است بـا همکـاری سـازمانهای صـنایع و معـادن،آب      سازمان حفاظت محیط زیست مو
برنامه جلوگیری و کاهش آلـودگی   جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی هر استان، ای،منطقه

تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریـزی   1383های مهم استان را تا مرداد ماه سال رودخانه
  .به مرحله اجرا در آورد ی استان،و توسعه

  
  ها رودخانه نامه مربوط به بستر و حریم آیین )خ( الحیه بنداص) 17(

  )1382مصوب ( 
 1382مورخ  100/31/25687بنا به پیشنهاد شماره  13/12/1382وزیران در جلسه مورخ  هیأت

  :تصویب نمود 1361مصوب  –قانون توزیع عادالنه آب ) 51(وزارت نیرو به استناد ماده 
هـای طبیعـی و   ها، انهار مسیلها، مردابهـا، و برکـه  م رودخانهنامه مربوط به بستر و حری آیین
ـ هـ 23687ت / 36046های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، موضوع تصـویب نامـه شـماره    شبکه

  .به ترتیب زیر اصالح می گردد 16/8/1379مورخ 
  :نامه می شود آیین) 1(ماده ) خ(متن زیر جایگزین بند 

رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه هـای  آن قسمت از اراضی اطراف : حریم -خ
طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظـت  

نامـه توسـط وزارت نیـرو یـا شـرکتهای آب       آیـین کمی و کیفی آنها الزم است و طبق مقررات این 
  .ای تعیین می گرددمنطقه

و ) اعم از اینکه آب دائم یـا فصـلی داشـته باشـند    (ها و مسیلها طبیعی، رودخانه حریم انهار
های طبیعی برای عملیات الیروبی و بهره برداری، از یک تا بیسـت متـر و بـرای    مردابها و برکه
از منتهی ) ترازافقی(ها تا یکصد و پنجاه متر ها، انهار طبیعی و برکهرودخانه آبحفاظت کیفی 

بسته به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعـی و برکـه بـه     خواهد بود کهالیه بستر 
هـا،  حریم کیفی بـرای رودخانـه   .ای تعیین می گرددوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه

سـیاهه  . طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجـاه متـر خواهـد بـود    انهار 
  .ای تعیین و برای اطالع عموم اعالم خواهد شدهای آب منطقهه توسط سازمانهای یاد شد رودخانه
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العملـی  تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستور
. نمایـد ای ابـالغ مـی  خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شـرکتهای آب منطقـه  

حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیسـت تـدوین   دستور العمل یاد شده در مورد 
  .خواهد شد

  
  ها نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین) 2(الحاقیه تبصره به ماده  )18(

  )1382مصوب (
  :گردیدنامه الحاق  آیین) 2(متن زیر به عنوان تبصره به ماده 

انه استقرار فعالیت مکلفنـد قبـل   کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پرو -تبصره
نامه، آییناین ) 1(ماده ) خ(از تعیین کاربری و یا صدور هر گونه مجوزی در حریم موضوع بند 

ای مربوط در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضـرر بـرای   نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه
  .موضوع مورد نظر صادر نمایند

  
  خاک رس هره برداری از معادن شن، ماسه و اصالح ضوابط نظارت فنی بر ب) 19(

  )1383مصوب ( 
 باتوجه به نظـر رئـیس مجلـس شـورای اسـالمی،     31/3/1383وزیران در جلسه مورخ  هیأت

  :تصویب نمودرا  27/11/1382ب مورخ /ه6348/87115موضوع نامه شماره 
بط موضـوع ضـوا   ،23/9/1382مورخ  هـ 27986ت /53066تصویب نامه شماره ) 1( در بند

شـن و ماسـه و   (ماسه و خاک رس بعـد از عبـارت    نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن،
متـر   500بعد از شعاع (عبارت ) ها رودخانه(و همچنین بعد از واژه ) معمولی(واژه ) خاک رس

  .رددگ  اضافه می) ها  از باال دست و یک کیلومتر از پایین دست پل
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فی آبهای سطحیدستورالعمل تعیین حریم کی )20(  
)1384مصوب (  

 چگونگی تعیین حریم کیفی آبهای سطحی -1
با عنایت به موارد منـدرج در  ... ها و  ها، انهار طبیعی، برکه جهت تعیین حریم کیفی رودخانه

مصوبه یاد شده، در راستای کمال انتفاع و حفاظت کیفی منابع آب سطحی بـه سـه گـروه زیـر     
  : ش ذکر شده تعیین حریم می گرددتقسیم شده و برای هر گروه طبق رو

  منابع آب شرب 1-1
متـر   150با عنایت به مصوبه حریم کیفی آبهای سطحی، حریم کیفی منبع آب شرب مقطوعاً 

همچنین محدوده بازه طولی حریم آب شرب از باالدسـت و نیـز پـایین    . می باشد) تراز افقی(
  : دست محل برداشت آب به صورت زیر تعیین می گردد

عرض بستر رودخانه در نقطه برداشت آب به عنوان بازه طولی حفاظت از منبع آب  برابر 20
که بستر بر اساس معیارهای موجـود در حـریم    گردد در باالدست محل برداشت آب منظور می

  . گرددکمی تعریف می
برابر عرض رودخانه در نقطه برداشت آب جهت لحاظ نمودن برگشت آب رودخانـه   2تا 1

ـ  ست به عنوان بازه به سمت باالد دسـت محـل برداشـت آب     ییناطولی حفاظت از منبـع در پ
همچنین چنانچه ایستگاه های برداشت آب جهت مصارف شرب در رودخانـه  . گردد منظور می

کیلومتر به صورت متوالی قرار گرفته باشند، کل این محـدوده نیـز بـازه     5ای با فاصله کمتر از 
  . گرددآب شرب محسوب می

ه حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور کمال انتفاع و عـدم تضـرر منبـع آبـی،     در محدود
های کشاورزی کم آب بر و غیر غرقابی با اعمال کامل  استقرار هر گونه کاربری به جز فعالیت

بایسـت از اتصـال هـر گونـه کانـال و      همچنین مـی . باشد، ممنوع میکنترل مصرف سم و کود
پساب فاضالبهای خـام یـا تصـفیه شـده در ایـن محـدوده        هدایت هر نوع زهاب کشاورزی و

  . جلوگیری شود
  های حفاظت شده  ها و رودخانه تاالب 2-1

حریم کیفی تاالبها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی 
ـ ـمتـ  150اع ـا، شعـو جانوری وابسته به آنه ـ  ـری از ت ـ ـمحـ . اشدـاالب مـی ب ـ ـدوده ت ا االب ب
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همچنین حریم کیفـی  . گرددحفاظت محیط زیست استان مربوطه تعیین می لـاستعالم از اداره ک
لیکن با عنایت بـه  . متر می باشد 150مقطوعاً ) در محدوده حفاظتی(های حفاظت شده رودخانه

در خصـوص  ) 12/7/46، مـورخ  1مصوبه شماره(مصوبه شورایعالی شکاریانی و نظارت بر صید
متـر از   200وشهر فاصـله نرودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان  بخش حفاظت شده

  . هر طرف رودخانه به عنوان حریم تعیین گردیده است
هـای  هـا و رودخانـه  استقرار کلیه کاربری ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی تاالب

  : کر عبارتند ازحفاظت شده ممنوع می باشد و تنها کاربریهای مجاز در حریم فوق الذ
  کاربریهای مربوط به حفظ تنوع زیستی  •
  گردشگری در جهت معرفی ارزشهای تنوع زیستی تاالب یا رودخانه حفاظت شده •
  کاربری پژوهشی و آموزشی  •
  سایر منابع آب سطحی 3-1

  آن دسته از منابع آب سطحی کـه کـاربری شـرب نداشـته و یـا جـزو تالبهـا و         حریم کیفی
  . ای حفاظت شده محسوب نمی شوند به سه ناحیه زیر تقسیم می شودهرودخانه

  : حریم اول
  .متر از منتهی الیه بستر رودخانه است 20مقطوعا  (A)حریم کیفی در ناحیه اول 

 A = 20 m 

  : حریم دوم
منظـور از رده  . گـردد  بر اساس رده بندی رودخانه تعیـین مـی   (B)حریم کیفی در ناحیه دوم 

  : گذاری شاخه اصلی رودخانه و شاخه های فرعی آن به روش زیر می باشدبندی، شماره 
مشخص نموده و شاخه های فرعی را که به آن می ریزد  1شاخه اصلی رودخانه را با شماره 

مشخص نموده و به همین روال هر چه انشعابات بیشتر می شود عدد منسوب بـه آن   2با عدد 
  هـا  که این روش عکـس روش درجـه بنـدی رودخانـه     الزم به ذکر است(نیز بزرگتر می شود 

  ).باشد می
نشان داده می شود و حریم کیفی آن در ناحیـه دوم بـا اسـتفاده از     (n)رده رودخانه با حرف 

            :گرددرابطه مقابل تعیین می
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  : حریم سوم
  : گردده زیر تعیین میبا استفاده از رابط (c)حریم کیفی در ناحیه سوم 

C=١٥٠- (A+B) 
  

  شاخص کاربری اراضی -2
پس از تعیین درجه حساسیت منبع آب سطحی و برآورد حریم کیفی آن، نسبت به تطـابق و  

بریهای متناسب بـا  جهت تعیین کار. گردداستقرار کاربریهای سازگار در مناطق مربوطه اقدام می
هر ناحیه، ابتدا کاربریهای اصلی مشخص گردیده و سپس هر کدام از کاربریها با توجه به میزان 

  . گردد درجه بندی می 4اثرگذاری بر کیفیت منابع آب سطحی مطابق جدول 
  های مختلف ارزیابی درجه اهمیت کاربری:  4- جدول

  شدت اثر  نوع کاربری  ردیف

  کشاورزی  1
  آبی

  خیلی زیاد  سنتی
  متوسط  مدرن
  کم  دیم

2  
مسکونی و 

  جاریت
  زیاد  شهری
  متوسط  روستایی

  صنعتی  3

  کم  گروه صنعتی الف
  متوسط  گروه صنعتی ب
  زیاد  گروه صنعتی ج

  -  گروه صنعتی د و هـ
  -  گروه صنعتی و

4  
تاسیسات 
  زیربنایی

  متوسط  1گروه 
  کم  2گروه 

5  
تفریحی و 

  تفرجی
  کم  گسترده
  متوسط  متمرکز
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بندی صـنایع توسـط سـازمان     های صنعتی الزم به ذکر است که طبقه گروهدر ارتباط با 
» و و ـد، هـ «صورت پذیرفته است و صنایع گـروه  ) پیوست دارد(زیست  حفاظت محیط

و استانداردهای زیست محیطی با توجه به درجـه خطرآفرینـی بایسـتی    براساس ضوابط 
هـا و حساسـیت    متری استقرار یابند با عنایت به شدت اثـر کـاربری   150یم خارج از حر

  . گردد تعیین می 5ها به شرح جدول  استقرار کاربرینواحی حریم کیفی نحوه 
  

  های سازگار در حریم کاربری:  5 –جدول 
  کاربریهای سازگار حریم

  اول
انتقال ( 2ی، تاسیسات زیربنایی گروه برقاغغیرکشاورزی

و تفریحی ) رق، مخابرات، پل ها و تاسیسات بندریآب، ب
  )بدون ایجاد تاسیسات متمرکز(گسترده 

  دوم
کشاورزی غیر سنتی، مسکونی روستایی، گروه صنعتی الف

، تفریحی و تفرجی متمرکز و 1و ب ،تاسیسات زیربنایی گروه
  دامپروری

 کشاورزی سنتی، مسکونی و تجاری شهری، گروه صنعتی ج سوم
  

  
  : صوص حریم کیفی منابع آب سطحی موارد ذیل قابل توجه و الزم االجرا استدر خ

بریهـا در  رکلیه قوانین و مقررات موجود مربوط به تعیین حریم کمی در زمینـه اسـتقرار کا   -
  . جاری بوده و در اولویت قرار دارداول محدوده حریم 

یـت کلیـه جوانـب و اصـول     با رعابرداری از کلیه تأسیسات بندری بایستی  ساخت و بهره -
  .محیطی، قوانین و مقررات مربوطه و رعایت مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد زیست

تخلیه کلیه پسابها از واحدهای صنعتی و زهکشی های اراضـی کشـاورزی بـه منـابع آب      -
سطحی با توجه به موازین و مقـررات و ضـوابط زیسـت محیطـی سـازمان محـیط زیسـت و        

  . مقررات این دستور العمل انجام می شودهمچنین رعایت 
-تصمیم گانه ارائه نشده باشد،های سهدر صورتی که هر نوع از کاربری در فهرست حریم -

ها در حریم کیفی منابع آب سطحی با نظر وزارت گیری در خصوص چگونگی استقرار کاربری
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  . گیردای انجام میهای آب منطقهنیرو و یا سازمان
وابط صدور مجوز برای کاربریهای یاد شده در محدوده حریم کیفی بـر اسـاس   معیار و ض -

  . قوانین و مقررات موضوعه آب و رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود
استقرار کاربریهای مجاز در محدوده حـریم کیفـی آبهـای سـطحی عـالوه بـر مفـاد ایـن          -

داردهای زیسـت محیطـی مـرتبط بـا     ضـوابط و اسـتان  کلیه دستورالعمل منوط به رعایت کامل 
  . استقرار کاربریها و نحوه تخلیه پساب و دفع مواد زائد جامد نیز می باشد

که نقطه شروع محاسبه حریم کیفـی آبهـای سـطحی اسـت بـر       "منتهی الیه بستر"تعریف  -
  . اساس ضوابط تعیین شده برای محاسبه حریم کمی منابع آب سطحی می باشد

  : تأسیسات زیربنایی
به کلیه تأسیسات نظیر سیسـتمهای حمـل و نقـل و ارتباطـات، خطـوط انتقـال آب و بـرق،        

اطالق می گردد که جهت تـامین تسـهیالت و   ... دانشگاه، زندان و  فرودگاه، راه آهن، مدرسه،
  . خدمات در جوامع مختلف به کار گرفته می شوند

  :1تاسیسات زیربنایی گروه 
به واسطه نوع عملکرد تأثیر منفی بیشتری بر کیفیـت منـابع   گروهی از تاسیسات زیربنایی که 

گـردد   اطـالق مـی   1آب مجاور خود می گذارند در این دستورالعمل تأسیسات زیربنایی گروه 
  ...)شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب فرودگاهها، بزرگراهها و : نظیر(

  :2تأسیسات زیربنایی گروه 
واسطه نوع عملکرد تأثیر منفی کمتری بر کیفیـت منـابع    گروهی از تأسیسات زیربنایی که به

گـردد  اطـالق مـی   2در این دستورالعمل تأسیسات زیربنایی گـروه  . گذارندآب مجاور خود می
  ...)نظیر خطوط انتقال برق، آب، مخابرات، پل ها و (
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های معدنی ضوابط زیست محیطی فعالیت  )21(  
)1384مصوب(  

 11/6/1382مورخ 1024926بنا به پیشنهاد شماره  21/1/1384وزیران در جلسه مورخ هیأت
ضـوابط   -1377مصـوب   - قانون معـادن ) 35(سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 

  :معدن را به شرح زیر تصویب نمودی زیست محیطی فعالیت ها
  :اصطالحات مندرج در این تصویب نامه دارای معانی ذیل می باشند ـ 1ماده 

-به کلیه اقداماتی که در مراحل اکتشاف، تجهیز، آماده سازی و بهره: های معدنیفعالیت -1

  .رایی صورت میگیرد، اطالق میگرددآ برداری از محدوده برداشت و کانه
به مجموعه ای از اقـدامات اجرایـی کـه سـبب تـرمیم آثـار تخریبـی        : بازسازی و احیاء -2

  .دد نامیده میشودمحدوده معدن از جمله احیا پوشش گیاهی منطقه میگر
ترتیـب   هموضوع ب(کلیه تعاریف و طبقه بندی مواد معدنی به کار رفته در قانون معادن   -3

 .در این ضوابط نیز معتبر میباشد عیناً) قانون  3و1مواد 

تعاریف مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست همان است کـه   -4
قـانون حفاظـت و بهسـازی محـیط       )3(ذیل ماده ) 3(در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره بند 

 .ارایه شده است - 1353مصوب  -زیست 

مخازن بزرگ مصنوعی و یا طبیعی هستند که جهت انباشت و نگهداری مواد : سد باطله -5
  .گیرندزاید حاصل از فعالیت های معدنی مورد استفاده قرار می

قانون حفاظت و بهره برداری تعاریف اراضی جنگلی و مراتع مشجر همان است که در   -6
در صـورت  . و اصالحات بعدی آن ارایه شده اسـت  1346مصوب  -از جنگلها و مراتع کشور 
  .نظر سازمان جنگلها و مراتع مالک عمل قرار خواهد گرفت تغییر وتفسیر در مصادیق،

هـای انسـانی،    اهمراکز حساس منظور در این ضوابط بـه مراکـزی از قبیـل سـکونت گـ      -7
بزرگـراه و  ) ها وسدها زمینی، رودخانههای زیر سفره(منابع آب شرب  نظامی، آموزشی،درمانی، 

 تهـای حیـا   زیسـتگاه  اثر طبیعی ملـی،  دریاچه، تاالر، پارک ملی، جاده ترانزیتی و جاده اصلی،
 .گردد های حفاظت شده اطالق می مناطق و رودخانه وحش،

ی مصوب شهر و اصالحات محدوده مصوب شهری آخرین محدوده طرح جامع یا هاد  -8
در مورد شهرهای فاقد طرح جامع و هادی تا زمان طرح جامع یـا  . مصوب بعدی آنها می باشد

  . هادی، محدوده خدماتی شهر مالک خواهد بود
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واقـع در   ه یـک و دو ـهای اکتشاف از معـادن طبقـ   صدور، تجدید و تمدید پروانه ـ 2ماده 
 نآو ) 1971فوریـه  (های موضوع کنوانسـیون رامسـر    های ملی و آثار طبیعی ملی، تاالب پارک

موافقتنامـه  ) الـف (ر در بنـد  های حیات وحش و مناطق حفاظـت شـده مـذکو    دسته از پناهگاه
) 21/7/1354مــورخ ( بین وزارت صــنایع و معــادن وســازمان حفاظــت محــیط زیســتمــا فــی

لـی و مراتـع   هـای جنگ  در محـدوده عرصـه  ) سطحی(معادن روباز  های حفاظت شده، رودخانه
  . باشد های مصوب شهری ممنوع می ل محدودهنیز داخ مشجر و
ت هـای حیـا   پناهگـاه  برداری از مواد معدنی واقع در صدور پروانه اکتشاف و بهره ـ 3ماده 
) ایـن ضـوابط  ) 2(اره در ماده ـبعد از موافقتنامه مورد اش(مناطق حفاظت شده جدید  وحش و

ظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایـت مفـاد   توافق بین سازمان حفا وکول بهـم
در  انجام ارزیابی زیست محیطـی و  - 1353مصوب  -قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

  .باشد این ضوابط می چارچوب الگوی ارزیابی زیست محیطی و
وزارت صنایع و معادن مکلف اسـت در مـوارد ذیـل از سـازمان محـیط زیسـت        ـ 4ماده 
ماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصـول اسـتعالم نظـر خـود را     استعالم ن

  : عدم اعالم نظر به منزله موافقت است. اعالم نماید
  .های اکتشاف صدور کلیه پروانه) الف
  .تمدید پروانه بهره برداری معادن داخل مناطق چهار گانه) ب
 . به اکتشاف ندارند صدور پروانه بهره برداری برای معادنی که نیاز )ج

 زصدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخـذ مجـو   ـ 1تبصره 
باشد و سازمان مذکور ظـرف یـک مـاه از تـاریخ      موردی از سازمان حفاظت محیط زیست می

  .نماید، عدم اعالم نظر به منزله موافقت است صول استعالم نظر خود را اعالم میو
برداری از معادن شـن و   ها مکلفند قبل از صدور پروانه بهره دفاتر فنی استانداری ـ 2تبصره 

ماسه رودخانه ها و خاک رس، موضوع را به صورت کتبی از سازمان حفاظت محـیط زیسـت   
دارک ـا مـراه بـه زیست محیطی همـامـل پرسشنـضمن تکمی همتقاضیان مربوط. استعالم نمایند

اسی بستر رودخانه و کناره های آن، راه هـای ارتبـاطی بـه معـدن،     ـه زمین شنـوط به نقشـمرب
پروفیل عرضی رودخانه و مشخص نمودن عمق معدن را جهت بررسـی بـه سـازمان حفاظـت     

سازمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک مـاه نظـر خـود را بـه     . محیط زیست ارایه نمایند
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بهـره بـرداری از   . اسـت  به منزلـه موافقـت  عدم اعالم نظر . ها اعالم نمایددفاتر فنی استانداری
ها و حـریم  انهار و مسیل معادن شن، ماسه و خاک رس در محدوده بستر و حریم رودخانه ها،

) سـازمانهای تابعـه  (وزارت نیـرو  قانونی سواحل دریاها و دریاچـه پـس از دریافـت موافقـت     
  .باشد می

) آوریرکـانکنی، کانـĤرایی و فـ   (ی برداری و انجام فعالیت معدن صدور پروانه بهره ـ  5ه ماد
معادن ذیل منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی بر اساس الگوی تعیین شـده و  

   .باشد محیط زیست با رعایت این ضوابط میسازمان حفاظت  تایید گزارش یاد شده توسط
حدوده اکتشاف یـا  برداری مکلف و متعهد به بازسازی وترمیم م دارنده پروانه بهره ـ 6ه ماد

  .بهره برداری در پایان عمر پروانه مربوط می باشند
چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد سـازمان مـدیریت و   

) 25(اده ـرای مـ ـد حاصـل از اجـ  ـل در آمـ ـبار الزم را از محـ ـوظف است اعتـ ـیزی کشور م 
ختیار سازمان جنگلها؛ مراتـع و آبخیـزداری کشـور    ادن جهت بازسازی محیط در اـون معـانـق

های اکتشافی معـادن بـزرگ طبـق توافـق وزارت صـنایع و معـادن و        در مورد طرح. قرار دهد
  . سازمان حفاظت محیط زیست عمل خواهد شد

کلیـه ضـوابط و اسـتانداردهای     یـت ایـن ضـوابط و   ابـردار موظـف بـه رع    بهـره  ــ  7ماده 
  . باشد کشور می محیطی زیست

در بهره برداری از معادن و تهیه گزارش ارزیابی زیسـت محیطـی رعایـت مـوارد      ـ 8ماده 
  . الزامی است) 1(مندرج در پیوست شماره 

سازمان حفاظت محیط زیست هر دو سال یـک بـار فهرسـت کلیـه منـاطق ویـژه        ـ 9ماده 
  .مودزیستی مورد اشاره در این ضوابط را به وزارت صنایع و معادن ابالغ خواهد ن

بـرداری از معـادن و نیـز تهیـه گـزارش       مواردی که الزم اسـت در بهـره   :)1(پیوست شماره 
  :ارزیابی زیست محیطی رعایت شود

برداری از مواد معدنی، نسبت بـه مراکـز    رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره -1
اریه مطابق طرح آتـش  ها بدون استفاده از ناریه پانصد متر و با استفاده از ن حساس به جز جاده

 .)متر کمتر باشد 800در هر صورت این فاصله نباید از (بازی 

 .های بهره برداری از معادن توسط وزارت صنایع و معادنمیله گذاری محدوده -2
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مطـابق بـا اطالعـات فنـی     (وحش  تار و مهاجرت حیاذایجاد کریدور مناسب جهت گ -3
 تاطق حفاظت شده و پناهگاه های حیادر من) ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

  ). درصورت لزوم(وحش 
بـه اسـتثنای   (آوری و خارج نمودن کلیه تاسیسات و تجهیزات معدنی ایجاد شـده   جمع -4
تاسیسات استحصال آب و آبرسانی در صورت نیـاز منطقـه بـرای اسـتفاده     ، های دسترسیجاده

 .ان آخرین بهره بردارییا یک سال پس از پای در پایان عمر معدن و) مناسب از آن

 برداری و تعداد مجاز سینه کار در هـر دوره رعایت حداکثر سطح و سینه کار مجاز بهره -5
ه بـرداری  ـباطل( .رددگ  یـوظ مـره برداری مشخص و ملحـوارد در طرح بهـاین م. برداری بهره

بـا اتمـام   برداری به جز آنچه که در طرح مصوب ارایه شده از سینه کـار جدیـد منـوط     بهرهو 
چنانچه استخراج از سینه کارهای قبلی با تشـخیص   .ذخیره معدنی سینه کارهای قبلی می باشد

بهـره بـردار مجـاز     ،وزارت صنایع و معادن به لحاظ امکان فنی و یا اقتصادی به صـرفه نباشـد  
 .)نسبت به بهره برداری از سینه کار نوبت بعدی اقدام نماید ،است

مگر در موارد ضـروری بـا کسـب نظـر      های طبیعی، هو آبراه عدم تغییر مسیر رودخانه -6
  .دستگاه های ذیربط

تعیین محل انباشت و نگهداری باطله های معدنی با رعایت جنبه هـای حفـظ اراضـی      -7
   .مرغوب کشاورزی و مرتعی پیشگیری از فرسایش و تولید زه آبهای آلوده

که از داخل بافتهـای   جاده هاییبجز (های موجود روستایی و یا شهری استفاده از جاده  -8
در صورت نیاز به احـداث جـاده هـای اختصاصـی، رعایـت انتخـاب       ) کندروستایی عبور می

کوتاهترین مسیر ممکن و با کمترین تخریب چشم اندازها، اراضـی جنگلـی، مراتـع مشـجر و     
  .اراضی مرغوب کشاورزی الزامی می باشد

 .دن به خارج از آنهدایت جریان آبهای سطحی باالدست محدوده مع -9

بـه  (انجام عملیات زهکشی در پیرامون و داخل محدوده برداشت معـادن کـانی فلـزی      -10
منظور پیشگیری و کاهش تولید زهابهای ناشی از تماس آبهای زیرزمینی و یا سطحی بـا مـواد   

  ).معدنی، کنترل هرز آبهای سطحی و جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی
  .اسیسات رسوبگیری حسب شرایط در محل های مناسباحداث حوضچه و یا ت  -11
  .حصارکشی و عالمت گذاری پیرامون سدهای باطله -12
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نفـر نیـروی انسـانی و احـداث      100تـا 20احداث سـپتیک تانـک بـرای معـادن دارای       -13
نفر در حـد تـامین اسـتانداردهای سـازمان     100سیستمهای مناسب تصفیه فاضالب برای باالی 

 .حفاظت محیط زیست

تدابیر الزم در جهت حفظ چشم اندازهای طبیعی و هماهنگی عملیات معدنی بـا  اتخاذ  -14
نظیر احداث ابنیه مورد نیاز در مکانهای دور از چشم اندازهای عمومی و حتی االمکان بـا   آن ،

 .استفاده از مصالح طبیعی

 .رعایت اصول پایداری شـیبها  بارعایت حداکثر عمق مجاز بهره برداری از معادن روباز  -15
حداکثر عمق مجاز درگزارش ارزیابی زیسـت محیطـی و یـا طـرح بهـره بـرداری مشـخص و        

  . ملحوظ می گردد
 اتخاذ تدابیر الزم و مستمر جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبـار ناشـی از اسـتخراج و    -16

 .تردد وسایط نقلیه و حمل و نقل مواد معدنی و عملیات خردایش

بـرداری   ان حداقل ده درصـد سـطح بهـره   تخصیص و احداث فضای سبز مشجر به میز  -17
  .های بومی معادن با گونه

بـرداری از   استفاده از روش سیم الماسه یا روش چال موازی یا سـیم بوکسـل در بهـره     -18
بـرداری و آمـاده    در حـد باطلـه   در اینگونه از معادن عملیات انفجار صرفاً(معادن سنگ تزئینی 

 ).باشد تش بازی مجاز میآرح ط باسازی سینه کار و موارد استثنا مطابق 

ها و  برداری نمک دریایی تا چشمه های بهره متر فاصله از حوضچه 500رعایت حداقل   -19
  .قنوات و محدوده آبهای زیر زمینی قابل استحصال

  .ارایه طرح اجمالی مرمت، احیا و باز سازی محدوده معدن  -20
اری مشـخص و ملحـوظ   رح مذکور در گزارش ارزیابی زیست محیطی و یا طرح بهره بردط
  .گرددمی
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قانون مدیریت پسماندهانامه اجرایی  آیین )22(  
  )1384مصوب (

ـ    ) 2(عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در مـاده   ـ1ماده    قـانون مـدیریت پسـماندها 
  :رود ت و اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار میـ ، عبارا1383مصوب 

  1383ن مدیریت پسماندها ـ مصوب قانو: ـ قانون1
  .ها از یکدیگر جدا کردن زباله: ـ جداسازی2 
  .فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدّد: ـ بازیافت3
  .کارگروه ملی مدیریت پسماندها: ـ کارگروه ملی4
چهـارم    قانون برنامـه ) 68(ماده » ب« موضوع بند (صندوق ملی محیط زیست : صندوقـ   5

  )ـ 1383توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

  .مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: ـ مؤسسه استاندارد 6
شخاصی که عمدتاً تولیدکننده آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط ا: ـ جزء ویژه7 

  .پسماند عادی هستند
  .سازمان حفاظت محیط زیست: ـ سازمان 8

برای دستیابی به هماهنگی بین دسـتگاههای مـذکور در قـانون، کـارگروه ملـی بـا        ـ2ماده 
  :شود ترکیب زیر تشکیل می

 ).رییس کارگروه(رییس سازمان حفاظت محیط زیست  -1

 ).شهرداریها و دهیاریهای کشور رییس سازمان(معاون وزارت کشور  -2

 .معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -3

 .معاون وزارت صنایع و معادن -4

 .معاون وزارت نفت -5

 .معاون وزارت نیرو -6

 .عاون وزارت جهاد کشاورزیم  -7

 .عاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانم  -8

 .معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  -9

 .ریزی کشور اون سازمان مدیریت و برنامهمع  -10
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 .معاون شهرداری تهران  -11

  .معاونان سایر دستگاهها حسب مورد  -12

های یران دستگاهـکارگروه استانی جهت هماهنگـی در سطـح استـان با ترکیب مد ـتبصره 
مذکور در استان به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مـدیرکل دفتـر شـهری و    

هـای  تواند درصورت لـزوم کـارگروه   کارگروه مذکور می. گردد ستایی استانداری تشکیل میرو
  .شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسئولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد

  :باشد وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می ـ3ماده 
قانون ) 2(ماده ) 2(ت پسماندهای موضوع تبصره ـ تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرس1

دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه  . برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست
دهنـده در هنگـام بررسـی     موردنظر خود را به کارگروه ملی اعالم نمایند و دستگاههای پیشنهاد

  .ندیاب موارد پیشنهادی خود با حق رأی در کارگروه حضور می
مؤسسـه   ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقـرر در قـانون بـه     2

  .استاندارد
ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطالع 3

  .رسانی
ـای هـ  نامـه ناظــر بـر اخــذ هزینـه      آیین) 12(ـ پیشنهـاد اصالح فهرست مـوضـوع مـاده 4

  .بازیافت از تولیدکنندگان و واردکنندگان
  .ـ پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی 5
  :ـ پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به 6
  .الف ـ دفع، پردازش و بازیافت پسماندها 
  .ب ـ حدود تشخیص پسماندهای ویژه 

  .کمتری ایجاد شود های تولید و مصرف به نحوی که پسماند پ ـ شیوه
ت ـ چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقـوقی متقاضـی    

  .گذاری در امور مدیریت پسماندها سرمایه
  .ـ ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها7
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جهـت تصـویب بـه شـورای عـالی      ) 7(و ) 6(، )5(پیشنهادهای موضوع بندهای  ـ تبصره 
محیط زیست ارائه و در صورت نیاز به تصویب نهایی در نهادهای دیگر به آنها ارجاع  حفاظت

  .گردد می

های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند  مدیریت ـ4ماده 
ای تهیه کنند که در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون  را به گونه

، همـه پسـماندهای   1392و در سایر شهرها و روستاها تـا پایـان سـال     1390پایان سال  نفر تا
  .آوری نمایند عادی را به صورت تفکیک شده جمع

نامه و طـرح تفصـیلی آن    این آیین) 2(طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده ـ1تبصره 
   .شود در شورای اسالمی مربوط تصویب می

اندهای عادی و کشـاورزی، پسـماند عـادی محسـوب نشـده امـا       جزء ویژه پسم ـ2تبصره 
باشـد کـه در برنامـه راهبـردی      مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی می

  .مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیش بینی خواهد شد
 رسانی پسماندها توسـط وزارت کشـور   اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطالع  ـ3تبصره

  .تأمین خواهد شد) سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(
های اجرایی مـدیریت پسـماندهای    نامهشیوهوزارت کشور باید با هماهنگی سازمان  ـ5ماده

سـازی،   عادی و کشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیـل تولیـد، ذخیـره   
قـانون،  ) 11(ش و دفع را با رعایـت مـاده   آوری، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پرداز جمع 

  .نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد شش ماه پس از ابالغ این آیین
های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهـوری   نامه شیوه  ـ تبصره

  .اسالمی ایران به منزله اعالم بوده و الزم االجرا می باشد
  :وظف استوزارت کشور م  ـ 6ماده 

ـ ضوابط، مقررات و دستورالعملهای قـانونی را بـه مـدیریتهای اجرایـی پسـماند عـادی و       1
  .شوراهای اسالمی ابالغ نماید

ـ بانک اطالعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشـاورزی را تهیـه و بـرای تکمیـل بانـک      2
  .اطالعاتی جامع پسماندها به سازمان ارایه نمایند
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عادی را براساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سـازمان و   ـ محل دفع پسماندهای3
  .وزارت جهادکشاورزی تعیین نماید

نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقـوقی   شیوه  ـ4
  .صالح را تهیه نماید ذی
صویب قـانون و  های اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ت نامه ـ شیوه  5
  .اند را تهیه نماید نامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته آیین
قـانون  ) 5(نامه موضـوع مـاده    ـ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه6

  .همکاری نماید
محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، بـا اجـرای مفـاد قـانون نحـوه       ـ7ماده 

ید و تملک در اختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبـق ضـوابط و مقـررات    خر
  .برداری گردد مربوط بهره

کننـدگان پسـماند عـادی و اشـخاص حقیقـی و حقـوقی مسـئول مراکـز و          تولید ـ 8ماده 
از قبیـل سـاکنین منـازل، مـدیران و متصـدیان        کننـد،  هایی که پسماند عادی تولیـد مـی   مجتمع

هـای تجـاری، خدماتــی،     هـا، واحـدها و مجتمـع    ها و شهرکها، اردوگاهها، سـربازخانه  جتمعم
آموزشـی، تفریحـی و تفرجگاهـی در قبـال مدیریت اجرایی پسماند عـادی پاسـخگو بـوده و    

  .باشند نامه می های آیین نامه ملزم به رعایت مقررات و شیوه
بـه عملیـات سـاختمانی و عمرانــی از     کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت  ـ9ماده 

 های مربوط نامه نماینـد، بـایـد مقررات و شیوه هـر قبیـل در سطـح شهـر، روستـا و بخش مـی
  .های ساختمانی را رعایت نمایند درخصوص جداسازی، ذخیره و انتقال نخاله

سـبت بـه   های ارسالی از طرف وزارت کشـور ن  نامه بخشداریها باید براساس شیوه ـ10ماده 
پمـپ    راهـی از قبیـل پسـماندهای رسـتورانها،     آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین جمع 

  .ها و سایر تأسیسات اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند بنزین
هـا و امـاکن بـین راهـی بـا       راهداریها باید در مدیریت پسـماندهای حـریم جـاده    ـ تبصره
  .ها همکاری نمایند بخشداری
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کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه پسـماند   ـ11ماده 
باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولیـد  ) خانگی(عادی 

  .اقدام نمایند
تولیدکنندگان و واردکنندگان اقالم مشروح زیر باید پسـماند حاصـل از کاالهـای     ـ12ماده 
درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، بایـد برابـر نـیم در هـزار     . ا بازیافت نمایندخود ر

صندوق باید بـه نسـبت   . ارزش کاال را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند
بازیافت پسماند حاصل از هـر یـک از اقـالم مزبـور، مبـالغ دریـافتی را در اختیـار واحـدهای         

) 16(متخلفین به مجازاتهـای تعیـین شـده در مـاده     . نده آن قلم از پسماند قرار دهدکن بازیافت
  .قانون محکوم خواهند شد

  .و الستیک PETـ مواد پلیمری از قبیل پالستیکها، 1
  .ای، کریستال ـ کاالهای شیشه2
  .ـ اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی3
  .کاالهای ساخته شده از کاغذ و مقوا ـ 5.ـ اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان4
  .ـ انواع روغنهای روانکار 6
  .ـ کاالهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند7
  .ـ لوازم برقی و الکترونیکی 8
  .های غیرفلزی ـ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی9

کننـد، بـه ازای اسـتفاده از     استفاده می واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی ـ1 تبصره
  .اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود

کننـــد و یــا  کـــه محصـــوالت خـــود را صـــادر مــی  واحـدهـــای تولیـــدی -2تبصــره 
کنند، به ازای میزان کاالی صادرشده و یا مرجوعی،  واردکنندگانی که کاالی خود را مرجوع می

  .مبلغ تعیین شده معاف خواهند بوداز پرداخت 
تجدیدنظر در اقالم و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملـی بـا    ـ 3تبصره

  .پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران خواهد بود
بندی مـواد و محصـوالتی    تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که مسؤولیت بسته -13ماده

بایـد نحـوه   ) از جمله سموم و کودهای شیمیایی(گردند  دهای ویژه میکه منجر به ایجاد پسمان
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استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلـوده  

  .بندی درج نمایند شده به آنها را پس از تأیید مراجع ذی ربط، بر روی بسته
ز طریق گمرکات، از ورود کاالهـایی کـه بـر    وزارت اموراقتصادی و دارایی باید ا ـ14ماده 

باشـد جلـوگیری    اساس فهرست اعالم شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیرمجاز مـی 
  .نماید

پسماند بیشتر   سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کاالهایی که پس از مصرف،  ـ15ماده 
نامـه نحـوه    کننـد اقـدام و شـیوه    می تر و یا پسماند خطرناک ایجاد یا پسماند با بازیافت مشکل

  .ربط اعالم نماید مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذی
نامه اسـتانداردهای زیـر    مؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابالغ این آیین ـ16 ماده

  :را تدوین نماید
هـای فنـی و    نبـه استاندارد کاغذ و پالستیک بازیافتی و موارد مجـاز اسـتفاده آنهـا از ج    -1

 .بهداشتی

استانداردهای کود آلی به خصـوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی  -2
 .و کشاورزی

استاندارد تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زبالـه   -3
 .سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی

دهنده نوع و جنس پالستیکها و نیز پالستیکهای قابـل تجزیـه در    استاندارد عالیم نشان -4
 .طبیعت

 .شود استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد می -5

از   واحدهای بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سـازمان تطـابق داشـته باشـند،     ـ17 ماده
شـود   واحدهای صنعتی در نظـر گرفتـه مـی    حداکثر تسهیالتی که برای احداث و ادامه فعالیت

  .برخوردار خواهند بود
در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایـت از انـواع    ـ1تبصره 

  .مند خواهند شد کود شیمیایی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره
نامـه شـماره    تصـویب وزارت نیرو باید برق حاصـل از بازیافـت را بـر اسـاس       ـ 2تبصره 

  .خریداری نماید 8/4/1384مورخ  33188ت / 16825
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ربـط در   ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذی سازمان مدیریت و برنامه  ـ 18ماده 
صالح حقیقی و حقوقی اقدام  هر مورد، نسبت به تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران ذی

  .نماید
کـاهش   ملـزم بـه  ) 1(ندهای ویژه مندرج در جـدول شـماره   تولیدکنندگان پسما  ـ 19ماده 

مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت 
جـدول مـذکور حسـب    . فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند

   .باشد یئت وزیران قابل تغییر میو تصویب ه ) کارگروه ملی(مورد با پیشنهاد سازمان 
. قانون محکوم خواهند شـد ) 16(متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده 

نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهارنامه مربـوط   سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین
  .اقدام نماید

کنندگان کاال و مواد بایـد مشخصـات،     و توزیعکلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان   ـ 20ماده 
سازمان و دسـتگاه   مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به

قانون محکـوم  ) 16(متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده . ربط ارایه نمایند ذی
  .خواهند شد

) 11(به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول مـاده  پسماندهای دامپزشکی  ـ 21ماده 
  .باشند قانون می
قانون، براسـاس کمیّـت و کیفیـت پسـماندهای     ) 11(سازمان باید با رعایت ماده  ـ 22ماده 

های کشور و صـنایع و معـادن    ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه
  .پیشنهاد نماید

زمان باید ضوابط زیست محیطی محلهای دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و سا  ـ 23ماده 
  .ربط اعالم نماید عادی را تعیین و به دستگاههای ذی

سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر  ـ 24ماده 
  .باشد براساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می

هـا و پسـماندها    دستگاههای ذی ربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زبالـه  ـ 25ماده  
  .نسبت به استعالم و اخذ تأییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تأثیرپذیری منابع آبی اقدام نماید
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کننـده   ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه سازمان مدیریت و برنامه  ـ 26ماده 
  .قانون را منظور نماید) 12(ماده ) 1(ران، اجرای تبصره طرحهای توسعه و عم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تا شش مـاه پـس از ابـالغ ایـن       ـ 27ماده 
  .قانون را تهیه و ابالغ نماید) 5(آیین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده 

و متخصصـین واجـد    مدیریت اجرایی پسـماندها بایـد از خـدمات کارشناسـان     ـ 28ماده 
  .استفاده نمایند) بطور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست(شرایط 
قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار ) 7(مراجع مسئول موضوع ماده  ـ 29ماده 
کننده آب شرب،  ها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تأمین های ناشی از انتقال زباله آلودگی
  .منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند ها،  ع پسماندهای موجود در آبراههاز دف

سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با  ـ 30ماده 
  .های مربوط، ممنوع است نامه ضوابط و شیوه

رمجـاز و همچنیـن خودروهای کنندگان پسمـانـدهـای ویـژه در امـاکن غی تخلیه ـ 31ماده 
و ) 16(شـده در مـواد    کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهـای تعیـین   تخلیه

  .قانون محکوم خواهند شد)  20(
نامه، بانک اطالعاتی جامع پسماندها  سازمان باید تا یکسال پس از ابالغ این آیین ـ 32ماده 

  .ربط تهیه نماید اجرایی ذی را با همکاری دستگاهها و مدیریتهای
نامه اجرایـی حمـل و نقـل     نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آیین ـ 33ماده 

هیئـت   27/12/1380هــ مـورخ   22029ت/44870موضوع تصویب نامه شماره (مواد خطرناک 
  .های بعدی آن خواهد بود و اصالحیه) وزیران

ه مبـادرت بـه نقـل و انتقـال بـرون مـرزی       کلیه اشخاص حقیقـی و حقـوقی کـ    -34ماده 
نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایـت نمـوده و اطالعـات الزم را در     پسماندهای ویژه می

اشخاص حقیقـی و حقـوقی کـه مفـاد     . قرار دهند) مرجع ملی کنوانسیون بازل(اختیار سازمان 
یه نمایند به حـداکثر مجازاتهـای   کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطالعات نادرست به سازمان ارا

  .قانون محکوم خواهند شد) 16(تعیین شده در ماده 
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هـای دریایـی و مصـالح الیروبـی دریایـی تابـع ضمیمـه پـنجم کنوانسـیون    زباله ـ35ماده 
MARPOL   و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضـوابط و

  .بوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نمایدهای مر نامه شیوه
نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان، همچنین مأمورین وزارت کشور، شهرداریها،  ـ36ماده 

دهیاریها و بخشداریها درصورتی که وظایف ضابطین قـوه قضـاییه را زیرنظـر دادسـتان تعلـیم      
های ناشـی از آن در ردیـف ضـابطین     هنام نامه و شیوه گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آیین

های آموزش، تنظـیم و   های کشور و دادگستری باید زمینه وزارتخانه. گیرند قوه قضاییه قرار می
مأمورین وزارت بهداشت، درمـان  . تدوین شیوه نامه نحوه اقدام مأموران مذکور را فراهم آورند

ت بـه شناسـایی، گـزارش و    و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو باید نسـب 
  .پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند

قانون، باید در اجرای تکالیف این تبصـره،  ) 6(دستگاههای مذکور در تبصره ماده  ـ37ماده 
  .برنامه ساالنه خود را تنظیم و اعتبارات الزم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود

ریزی کشور باید اعتبارات الزم جهت اجرایی شدن این  ن مدیریت و برنامهسازما ـ 38ماده 
  .بینی نماید نامه را در لوایح بودجه پیش آیین

، سـازمان  )بخشـداریها (وزارت کشـور : عبارتند از) 21(دستگاههای مشمول ماده  ـ 39ماده 
زیسـت، وزارت   ، سازمان حفاظت محـیط )شهرداریها و دهیاریها(شهرداریها و دهیاریهای کشور

جهادکشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و وزارت  
  . راه و ترابری



ه قانونآیینها و سواحل در  رودخانه                                                                                        120 
 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،) 63(اجرائی ماده آیین نامه  )23(  
  )1386مصوب ( 1383 سالاجتماعی و فرهنگی 

  
می شوند شامل پهنـه هـای سـاحلی     مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین نامه ـ1ماده 

دریای خزر در استانهای گیالن، مازندران و گلستان و پهنه های ساحلی خلیج فارس و دریـای  
خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچسـتان و پهنـه هـای سـاحلی     عمان در استانهای 

  . سایر دریاچه های کشور است
ه ها، وزارت نیرو پیشنهاد الزم را تهیه و به برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچ ـ تبصره

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(کمیسیون ماده 
طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری  ـ2ماده 

برداری عمومی  تضمین حق بهرهآلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، و از تخریب 
اندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیـین  از سواحل و سام

و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبـزی  
پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصالح و تکمیل قوانین و مقررات و 

اقدامات مشروح در این آیین نامه که توسط وزارت مسکن  استقرار مدیریت یکپارچه بر اساس
  . رسد این آیین نامه می) 3(موضوع ماده و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تایید کارگروه 

اه و ترابری و سایر دسـتگاههای  رسازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت   ـ الف
ضوابط مربوط بـه جلـوگیری از آلـودگی و    ربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ذی

دریانوردی، بندری، احداث و بهـره بـرداری از    ،تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری
سازه های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابالغ این آیین نامه، تدوین و راهکارهـای  

حلی کشور صورت می گیرد، اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق سا
  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(تعیین و به کارگروه موضوع ماده 

های نیرو، کشور، دادگسـتری، مسـکن و    وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه ـ ب
ریـزی کشـور موظـف     شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای محیط زیست و مدیریت برنامـه 

ظرف چهـار مـاه مشـخص و بـه     ) با اولویت دریای خزر(حریم دریا را  تعیین است معیارهای
   .این آیین نامه ارایه نماید) 3(ماده کارگروه موضوع 
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وزارت جهاد کشاورزی با همکـاری سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و وزارت راه و       ـ ج
یتهـای  استانداردهای مرتبط بـا فعال و ترابری، موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط 

صید و صیادی، آبزی پروری، اسکله های صیادی و توسعه جنگلها و منـابع طبیعـی در منـاطق    
ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیالت در منـاطق  

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ساحلی ظرف شش ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده 
ن میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محـیط زیسـت، وزارت   سازما ـ د

کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی 
زیست و برنامه ریزی برای رعایت موازین اسـالمی و ارتقـاء   محیط از کشور با رویکرد حفاظت 

امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کـارگروه موضـوع   موازین دینی و اخالقی و مالحظات 
  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ماده 

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکـاری وزارتخانـه هـای راه و ترابـری،      ـهـ 
نیرو، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهـای مسـلح و سـازمانهای حفاظـت     

رهنگی و گردشگری محدوده های منـاطق سـاحلی، ضـوابط کـاربری     محیط زیست و میراث ف
اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با مالحظات زیست محیطی، ظرف شش 

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ماه تعیین وبه کارگروه موضوع ماده 
ج مطالعـات و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظـف اسـت بـا اسـتفاده از نتـای      ـو 

اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نظام مدیریت یکپارچه منـاطق  
ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و نتایج آن را به کـارگروه موضـوع   

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ماده 
شش مـاه از تـاریخ ابـالغ ایـن      موظفند ظرف کلیه دستگاههای مذکور در این آیین نامه ـز 
لزم بازبینی، اصالح و تکمیـل  ستکه به منظور ساماندهی سواحل م را نامه قوانین و مقرراتی آیین

  . آیین نامه ارایه نمایند) 3(است تعیین وبه کارگروه موضوع ماده 
امـه هـای   بعد از تلفیـق طرحهـا و برن  (تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور  ـ 3ماده 

بر عهده کـارگروهی مرکـب از اعضـای    ) ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی
شواری عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصالح قـوانین  

مسـؤولیت  . و مقررات در موارد الزم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه می گردد
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  . شهرسازی است و شده بر عهده وزیر مسکنکارگروه یاد 
تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری  ـ تبصره

  . اسالمی ایران به وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می گردد
ی ه موافقت اکثریـت وزرای عضـو شـورا   دمالک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یادش

آیین نامـه  ) 19(مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده 
  . دولت قابل صدور می باشد هیأتداخلی 
وزارت کشور موظف است سـازوکارها و راهکارهـای اجرایـی آزادسـازی کامـل       ـ 4ماده 

رم توسـعه را بـا   قانون برنامه چها) 63(موضوع تبصره ماده ) شصت متر(حریم قانونی سواحل 
همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ ایـن آیـین نامـه تـدوین و     

  . وزیران ارایه نماید هیأتبرای تصویب به 
این آیـین نامـه، در مـواردی کـه     ) 2(تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده  ـ 1تبصره

د ـلی را جهــت تعیــین حـــدوده هــای ساحــاســتانداریهای گــیالن، مازنــدران و گلســتان محــ
رو اعالم نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه ـازی به وزارت نیـآزادس

پیشروی آب دریا را بر اساس داده های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسـمی بـه   
  . استانداریها اعالم نماید

نها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایـان  ها، سازما کلیه وزارتخانه ـ 2تبصره 
برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبـل آن تـا دریـا را    

  . نمایندآزاد 
از شمول  ،تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند

  . باشنداین تبصره مستثنی می 
بـه  (هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یـاد شـده    ـ 3تبصره 

  . ممنوع است) استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکـاری وزارتخانـه هـای کشـور، امـور       ـ 5ماده 

و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بنـد  اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قانون برنامه چهارم و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی کشـور ظـرف دو    ) 145(ماده ) ز(

برداری عموم مردم از امکانات اقـامتی دولتـی    بهره گیربوط به چگونـرایی مـماه، آیین نامه اج
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ویب به کارگروه موضوع تبصره موجود درخارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تص
وزیران درخصوص تصـویب آیـین نامـه     هیأتاختیارات . این آیین نامه ارسال نمایند) 3(ماده 

  . مزبور، به وزرای عضو کارگروه یاد شده تفویض می گردد
گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضـو کـارگروه   مالک تصمیم

آیین نامـه  ) 19(ر در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده مذکور است و مصوبات مزبو
  . دولت قابل صدور می باشد هیأتداخلی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام  ـ 6ماده 

مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین نامه را پس از بررسـی درخواسـت دسـتگاههای اجرایـی     
  . وط، در بودجه های سالیانه پیش بینی، تأمین و پرداخت نمایدمرب

پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین نامـه در هـر اسـتان بـر عهـده اسـتاندار        ـ7ماده 
  . مربوط می باشد

  
  ساحلیو قانون اراضی مستحدث  2ماده  2نامه اجرایی تبصره  آیین) 24(

  )1387مصوب(
  : الحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می رونددر این آیین نامه اص ـ1ماده 
کنوانسیون رامسر شامل باتالق، لجن زارهـا و آبهـای   ) 1(ماده  "1"مطابق بند : تاالب –الف 

طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یـا تلـخ در آن بـه صـورت     
در  دریـایی اسـت کـه عمـق آنهـا      شـود و از جملـه شـامل آبگیرهـای     راکد یا جاری یافت می

  . ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند پایین
  . نوعی تاالب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد: دریاچه ـب 
اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچـه یـا    قسمتی از: حریم ـج 

  . تاالب باشد
زمینهایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پـایین رفـتن سـطح    : ثحدود اراضی مستحد ـ د

و یـا در  ) به استثنای دریاچـه ارومیـه  (ها های دریا و دریاچهآب یا هر نوع جریان آب در کرانه
ظـاهر و ایجـاد   ) به استثنای مرداب و برکه طبیعی(نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تاالبها 

  . شده یا خواهد شد
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نامـه کـه   آخرین نقطه پیشرفتگی آب تاالبها و دریاچه های موضوع این آیین : بسترحد  ـهـ 
ظرف سه سال از تاریخ ابـالغ  ) بر اساس داده های ثبت شده موجود(در یک دوره زمانی معین 

  . گردداین آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می
متر  150عرصه ای به عرض ) به استثناء مرداب و برکه طبیعی( عرض حریم تاالبها  ـ2ماده 

  . گردداست که بالفاصله بعد از حد بستر تعیین می
وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابالغ این آیین نامه، بـا همـاهنگی    ـ تبصره

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تاالبها و دریاچـه هـای   
اخصـهای زیسـت محیطـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و      موضوع ایـن آیـین نامـه را بـر اسـاس ش     

  . هیدرولوژیکی با اولویت تاالبهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید
وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابالغ این آیین نامـه نسـبت بـه تهیـه      ـ3ماده 

یـرو موظفنـد بـه    نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ن
ترتیب نسبت به عالمت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و عالمت گذاری حد حریم 

  . ظرف سه ماه اقدام نمایند
تاسیسات آبـی و کانالهـای عمـومی از    و دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن  ـ4ماده 

 اثی در پشـت سـدها  موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچـه احـد  
  . و سایر قوانین مربوط خواهد بود 1361و قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1344مصوب 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد  ـ5ماده 

هـای جهـاد   نامه را در سقف بودجـه سـنواتی پیشـنهادی وزارتخانـه    نیاز برای اجرای این آیین
  . زی و نیرو وسازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نمایدکشاور

به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای موضـوع ایـن آیـین نامـه      – 6ماده 
دستگاههای یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیـین نامـه و در صـورت    

  . وزیران گزارش نمایند هیأتبه لزوم موانع مشکالت اجرایی آن را 
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اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکنهایی از بخش) 25(  
  )1388مصوب سال (

  :کلیات و سرمایه _فصل اول 
شهرسازی  سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت دولتی و وابسته به وزارت مسکن و ـ1ماده 

  .نماینده می شود» سازمان«است که در این اساسنامه به اختصار  
مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیـاز در شـهرهای     ـ2ماده 

مختلف هر استان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بـا تصـویب مجمـع عمـومی     
شعبه عبارت از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان . شعب یا نمایندگی هایی داشته باشد

  .عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می باشد و نمایندگی واحد
ریزی و ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت مسکن  هدف از تشکیل سازمان، برنامه ـ 5ماده 

  :های زیر می باشد و شهرسازی در زمینه
  .تأمین، اداره و بهره برداری از زمین -الف
های ابالغـی   سیاستفعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و  –ب 

  .دولت و وزارت مسکن و شهرسازی
  نظارت و کنترل و بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر الزم برای کنترل بهای آن،  -ج
   

  :موضوع فعالیت و وظایف سازمان -فصل دوم
  :موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر می باشد ـ 6ماده 

رات مربوط درخصوص زمـین و مسـکن   اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقر -1
در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در راستای حفظ حقوق و نماینـدگی و اعمـال   
مالکیت دولت نسبت بـه زمینهـای مـوات، دولتـی، اراضـی و مراتـع ملـی، حـریم و         
مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغالت خالصه و عرصه اعیان احـداثی در  

ا و مجتمع های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و امالکی زمین های خالصه، شهرکه
که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرکها به سازمان مسکن، سـازمان  
زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محـول گردیـده و انجـام سـایر وظـایف      
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ار اجرایی که به موجب قوانین و مقررات بـه عهـده وزارت مسـکن وشهرسـازی قـر     
 .گیرد در چهارچوب سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوطگرفته یا می

واگذاری اراضی، امالک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال  -5
مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجـاره دادن  

با رعایت مقررات مربـوط و ضـوابط   اراضی، امالک، مستحدثات ملکی مورد تصدی 
 .شهرسازی و طرحهای توسعه عمران

تملیک و تملک، خرید توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و امالک با رعایت   –6
 .قوانین و مقررات مربوط

اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و امالک دولتی در اختیار بـه نماینـدگی    -7
از قبیل شناسـایی، حمایـت و نظـارت، نقشـه     ) کن وشهرسازیوزارت مس(از دولت 

برداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط براساس 
 .سیاست های ابالغی وزارت مسکن وشهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  
بستر مربوط به نامه  آیین  نامه اجرایی انتصاب و عملکرد اعضای کمیسیون ماده سه نظام) 26(

  )1389مصوب (و مجاری آبی ها  م رودخانهو حری
  مقدمه

هـا بـا مالکیـت     هـا از حیـث تـداخل آن    با توجه به اهمیت تعیین حد بستر و حریم رودخانه
اشخاص و با عنایت به اهمیت جایگاه کمیسیون ماده سه آیین نامه مربـوط بـه بسـتر و حـریم     

های آبرسانی، آبیاری و زهکشی  های طبیعی و شبکه ها، برکه ، مردابها ها، انهار، مسیل رودخانه
در رسیدگی به اعتراضات مردمی مرتبط بـا حـدود تعیـین شـده و اهمیـت      1379مصوب سال 

باشد، انتصاب افرادی شایسته و با  نظریه این کمیسیون که قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو می
این سـند اهـداف، شـرح وظـایف و     . ضروری است صالحیت و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

  .نماید ترکیب این کمیسیون را تشریح می
  
  اهداف  -1
 ایجاد وحدت رویه در نحوه انتصاب و نظارت بر عملکرد اعضاء کمیسیون 1-1
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 تشریح وظایف کمیسیون ماده سه و نحوه رسیدگی به اعتراضات 2-1

  ایجاد امکان نظارت بر عملکرد اعضاء کمیسیون  3-1
  محدوده اجرا -2
  های تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت: حوزه اجرا 1-2
نحوه انتصـاب اعضـا، تشـریح وظـایف، نحـوه ارزیـابی عملکـرد        : موضوعات مشمول 2-2

  الزحمه اعضا  کمیسیون و چگونگی پرداخت حق
  
  ها مسئولیت -3
ای و  ب منطقـه هـای آ  نامه بر عهـده مـدیران عامـل شـرکت     مسئولیت اجرای این نظام -1-3

 .باشد سازمان آب و برق خوزستان می

هـا و سـواحل    دفتر مهندسی رودخانه نامه بر عهده مسئولیت حسن اجرای این نظام -2-3
  .رکت مدیریت منابع آب ایران استش

  
  اصول و ساختار -4

  تعاریف 1-4
ـ    نامه، کمیسیون ماده سه آیین منظور از کمیسیون در این نظام :کمیسیون -1 ه نامـه مربـوط ب

هـای آبرسـانی،    هـای طبیعـی و شـبکه    ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل بستر و حریم رودخانه
 .باشد می1379کشی مصوب سال  آبیاری و زه

آن قسمت از رودخانه، نهر یـا مسـیل اسـت کـه در هـر محـل باتوجـه بـه آمـار           :بستر -2
له وزارت نیـرو یـا   سـاله بـه وسـی    25هیدرولوژیک، داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشـت  

نمایـد سـیالب بـا     در مناطقی که ضرورت ایجاب مـی . شود ای تعیین می های آب منطقه شرکت
ای  هـای آب منطقـه   ساله مالک محاسبه قرار گیـرد، سـازمان   25دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 

زم های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز ال حسب مورد با ارایه نقشه
  .را اخذ خواهند نمود

ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر  ها، مسیل تغییرات طبیعی بستر رودخانه
  .سابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد
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 آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهـر طبیعـی یـا سـنتی، مـرداب و      :حریم -3
های طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفـاق بـرای کمـال     برکه

نامه توسط وزارت نیـرو   انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها الزم است و طبق مقررات این آیین
  .گردد ای تعیین می های آب منطقه یا شرکت

و ) که آب دائم یا فصـلی داشـته باشـند   اعم از این(ها  ها و مسیل حریم انهار طبیعی، رودخانه
برداری از یک تا بیست متـر و بـرای    های طبیعی برای عملیات الیروبی و بهره ها و برکه مرداب

از » تـراز افقـی  «ها تـا یکصـد و پنجـاه متـر      ها، انهار طبیعی و برکه حفاظت کیفی آب رودخانه
بـه   وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و  منتهی

  .گردد ای تعیین می های آب منطقه وسیله وزارت نیرو یا شرکت 
کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و  های تأمین ها، انهار طبیعی و برکه حریم کیفی برای رودخانه

  . پنجاه متر خواهد بود
  
  حدود اختیارات کمیسیون 2-4

هـا،   هـا، انهـار، مسـیل    امه مربوط به بستر و حریم رودخانهاین کمیسیون بر طبق ماده سه آیین ن
، بـه  1379کشـی مصـوب سـال     های آبرسانی، آبیـاری و زه  های طبیعی و شبکه ها، برکه مرداب

. گردد منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به حد بستر و حریم تعیین شده تشکیل می
  . باشند ای می های آب منطقه شرکت اعضای کمیسیون ملزم به بررسی اعتراضات واصله به

  
  اعضای کمیسیون 3-4

اعضای کمیسیون ماده سه شامل دو نفر عضو فنی و یک نفر عضو حقوقی به عنـوان اعضـاء   
البـدل بـوده کـه از بـین مجربتـرین      اصلی و دو نفر عضو فنی و یک نفر عضـو حقـوقی علـی   

  .گردند منصوب می ای با دارا بودن شرایط ذیل های آب منطقه کارشناسان شرکت
در رشته هـای تحصـیلی مهندسـی عمـران     ) حداقل کارشناسی(داشتن مدرک تحصیلی  -1

، مهندسی آبیاری و مهندسی مرتع و آبخیزداری جهت اعضـاء فنـی و حقـوق    )ها کلیه گرایش(
 قضایی برای عضو حقوقی

 دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط  -2
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 بط گذراندن حداقل یک دوره آموزشی مرت -3

کسب امتیاز برتر از نظر تحصیالت، تجربه، صحت عمل، سالمت نفس، تعهد و ایمـان،   -4
 .نسبت به سایرین... پشتکار، دقت و سرعت در انجام کار و 

چنانچه اعضای کمیسیون سابقه اظهار نظر در تصویب مطالعات تعیین حد بسـتر   ـ 1تبصره
سـبت خویشـاوندی، رابطـه اسـتخدامی،     و حریم رودخانه در بازه مورد اعتراض و یا هرگونه ن

دعاوی حقوقی یا جزایی با معترض و یا داشتن نفع شخصی در پرونده مطروحه را داشته باشند 
البـدل رسـمیت   بـا حضـور عضـو علـی     توانند در جلسه کمیسیون شرکت نمایند و جلسهنمی
  .یابد می

ا حضور عضو در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضای اصلی، جلسات ب ـ 2تبصره
  .یابدالبدل رسمیت میعلی
  
  نحوه انتصاب 4-4

ای متشـکل از مـدیرعامل یـا نماینـده وی،      در کمیتـه ) 4-3(مشخصات واجدین شرایط بند 
برداری، مدیران دفاتر حقوقی و حراسـت، بررسـی و امتیـازات مـأخوذه      معاون حفاظت و بهره

نتخب تعیین و با ابالغ مدیر عامـل بـرای   گردد و برمبنای بیشترین امتیازات، اعضای م کنترل می
  .مدت دو سال منصوب خواهند شد

  
 ساختار کمیسیون 5-4

در اولین جلسه اعضای اصلی یک نفر را به عنوان رئیس جلسات انتخاب : رئیس جلسه -1
 .نمایند می

بایست یک نفر را از بین خود به عنوان دبیر جهت پیگیری امـور   اعضا می: دبیر جلسات -2
 .شکیل منظم جلسات و پاسخگویی به متقاضیان انتخاب نمایندمرتبط با ت

 .گرددای تشکیل میجلسات در محل شرکت آب منطقه: محل تشکیل جلسات -3

ها زمان برگزاری جلسات باید طـوری  با توجه به حجم پرونده: زمان برگزاری جلسات -4
 .قاضی داده شودمدیریت گردد که در ظرف کمتر از یک ماه از تاریخ وصول اعتراض، پاسخ مت
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کمیسیون از بعد حقوقی، دبیرخانه آن نیز در  با توجه به اهمیت آرای : دبیرخانه کمیسیون -5
 .گرددای مستقر میدفتر حقوقی شرکت آب منطقه

ای،  در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون ماده سه در شرکت آب منطقه ـ تبصره
هـای مـورد نیـاز بـا ارائـه       برای ایجاد کمیسـیون  اخذ اجازه از شرکت مدیریت منابع آب ایران

  .باشد گزارش توجیهی ضروری می
 
  اقدامات و وظایف اعضای کمیسیون 6-4
که عدم حضور اعضا در سه جلسه متـوالی بـدون    شرکت منظم در جلسات به طوری -

فوت بسـتگان نسـبی   . عذر موجه و یا شش جلسه متناوب در حکم استعفا خواهد بود
ول از طبقه دوم، ابتالء به بیماری که امکان حضور نباشـد وحـوادث   یا سببی تا درجه ا
 .باشد های عذر موجه میقهری از مصداق

مسئولیت تنظیم وقت برگزاری جلسات، دعوت اعضا، وصول اعتراضات ثبت نشـده،   -
ها، تنظیم صورتجلسات و بایگانی آنها، پیگیری اعالم رأی کمیسـیون  دهی پرونده نوبت

سازمان ثبت اسناد و امالک  ها،  ها، بخشداری امل به متقاضی، شهرداریبا امضاء مدیر ع
 .باشدو سایر سازمانهای مسئول و سایر امور مرتبط به عهده دبیر جلسات می

دهی به اعتراضات واصله، به نحوی که به متقاضیان در کمتر از یک ماه از زمـان  پاسخ -
 . وصول اعتراض جواب داده شود

  .و حقوقی و در صورت نیاز اخذ نظرات کارشناسان مرتبط کنترل مستندات فنی -
توانند رأسـاً و یـا    چنانچه توضیحات ارائه شده قانع کننده نباشد اعضای کمیسیون می -

صـورت   بوسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید نمـوده و سـپس نظـر خـود را بـه      
 .مکتوب در مورد حد بستر و حریم تعیین شده اعالم نماید

المقدور بازدید با حضـور معتـرض   از منطقه در صورت نیاز به نحوی که حتیبازدید  -
خصوصاً در مواردی که ورود به ملک معترض ضـروری باشـد حضـور    . صورت گیرد

 .وی یا نماینده معرفی شده مکتوب ایشان ضرورت دارد

بایست با توجه به کلیه جهات و جوانب رسیدگی به امر و در  تصمیمات کمیسیون می -
ضروری است اقلیت نظـر  . ضرورت بازدید از محل با اکثریت آرا اتخاذ گردد صورت

 . خود را مستدالً در صورتجلسه قید و امضا نمایند
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اعضای کمیسیون موظف هستند از خالصه کلیـه مـذاکرات و تصـمیمات متخـذه در      -
ارسال کلیه صورتجلسات به معاونـت  . جلسات، صورتجلسه تهیه نموده و امضا نمایند

 .  برداری و دفتر حقوقی شرکت ضروری است ظت و بهرهحفا

بایست کامالً مسـتند و مسـتدل بـوده و توسـط عضـو      متن نظریه نهایی کمیسیون می -
 .حقوقی و با مشارکت سایر اعضا انشاء و به امضاء قلمی آنها برسد

  
  بررسی نحوه عملکرد کمیسیون  7-4

دقتـی در  گاری، اطاله رسیدگی و بـی انهر گونه تخلف از مقررات، سهل مشاهدهدر صورت 
عملکرد اعضای کمیسیون، پرونده ایشان بـه دفتـر رسـیدگی بـه تخلفـات اداری ارسـال و در       

ورد قـانونی  ـی برخـ ـــ صورت اثبات تخلف، احکام اعضا توسط مدیرعامل لغو و با فـرد خاط 
  .گرددمی

  
  پرداخت حق الزحمه 8-4

بایست پرداخت حق الزحمه  سیون ماده سه، میهای انگیزشی اعضاء کمی به منظور ایجاد زمینه
هیئت محترم وزیران توسـط   6/8/85مورخ  هـ34869ت/92211آنان مطابق مفاد مصوبه شماره

  . ای پرداخت گردد شرکت آب منطقه
  

   دستور العمل تعیین حریم کمی رودخانه ها) 27(
  )1389مصوب (

  مقدمه
آب تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد قانون توزیع عادالنه  دوماده  یکبر اساس تبصره 

سیل و مرداب و برکـه طبیعـی در هـر محـل بـا توجـه بـه آمـار         مهر رودخانه و نهر طبیعی و 
ها و انهار و داغاب در بسـتر طبیعـی آنهـا بـدون رعایـت اثـر سـاختمان         هیدرولوژی رودخانه

ده یـک آیـین نامـه    بنـد خ مـا  اصالحیه همچنین بر اساس . تاسیسات آبی با وزارت نیرو است
 ها، ها و مسیل رودخانه طبیعی، انهارحریم ، )1382مصوب ( ها مربوط به بستر و حریم رودخانه

برداری، از یـک الـی بیسـت متـر از      برای عملیات الیروبی و بهرههای طبیعی  برکهو  مرداب ها
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طبق ر طبیعی، که بسته به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه یا نه الیه بستر خواهد بود منتهی
 تـدوین و جهـت اجـرا بـه    توسـط وزارت نیـرو    دستورالعملی تعیین خواهد شـد کـه   مقررات

  .شود ابالغ میای  شرکتهای آب منطقه
هـا بـرای عملیـات     ها و روش محاسبه حـریم کمـی رودخانـه    در این دستورالعمل، شاخص

دخانـه در تعیـین حـریم    با توجه به اینکه نوع مصـرف رو . شود برداری ارائه می الیروبی و بهره
منطقه  شرایط طبیعی ،ریسک معقولدرصدی از  ابها  کمی رودخانهحریم گردد،  کیفی لحاظ می

   .تعیین خواهد شد و مسائل اجتماعی ناشی از اعمال حریم
ها به صورت سراسری، فـرض بـر    العمل برای تعیین حریم رودخانه در استفاده از این دستور
های  ن حد بستر انجام شده و اطالعات مربوط به هر یک از شاخصاین است که مطالعات تعیی

هـا در یـک بـازه     هرگاه الزم باشد حریم کمی رودخانه. تعیین حریم کمی استخراج شده است
محدود، به صورت موردی اعالم شود، استفاده از سه شاخص اول این دستورالعمل شامل دبـی  

اره برای محاسبه حریم کمی کفایت خواهد نمود ساله، مکان رودخانه و پایداری بستر و کن 25
ولی به منظور پرهیز از تنش اجتماعی ناشی از تفاوت بین حریم موردی و سراسری استفاده از 

  . شود پنج شاخص ارائه شده در بند چهار توصیه می
  
  اهداف -1

لکیـت  ها از حیث تـداخل آن بـا ما   با توجه به اهمیت مسائل مربوط به تعیین حریم رودخانه
بند خ ماده یک آیین نامه مربـوط بـه بسـتر و حـریم     اشخاص، این دستورالعمل طبق اصالحیه 

هـا و سـایر انهـار     ها، مسـیل  به منظور محاسبه حریم کمی رودخانه) 1382مصوب ( ها رودخانه
  .طبیعی تدوین گردیده است

 
  محدوده اجرا -2

  .ای و سازمان آب و برق خوزستان های آب منطقه کلیه شرکت
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  ها مسئولیت -3
ای و سـازمان آب و بـرق    های آب منطقـه  مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده شرکت

  .باشد خوزستان می
  اصول و ساختار -4
 ها تعریف واژه 1-4

اصطالحات مندرج در این دسـتورالعمل از نظـر اجـرای مقـررات آن در معـانی ذیـل بکـار        
  :رود می

  .که آب به طور دایم یا فصلی در آن جریان داشته باشد مجرایی است طبیعی: الف ـ رودخانه
ای طبیعی است که در صـورت نـزول بـرف و بـاران در آن، آب جـاری       آبراهه: مسیل –ب 
  .گردد می

آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است کـه در هـر محـل بـا توجـه بـه آمـار        : پ ـ بستر 
سـاله بـه وسـیله وزارت نیـرو یـا       25هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 

  .شود ای تعیین می های آب منطقه شرکت
آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهـر طبیعـی یـا سـنتی، مـرداب و      : ت ـ حریم 

های طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفـاق بـرای کمـال     برکه
  .زم استانتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها ال

آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل و سایر انهار طبیعی اسـت کـه   : حریم کمی -ث
برداری،  الیه بستر شروع شده و برای حفاظت کمی و عملیات الیروبی و بهره بالفاصله از منتهی

  .شود طبق مقررات این دستورالعمل تعیین می
ه تمام، قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز شود ک ای اطالق می به رودخانه: رودخانه مرزی -ج

  .مشترک دو کشور را تشکیل دهد
مسیلی است که تمام، قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز مشترک دو کشور :  مسیل مرزی -چ

  .را تشکیل دهد
شـود قسـمتی از آن در یـک کشـور دیگـر       ای اطالق می به رودخانه: المللی بین  رودخانه -ح

  .باشد جاری می
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روسـتا  /شود که در محدوده شهر ها اطالق می ای از رودخانه به بازه: روستایی/شهری بازه -خ
) موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن(و حریم آنها 
  .جریان دارد

شامل اقداماتی است که در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به منظـور  : الیروبی -د
  .شود ابی به شرایط مناسب جهت عبور جریانهای عادی انجام میدستی
  
  فرایند محاسبه    2-4

  :های موثر در تعیین حریم کمی عبارتند از شاخص
  )Discharge(ساله  25دبی  •
 )Location( مکان •

  ) Stability(ها  پایداری بستر و کناره •
 )Regime(رژیم جریان  •

 )Social Tension(تنش اجتماعی  •
  

محاسبه شـده و    ابتدا حریم مربوط به هر شاخص) 1(مطابق رابطه  حاسبه حریم کمیبرای م
باید توجه کرد که نتیجه نهایی در محدوده . شوند پس از اعمال ضرایب مربوطه با هم جمع می

  .گردد متر محدود می 20الی  1
  
)1(  

20
1

)(4.1
5

1

≤
≥

×= ∑
=

F
F

fWF i
i

i

  
  
 حریم شاخصifو ) 1مطابق جدول ( i شاخصوزن  iWحریم ،مقدار نهایی  Fدر آن که
i باشد می.  
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هـای فـوق در آن بـازه     در هر بازه براساس مقادیر هر یک از شاخصها  رودخانهحریم کمی 
تخـاب  ان) هـا  محل تقاطع سرشاخه(های مختلف بر اساس انشعابات آبراهه  بازه. گردد تعیین می

ای از یک آبراهه وارد محدوده شهری و یا روستایی شود، آن بازه بر اساس  هرگاه بازه. شوند می
های کوچکتر شهری و یا روسـتایی نیـز تقسـیم      ی تقسیمات شهری و روستایی به بازه محدوده

هـای مختلـف یـک رودخانـه لزومـاً ثابـت نبـوده و         حریم کمی محاسباتی در بازه. خواهد شد
  .د متفاوت باشدتوان می

   های نسبت داده شده به هر شاخص وزن -1جدول 
 وزن پارامتر

 D( 7/0(ساله25دبی

 L) ( 35/0مکان

 S( 3/0(پایداری بستر و کناره

 - R( 05/0(رژیم

  -S( 3/0(تنش اجتماعی
  
  ساله  25تعیین حریم شاخص دبی    1-2-4

یکی حوضه، متاثر از سطح حوضـه، رده  این شاخص یکی از مهمترین پارامترهای هیدرولوژ
. رودخانه و ریسک قابل قبول است که در تعیین حد بستر نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

بندی سیل و تعیین حد بسـتر   های ارائه شده در راهنمای پهنه ساله به یکی از روش 25سیالب 
ت راهبـردی ریاسـت   معاونـت برنامـه ریـزی و نظـار     307نشـریه شـماره   (و حریم رودخانـه  

سـاله   25حریم مربوط به شاخص دبی   محدوده 2در جدول . باشد قابل محاسبه می) جمهوری
، از روش درونیابی اسـتفاده  2های بینابین حدود جدول  برای تعیین حریم دبی. ارائه شده است

  .خواهد شد
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سال 25حریم شاخص دبی   محدوده -2جدول   

  ساله25شاخص دبی

 (m3/s)وده دبیمحد  (m)حریم

3-1 10-0 

6-3 50-10 

10-6 100-50 
15-10 200-100 

17-15 300-200 

20-17 600-300 

20 600> 

  
ساله نیز در همان مقطـع   50هایی با دوره برگشت  شکل که سیل  Vیا Uهای با مقطع  در بازه
به عنوان حد بسـتر، از حـریم   یا مصنوعی  یابد، در صورت انتخاب لبه ترانشه طبیعی جریان می

استفاده خواهد شد و نیـازی بـه    2ساله از جدول  25حداقل در ردیف مربوط به محدوده دبی 
   .درونیابی ندارد

  
  تعیین حریم شاخص مکان    2-2-4

در درجات اهمیت  ها بندی حوضه آنها، آبراهه ها و تکامل شبکه با توجه به موقعیت آبراهه
های  بندی هر حوضه توسط شماره رده آبراهه تکامل شبکه. شوند ندی میب مکانی مختلفی دسته

 1از اتصال دو شاخه رده . گویند 1ها را شاخه رده  اولین انشعابات آبراهه. شود آن مشخص می
شود که حداقل  تبدیل می 3زمانی به آبراهه رده  2آبراهه رده . آید به وجود می 2رودخانه رده 

  . به آن بپیوندد دیگر 2رده  یک آبراهه 
در . به شاخص مکان ارائه شده استتخصیص داده شده  حریم  ، محدوده 3در جدول 

ی مشترک در چند ردیف از  ای که دارای موقعیت آبراهه انتخاب حریم شاخص مکان برای بازه
  .مالک عمل خواهد بود که باالترین اهمیت مکانی را دارد وقعیتیمباشد،  3جدول 
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  حریم شاخص مکان  محدوده -3جدول 
  شاخص مکان

 موقعیت آبراهه اهمیت مکانی  (m)حریم

 )در محل مرز مشترک(های مرزیها و مسیلرودخانه ویژه 20

 خیلی زیاد 15
و های مرزیها و مسیلبازه داخلی رودخانه
 المللی های بین رودخانه

 هاها و مسیلرودخانه بازه شهری زیاد 10

 متوسط 5
ها و سرشاخه هایها  و مسیلرودخانهبازه روستایی

 و باالتر 3با رده 

 2و1سرشاخه های با رده  کم 1

  
  ها تعیین حریم شاخص پایداری بستر و کناره   3-2-4

شناسی، پایداری بستر و کناره هر بازه مشخص  با استفاده از بازدید میدانی و مطالعات ریخت
های پایـدار و متعـادل،    در این جدول بازه. شود یحریم مربوطه اتخاذ م 4شده و مطابق جدول 

هرکـدام از تعـاریف کـه در    . شـوند  نیمه پایدار و ناپایدار و نامتعادل و به شرح ذیل تعریف می
  .شود شاخص پایداری آن بازه انتخاب می  طول یک بازه غالب باشد، به عنوان وضعیت

بـوده و  غیر قابـل فرسـایش    ها، یوارهبستر و دای است که در آن  بازه :بازه پایدار و متعادل •
ها برداشت شن  در این بازه. رودخانه از لحاظ فرسایش و رسوب گذاری به تعادل رسیده است

 .گیرد و ماسه صورت نمی
انـدکی بـوده و   دارای فرسـایش   ،هـا  بستر و دیـواره  ای است که در آن بازه :پایدار بازه نیمه •

ـ  هـا در   ایـن نـوع بـازه   . ه تعـادل نرسـیده اسـت   رودخانه از لحاظ فرسایش و رسوب گذاری ب
شـوند و   بنـدی مـی   های با اولویت ساماندهی کم تا متوسط طبقـه  مطالعات ساماندهی جزو بازه

 .ها وجود دارد امکان صدور مجوز برداشت شن و ماسه در این بازه
شـدید   دارای فرسـایش  ،هـا  بستر و دیـواره  ای است که در آن بازه :بازه ناپایدار و نامتعادل •

هـا در   این نـوع بـازه  . بوده و رودخانه از لحاظ فرسایش و رسوب گذاری کامالً نامتعادل است
شـوند و بـدلیل    بنـدی مـی   های با اولویت سـاماندهی زیـاد طبقـه    مطالعات ساماندهی جزو بازه
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برداشـت  . آالت الیروبی زیـاد اسـت   ها احتمال تردد ماشین رسوبگذاری شدید در این نوع بازه
  .گیرد ها صورت می ها همراه با عملیات حفاظت کناره ماسه در این بازهشن و 

  
  ها حریم شاخص پایداری بستر و کناره  محدوده -4جدول 

 شاخص پایداری

 وضعیت  (m)حریم

 و متعادل پایدار 1

 نیمه پایدار 10

 و نامتعادل ناپایدار 20

 
  تعیین حریم شاخص رژیم   4-2-4

در هـر  ) 2رابطـه  (رعت و عمق جریان است که به کمک عدد فرود رژیم جریان تابعی از س
  . شود مقطع از آبراهه محاسبه می

)2                                                                                                                            (                  

Dg
VFr

.
عمــق   Dســرعت متوســط جریــان در مقطــع، Vعــدد فــرود،   Frکــه در آن  =

با تعیین عدد فرود در هر مقطع رژیم جریان در . برابر شتاب ثقل است  g هیدرولیکی جریان و
حـریم مربوطـه    5شده و مطابق جدول  بندی  بحرانی ، زیربحرانی و بحرانی طبقه سه دسته فوق
گیری از اعداد فرود مقاطع موجود در بازه  عدد فرود هر بازه به روش میانگین. دشو انتخاب می

ساله در بستر طبیعی بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی  25حاصل از تحلیل دبی سیالب 
  .شود محاسبه می
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حریم شاخص رژیم  محدوده -5جدول   

  رژیمشاخص

 عدد فرود میانگین بازه (m)حریم

20 2/1≥Fr 

10 2/1<Fr<1 

0 1≤Fr 

  
  تعیین حریم شاخص تنش اجتماعی    5-2-4

ی تنش نسبی، برابر نسـبت طـولی از    برای تعیین تنش اجتماعی ناشی از اعمال حریم، نمایه
، محاسـبه  )3رابطـه  (بستر بازه که در تملک اشخاص است به نسبت طول کل بـازه مـورد نظـر   

ارائه شـده   6به شاخص تنش اجتماعی در جدول شده تخصیص داده حریم   محدوده. گردد می
  .است

       )3( 

L

l
T

n

i
i )(

1
∑
==  

راستای رودخانه از ملـک موجـود در بسـتر و یـا حـریم       طول هم li تنش نسبی، Tکه در آن 
ر رودخانـه  تعداد اسناد مالکیت موجود در اراضی بسـت  nطول بازه و  Lمطابق با سند مالکیت، 

  .باشد می
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حریم شاخص تنش اجتماعی  محدوده -6جدول   

 شاخص تنش اجتماعی

 تنش نسبی وضعیت (m)حریم 

 0 بی تنش 0

 T≤ 0>1/0 کم تنش 5

 T≤ 1/0> 2/0 تنش متوسط 10

 T<2/0>4/0 تنش زیاد 15

 ≤ T 0 /4 تنش خیلی زیاد 20

  
 نحوه گرد نمودن حریم محاسباتی    6-2-4

حـریم کمـی را بـه صـورت یـک عـدد        ارائه شده در این دستورالعمل،اینکه روش  با توجه
نماید به منظور انتخاب رقم مناسب برای اعالم حریم، روش گـرد نمـودن    اعشاری محاسبه می

  .حریم محاسباتی به شرح ذیل استفاده خواهد شد
اغمـاض   کمتر باشد، قسمت اعشاری قابل 25/0هرگاه بخش اعشاری حریم محاسباتی از  •
 .است
باشـد، قسـمت    75/0الـی   25/0هرگاه بخش اعشاری حریم محاسباتی برابر و یـا مـابین    •

 .شود گرد  5/0اعشاری به 
بیشـتر باشـد، یـک متـر بـه ازای قسـمت        75/0هرگاه بخش اعشاری حریم محاسباتی از  •

 .اعشاری حریم محاسباتی به قسمت طبیعی حریم محاسباتی افزوده شود
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  ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدیایی از هبخش) 28(
  )1390مصوب (

های محیطی در گروه  آلودگی و دیگر مسایل زیست  صنایع براساس شدت و ضعف ـ 3ماده
  :گیرند هایی با مشخصات زیر قرار می نامه در رده این تصویب) 2(ذکر شده در ماده 

های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها  باشند تا در کاربری می واحدهای این رده مجاز ـ1رده
  .و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند

هـا مجازنـد در شـهرکها و نـواحی صـنعتی و مکانهـای        واحدهای این رده ـ 3و2های  رده
مشـروط بـه رعایـت فواصـل از سـایر      صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها 

» وزیـران  هیـأت نامه  پیوست تصویب« که به مهر ) 2(ها به شرح جدول پیوست شماره  کاربری
  .تأیید شده است استقرار یابند

هـا مجازنـد در شـهرکها و نـواحی صـنعتی و یـا        های ایـن رده  واحد ـ 6و 5و 4های  رده
مصـوب شـهر و خـارج از محـدوده      مکانهای صنعتی مصوب تعیین شده در خـارج از حـریم  

ها به شرح جدول پیوست شماره  مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری
  .استقرار یابند) 2(

باشند واحـدهای مشـمول    در مناطقی که فاقد شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی می ـ 1تبصره
فواصل از مراکز و اماکن به شرح  توانند با رعایت حداقل می) 6(و ) 5(، )4(، )3(، )2(های  رده

در سایر مکانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر ) 2(جدول پیوست شماره 
  .و روستا استقرار یابند) خارج از محدوده شهر» 3«و » 2«های  در خصوص رده(

 تواننـد بـا   مـی ) 6(و ) 5(، )4(، )3(، )2(هـای   های کشاورزی مشـمول رده  واحد ـ 2تبصره
هـای صـنعتی و نـواحی     در خارج از شهرک) 2(رعایت فواصل به شرح جدول پیوست شماره 

  .های تولیدی کشاورزی مستقر شوند های تخصصی و مجتمع صنعتی و یا در داخل مجتمع
محل پیشنهادی جهت استقرار واحـدهای ایـن رده در خـارج از محـدوده شـهر و       ـ 7رده 

وگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابـل تحمـل محـیط    روستا با توجه به فرآیند تولید، توپ
زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شـهری و سـایر مالحظـات زیسـت محیطـی، بـه       
صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جـدول پیوسـت شـماره    
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دد مـورد  گـر  و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر مـی ) 1(
  .گیرد بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می

استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی منطبق با قوانین و مقـررات، مسـتلزم    ـ 3تبصره
  .باشد کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی می

احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهرکهای صنعتی تخصصی مجـاز   ـ 4تبصره
  .است

در چهارچوب ضوابط شهرکهای صنعتی، احداث هر نوع واحد تولیـدی و صـنعتی    ـ  4ماده
در داخل شهرکها و نواحی صنعتی مشروط بـه اینکـه شـهرک دارای    ) 7(به استثنای صنایع رده 

بندی استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مرکزی تصفیه  طرحهای منطقه
ان احداث شهرکهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث متقاضی. فاضالب باشد، بالمانع است

موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب مرکزی بوده و باید پس از واگـذاری پنجـاه درصـد    
متـر  ) 100(آنهـا و وجـود حـداقل    %) 30(برداری رسیدن سی درصد  واحدها و به بهره%) 50(

  .رکزی اقدام نمایندمکعب فاضالب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضالب م
به استثنای واحـدهای صـنعتی مسـتقر در    (زا  استقرار واحدهای آب بر و فاضالب  ـ 6ماده

های ممنوعه و بحرانی کشور که توسـط  ها و آبخوان در داخل دشت) شهرکها و نواحی صنعتی
شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محـیط   وزارت نیرو اعالم می

  .باشد زیست می
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حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی - 1جدول شماره   

  فاصله از مراکز مختلف به متر    

  6رده   5رده   4رده   3رده   2رده   1رده   اماکن و مراکز  ردیف

1  

گاه
ونت
سک

  ها

مراکز استان 
آخرین محدوده (

  )سکونتگاه
-  500  1000  1500  2000  2500  

2  
رستان مرکز شه

آخرین محدوده (
  )سکونتگاه

-  250  500  1000  1500  2000  

  2000  1500  1000  500  200  -  شهر  3
  1500  1000  750  500  200  -  روستا  4

5  
مراکز درمانی و 

  آموزشی
-  200  500  750  1000  1500  

  1500  1000  750  500  200  50  مراکز نظامی  6

7  
 –تاالب –پارک ملی

  اثر طبیعی ملی –دریاچه
150  150  500  1000  1500  2000  

8  
 –پناهگاه حیات وحش
  منطقه حفاظت شده

-  150  200  250  500  1000  

9  
رودخانه دایمی 

  غیرشرب
100  100  150  150  250  500  

10  
رودخانه دایمی آب 

  2000  1500  1000  500  150  150*بشر

11  
 -آب شرب یچاه ها

  کشاورزی و قنوات
50  100  150  200  250  500  

مطابق دسـتورالعمل تعیـین حـریم کیفـی آبهـای سـطحی موضـوع        ( های حفاظت شده انهبه جز رودخ*
  )18/12/1383هـ مورخ  39101ت /58977نامه شماره تصویب

  
  



 



  فصل سوم
  

  

  

  

، آراء هیأت استعالمها  ،هاابالغیه
 وعمومی دیوان عدالت اداری 
  مکاتبات حقوقی
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  96ماده  6درخصوص منسوخ بودن تبصره   5/10/60-4393/7نظریه شماره ) 1(
  قانون اصالح قانون شهرداریها 

  قانون اصالح شهرداریها منسوخ است یا نه؟  96ماده  6آیا تبصره  –سئوال 
  : نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است

قـانون آب و   2با مـاده   1345قانون اصالح قانون شهرداریها مصوب  96ماده  6چون تبصره  "
در مورد مالکیت بسترانهار طبیعـی و رودخانـه هـا مغـایر و      1347نحوه ملی شدن آن مصوب 
ه مذکور در آن قسمت که قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تبصر 65متضاد است لذا بحکم ماده 

 3/10/54مـورخ   9840/10قـانون آب اسـت ملغـی اسـت و بخشـنامه شـماره        2مغایر با ماده 
  مداخلـه شـهرداری در مـورد بسـتر و حـریم      (خالصـه اینکـه   اسازمان ثبت اسـناد و امـالک ب  

با تصویب  1345قانون شهرداریها مصوب  96ماده  6رودخانه ها مورد ندارد و مقررات تبصره 
  . صحیح و موافق موازین قانونی و موجه است) انون آب در این قسمت منسوخ استق
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   ب از رئیس اداره حقوقی دادگستری آقانون توزیع عادالنه  2استعالم در خصوص ماده ) 2(
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   

  
  مازندران  –ای شمال  شرکت آب منطقه

  : نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است 6/9/63مورخه  400/16345شماره نامه بازگشت به 
یل ماده مذکور و تعاریفی کـه از اراضـی   ذقانون توزیع عادالنه آب و تبصره های  2با التفات به ماده 

در صـورت عـدم احیـاء    « ساحلی و مستحدثه در ماده یک قانون نحوه احیا اراضی شده اسـت جملـه   
با لحـاظ حـریم   (صرفاً مربوط به اراضی ساحلی و مستحدثه » قانون نحوه احیاء اراضیقبل از تصویب 

 و  ... بســتر انهــار طبیعــی و کانالهــای عمــومی « بــوده و نســبت بــه قســمت اول مــاده مــذکور ) قــانونی
 . تسری ندارد» برکه های طبیعی



  149                 ... و ها، استعالم هاابالغیه :سومفصل 
  

 
 

رویه شن و ماسه و  بیبرداری  بهره ءبخشنامه وزیر نیرو راجع به اجتناب از تبعات سو  )3( 
  خسارت به تاسیسات آبی

  
  

  
  
  
  
  

  بخشنامه به کلیه شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان 
صدور اجازه بهـره   16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  48بطوریکه اطالع دارند بموجب ماده 

برداری از شن و ماسه معمولی و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها و حریم قـانونی سـواحل   
دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو شـده اسـت و تبصـره مـاده مـذکور حکـم       

ود را برداری مشخصات فنـی مـورد نظـر خـ     کند که وزارت نیرو در موقع موافقت با صدور اجازه بهره می
  . اعالم و بر اجرای آنها نظارت کند

برداری از شن و ماسـه و خـاک رس    کل کشور بهره 1363قانون بودجه سال  66ا تصویب تبصره متعاقباً ب
ـ  7/5/1363اجرائی آن در تـاریخ   آیین نامهمعمولی به وزارت کشور محول گردیده و   هیـات تصـویب  ه ب

  . دولت رسیده است
بـرداری و سـایر امـور     مذکور برای تعیین عاملین استخراج و تعیین شرایط بهـره  نامه آیین 3بموجب ماده 

رسیدگی معین می شود که مدیر عامل سازمان آب منطقـه ای   هیاتنامه در هر استان یک  آیینمذکور در 
مـاده فـوق هرگـاه     3باشند که بعالوه بر اساس تبصـره   یا رئیس دفتر امور آب استان مدیریت آنرا دارا می

عدن مورد رسیدگی در بستر یا حریم رودخانه ها و انهار و مسیل یـا حـریم کنترلـی سـواحل دریاهـا و      م
دریاچه ها واقع باشد مدیر یا رئیس اداره امور آب که معدن در حوزه مسئولیت او قرار گرفتـه در جلسـه   

  . شرکت و نظر خود را ابراز می کند
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های رسیدگی تعیین مشخصات فنی بهره برداری هیاتنامه یکی از وظایف  آیین 4همچنین به موجب ماده 
  و قید شرایطی است که رعایت آن از سوی بهره بـردار الزامـی مـی باشـد، مضـافاً اینکـه صـدور پروانـه         

معمـولی انباشـت   قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاک رس یا بهره برداری و 
مواد زائد در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها انهار و شبکه هـای آبیـاری و زهکشـی     مواد باطله و دفع

  . منوط به کسب موافقت سازمان آب منطقه ای ذیربط شده است
  68مورد اشـاره در مـاده   1363قانون بودجه سال  6با توجه به این موارد مشخص است که اجرای تبصره 

موکول به کسب موافقت قبلی آن شرکت شده و چنانچه با بهره بـرداری  قانون توزیع عادالنه آب منوط و 
از شن و ماسه و خاک رس موافقت نداشته باشید امکان صدور پروانه وجود ندارد و چنانچه شـرایطی را  

در مطـالبی  بنـابراین عنـوان    .برای بهره برداری الزم بدانید صدور پروانه مقید به آن شـرایط خواهـد شـد   
شهرداریها یا صـدور پروانـه بهـره بـرداری از شـن و ماسـه        ،یهازارت کشور و فرماندارخصوص اینکه و
ه روال رودخانه و تأسیسات بهره برداری از آب وارد می کنند بـا وجـود امکانـات    ب را لطمات و صدماتی

 هیـات  قانونی یاد شده قابلیت استماع ندارد و میتوانید بموقع و قبل از صدور پروانه، نظریات خـود را در 
  رسیدگی و یا در اعـالم موافقـت ملحـوظ نمـوده و درج شـرایط و رعایـت جوانـب فنـی را در پروانـه          

چنانچه عاملین استخراج  باشید و بدیهی استبهره برداری بخواهید و بر اجرای آنها نظارت مستمر داشته 
گزارش و باقتضـای   رسیدگی هیاتبر خالف پروانه عمل نمایند همزمان موضوع را به دادگاه ذیصالح و 

  . مورد عمل کنید
رویـه و جلـوگیری از ورود خسـارت بـه      برداریهـای بـی   بنابمراتب و بمنظور اجتناب از تبعات سوء بهره

  . وجه آن شرکت را به نکات زیر معطوف می داردم خوردن روال طبیعی رودخانه ها تهآبی و ب تأسیسات
ا مطالعـه قبلـی موضـوع جلسـه     مستمر و جدی و ب شود بطور های رسیدگی که تشکیل میهیاتدر  –الف 

  . شرکت و حضور فعال داشته باشید
در موقع موافقت با صدور پروانه بهره برداری الزم است محدوده برداشت شن و ماسه بطـور دقیـق    –ب 

نهـا از  مشـخص و کمیـت و کیفیـت برداشـت آ    ) رسشن و ماسه و خاک (برداشت میزان و نوع  معین و
و حریم و حد بستر و تعادل رژیم رودخانه و ابتدا و انتهای برداشت هر عامـل مـوثر    حیث عمق و شیب

  . دیگر مشخص و به دستگاه صادر کننده اعالم تا موارد مذکور در پروانه قید شود
توجه داشته باشند که هرگاه بهره برداری از شن و ماسه برای روال طبیعی رودخانه یـا مـوارد دیگـر     –ج 

  . الزامی به موافقت نداشته و صراحتاً مخالفت کنیدزیانبار باشد 
عملیات بهره برداری از شن و ماسه بهیچوجه نباید به حقوق اشخاص مجاور بستر خللی وارد کند و  –د 

  . اعالم شوداین نکته در موقع اعالم شرایط به دستگاه صادر کننده پروانه باید 
ته باید بطور مداوم نظارت شـود و چنانچـه تخلفـی صـورت     نها اشاره رفآبرآنچه در بندهای باال به  -هـ 

  . رسیدگی جهت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم اعالم گردد هیاتگرفته باشد موضوع به 
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هر گاه دخل و تصرفاتی از ناحیه اشخاصی که پروانه بهره برداری از شن و ماسه رودخانه ها تحصیل  -و
قـانون توزیـع    48و با اسـتفاده از مـاده    2ماده  3اد تبصره نکرده اند در بستر رودخانه صورت گیرد باستن

  . عادالنه آب اقدام فرمائید
هرگاه به مواردی برخورد نمودید که پروانه بهره برداری بدون کسب موافقت قبلـی آن شـرکت بـرای     -ز

قـانون توزیـع عادالنـه آب صـادر      48شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در محدوده مذکور در ماده 
  . گردیده ضمن اعتراض رسمی با استانداری مراتب را به وزارت نیرو نیز گزارش فرمائید

در مواردی که شن و ماسه دارای کانیهـای بـا ارزشـی باشـد کـه      ( برداشت شن و ماسه غیر معمولی  -ح
خارج است و کالً در شـمول   63قانون بودجه سال  66از شمول تبصره ) تفکیک آنها مقرون بصرفه است

  . قانون توزیع عادالنه است 48ده ما
در خاتمه انتظار دارد نظارت و مراقبت بر حفظ روال طبیعی و صحیح بستر و حریم رودخانه هـا و انهـار   
را به عنوان حفظ سرمایه های ملی تلقی نموده و از این موارد انتظـار تحصـیل منفعـت و عایـدات بـرای      

  . شرکت نداشته باشید
  
  
  
  

  : رونوشت
  .امور آب جهت اطالعمعاونت  -
  .معاونت حقوقی و مجلس جهت اطالع -
  دفتر وزارتی   -
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قانون توزیع عادالنه آب ) 2(ذیل ماده ) 3(بخشنامه وزیر محترم نیرو در خصوص تبصره ) 4(
  )19/8/75مورخ  100/4978(

  
  

  
  
  
  
  آب و برق خوزستان  سازمان و ایآب منطقهشرکتهای کلیهبه

تاسیسات در بستر و حریــم    اینکه برخی از شرکتهای آب منطقه ای در رابطه با احداث غیر مجازنظر به 
و مـرداب و برکه های طبیعی و همچنـین   رودخـانه ها و انهـار طبیـعی و کانالهـای عمومی و مسیـل هـا

قـانون   2مـاده  ذیـل   3حریم سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی، بدون مراعـات تبصـره   
توزیع عادالنه آب از سوی بعضی از شهرداریها با مشکالتی مواجه بودند که به این وزارت منعکس شد و 

قـانون توزیـع    2مـاده   موضـوعیت قانون شهرداری و  96ماده  6با توجه به اینکه در رابطه با نسخ تبصره 
ان وزارت نیـرو و وزارت کشـور   میـ  ،مـاده مزبـور   3ذیل آن خصوصـاً تبصـره    عادالنه آب و تبصره های

اختالف نظر وجود داشت، لذا موضوع از معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که بنـا  
بر نظر هیات محترم وزیران نظریه ابرازی آن معاونت مالک عمل خواهد بود اسـتعالم و معاونـت مزبـور    

  . به موضوع اعالم نظر نموده است نسبت) تصویر پیوست( 22/7/75مورخ  40/5708طی نامه شماره 
علیهذا با توجه به نظریه صریح معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر حاکمیت قـانون توزیـع   
عادالنه آب و ضرورت کسب مجوز شهرداری ها از سازمانهای آب منطقه ای ذیربط برای هرگونـه اقـدام   

الزم است که مراقبت جدی فرماییـد  ... ای عمومی و در بستر و حریم رودخانه ها و انهار طبیعی و کاناله
  : که
شهرداری ها قبل از احداث هرگونه تاسیسات و ساختمان مجـوز الزم را کسـب کننـد و در صـدور      -1

مجوز نیز به طور کامل مسائل مهندسی رودخانه مورد توجه قرار گیرد و در غیر اینصورت بـا اسـتفاده از   
 . لع و قمع تاسیسات احداث شده اقدام نماییدممانعت و قات قانونی خود نسبت به اختیار

در در مورد تاسیسات احداث شده قبلی نیز الزم است مورد بـه مـورد پـس از بررسـی کارشناسـی       -2
صورتی که احداث این تاسیسات مشکالتی را بلحاظ عـدم رعایـت قـانون توزیـع عادالنـه آب  و عـدم       

ذیل مـاده   4و  3نه ایجاد نموده است، بر اساس تبصره های فنی از دیدگاه مهندسی رودخارعایت مسائل 
در هر . قانون توزیع عادالنه آب، اقدام قانونی نموده و سریعاً از آنها رفع تجاوز بعمل آید 31و نیز ماده  2

حال در صورت تخلف و عدم حصول نتیجه از پی گیری های انجام شده در سطح اسـتان، مراتـب را بـه    
 . انه ها و سواحل اعالم فرماییددفتر مهندسی رودخ

  
  : رونوشت

 معاون امورآب  -
  معاون امور حقوقی و مجلس  -
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  موقوفه و مبنی بر اینکه بستر رودخانههای  زمینقضاییه درخصوص قوه نظریه اداره حقوقی )  5(
  انفال و اموال عمومی است  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 بسمه تعالی
  آقای سلماسی 

  کل محترم امور آب منطقه قزوین مدیر
نظـر مشـورتی کمیسیون قـوانین مـدنی    31/5/77 – 434/2187عطف به استعـالم شمـاره 
  : بشرح زیر اعالم می گردد

و قـانون توزیـع عادالنـه آب     1347نظر به اینکه قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 
 و ثـروت ملـی محسـوب     ها جزء مشـترکات مـردم   ، بستر و حریم رودخانه 1361مصوب 

می شود بالفرض که این بستر از محدوده زمین های موقوفه بگذرد بلحاظ اینکه وقف در 
انفال و اموال عمومی مصداق نـدارد، ایـن اراضـی در اختیـار وزارت نیروسـت و دولتـی       

  . محسوب میشود
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  و فروش انهار متروکه و مسیلها  نظریه دیوان محاسبات استان تهران درخصوص واگذاری) 6(
  

  
  دیوان محاسبات کشور

  
  

  تهران ای ب منطقهآمدیرعامل محترم سازمان 
  با اهداء سالم 

ص واگذاری بستر متروکه و انهار طبیعی در محدوده شهرها و روستاها پس از وماً درخصااحتر
 8عمومی دیوان محاسبات کشور با توجه به مفاد بند ح ماده  هیاتبررسیهای انجام شده توسط 

نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها و مردابهـا و برکـه هـای طبیعـی      آیین
توسط وزارت نیرو با رعایت مقررات امکان پذیر است، علیهـذا هرگونـه    12/4/1370مصوب 

ه و مسـیلها بـدون رعایـت مقـررات مـذکور      دخل و تصرف شهرداریها در اراضی انهار متروکـ 
صورت پذیرفته فاقد محمل قانونی می باشد از طرفی وجوه حاصل از فروش اینگونـه اراضـی   
در سنوات قبل توسط وزارت نیرو و سازمانهای تابعه با رعایت مقررات بحساب درآمد عمومی 

در کلیه ادارات تابعـه   خزانه  کشور واریز شود، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق را
  . اعمال نمایند

  
  
  
  

  : رونوشت
 21/9/77-26/3733مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان قم جهت استحضار و نامه شماره  -
 15/10/77-434/3752مدیر کل محترم امور آب قزوین عطف به نامه شماره  -
 مستقر در سازمان آب منطقه ای تهرانحسابرسی  هیات -
 دفتر دیوان محاسبات استان تهران  -
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  های متروکه و رودخانه کل دفتر حقوقی در مورد اجاره و فروش بستر مسیلها نامه مدیر)  7( 
  

  
  
  
  

  سازمان آب منطقه ای تهران 
واقـع در بسـتر مسـیلها و      در مـورد اراضـی   27/9/78مورخ  131/7255/394با سالم عطف بنامه شماره 

  : رودخانه های متروکه به اطالع می رساند
و حـریم    ن بسـتر ـوه تعییـه نحـامـن آیین 8اده ـالب مـواگذاری بستر متروکه موارد فوق الذکر فقط در ق

وسط وزارت نیرو و ـاره تـورت اجــور و بصـزبـاده مــی به مـاقـو تبصره الح... ها و مسیلها و  رودخانه
انونی ـل قـ ـبـوده و محمـ    شرکتهای آب منطقه ای امکانپذیر خواهد بود و فروش اینگونه اراضی ممنـوع 

  . ندارد
 زبور کـه ـاده مـ ـمـ  3ادالنه آب و تبصره ـانون عـق 2ررات ماده ـضمناً الزم به ذکر است که با توجه به مق

دانسته و .... ا و ـهانهـودخرف در بستر رـونه دخل و تصـوز جهت هرگـوزارت نیرو را مرجع صدور مج
وقی و امـور مجلـس ریاسـت    ـمعاونت محترم حق 22/7/75مورخ  40/5708نیز با توجه به نظریه شماره 

) وستـاویر پیـتص(است جمهوری ـوقی ریـر حقـدفت 22/9/74مورخ  24893اره ـجمهوری و نظریه شم
وز قـانونی  ـموافقت وزارت نیرو فاقد مجـ ا بدون ـوسط شهرداریهـرانی تـونه عملیات عمـدام به هر گـاق

  . است و الزم است این مطلب در موارد الزم مد نظر قرار بگیرد
  

    

جمهوری
  اسالمی ایران 
  وزارت نیرو 
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بستر رودخانه  ساز در حریم و از ساخت ودرخصوص جلوگیری  هیئبخشنامه رئیس قوه قضا)  8(
  و تجاوز و تخریب تاسیسات آب و برق 

  
  

        
 

  سراسر کشور) انقالب –دادگاههای عمومی (بخشنامه به مراجع قضائی 
و شـبکه هـای   آب و بـرق   نظر به اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری و بهره برداری مناسـب از تاسیسـات  

بیاری عمومی کشور و جلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخالل تأسیسات مزبور و حریم قانونی آ
آنها بعهده وزارت نیرو و شرکتهای آب و برق و آب و فاضالب منطقه ای میباشد و با توجـه بـه اهمیـت    

نندگان و حفظ تأسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخالل ک
قانون توزیع عادالنه آب و الیحه قانونی  50و  30قانون سازمان آب و برق ایران و مواد  10با لحاظ ماده 

رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و قانون مجازات اخـالل کننـدگان در تأسیسـات آب و بـرق و     
آلوده کردن آب های عمومی  –قانون مجازات اسالمی الزم است در موارد زیر الف  687-660-659مواد 

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تاسیسات عمـومی   -خصوصاً آب شرب مردم ب
خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز  تجاوز و تخریب شبکه های توزیع برق و حریم -آب ج

طقی که به علت کـاهش آب زیـر   حفر چاه های غیر مجاز خصوصاً در منا –د  -از تاسیسات آب و برق 
زمینی ممنوعه اعالم گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضالب در 

ها ضمن رسیدگی خـارج   دادگاه ،خصوص مسدود نمودن چاهای غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید
ابسته به لحاظ فنی بودن موضـوع در هـر   از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای و

مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسئولین فنی نهادهای مـذکور بـرای کشـف حقیقـت اسـتفاده      
نموده و آنگاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رای مقتضی صادر نمایند و چون شـرکتهای  

 ر مواردی نیز ماهیت دولتـی ندارنـد  مستقل و دبرق منطقه ای و آب و فاضالب دارای شخصیت حقوقی 
نان شخصیت حقـوقی آنهـا لحـاظ گردیـده و     آنان کلذا الزم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کار

. احضار گـردد و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایت له و علیه این شرکتها دعوت 
  . حسن اجرای این بخشنامه میباشند رؤسای حوزه های قضائی مربوطه مسئول
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نامه نحوه تعیین حد بستر  آیینعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال  هیاترای صادره )  9(
  رودخانه ها مریحو 

  8/8/1379-16219شماره روزنامه رسمی 
                                              23/5/1379تاریخ 4/7/1379                                                       78/256/شماره هـ 

  78/256کالسه پرونده                                                       179شماره دادنامه 
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی

  آقای فیروز ملکی :شاکی
  وزارت نیرو :طرف شکایت

  نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و  آیینابطال  :موضوع شکایت
  12/4/1370مورخ  520/48200مرداب ها و برکه های طبیعی به شماره 

  تعیین حد بسـتر و حـریم   « نامه  آیینشاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است  :مقدمه
به تصویب وزیر سابق نیرو رسیده کامالً بر خـالف   12/4/1370که در مورخ » ...رودخانه ها و 

قـانون   138بـه صـراحت اصـل    . قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصـویب آن اسـت  
یک از وزیران هر نامه ای که از سوی  آییناساسی جمهوری اسالمی ایران هر گونه بخشنامه و 

نامه بر خالف نـص   آیینتصویب این . وضع می شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد
نامه هـای   آیین«است که مقرر می دارد  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  51صریح ماده 

اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسـب مـورد تهیـه و پـس از تصـویب      
نامـه بـه تصـویب هیـات وزیـران       آیـین در حالی که این » زیران قابل اجرا خواهد بودهیات و

بنا بمراتب تقاضای ابطال آن را دارد مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ . نرسیده است
اعـالم داشـته انـد بموجـب      26/8/1378مـورخ   410/2474به شکایت مذکور طی نامه شماره 

وزارت نیرو مسئولیت تعیین پهنای ، 1361تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب مصوب 
را به عهده دارد و در اجرای این امر و ... بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و 

وص مورد بحـث ضـروری   نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیات وزیران را در خص
تشخیص نداده و آنرا از وظایف و اختیارات وزارت نیرو دانسـت و نیـز اختیـارات حاصـله از     

نامـه مـورد بحـث روش و نحـوه و      آیـین قانون اساسی، وزیر وقت نیرو با تدوین  -138اصل 
واقـع در سراسـر   ... مالک عمل جهت تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهـار طبیعـی و   

  . ور را تبیین و مورد تصویب قرار دادکش
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نامـه هـای اجرایـی     آیینقانون مزبور و ذکر مرجع تصویب  51عالوه بر مراتب فوق قید ماده 
قانون اساسی کـه   138قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل 

نامه مزبـور هیچگونـه    آیینباشد و  نامه های الزم را داده است نمی آیینبه وزراء اجازه وضع 
مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصاً قانون توزیع عادالنه آب ندارد تا موجبی جهـت  
ابطال آن باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجـت االسـالم و   

تجدیـد نظـر    المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و مستشاران شعب
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور 

  . رای می نماید
  رای هیات عمومی 

تعیین پهنای بسـتر  «  1361به موجب تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال 
رداب و برکه طبیعی در هر محل بـا  و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و م

مار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بـدون رعایـت اثـر    آتوجه به 
 آیـین «قـانون مزبـور    51مـاده   و بـه صـراحت  » ساختمان تأسیسات آبی با وزرات نیرو اسـت 

تهیـه و پـس از    های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بـر حسـب مـورد    نامه
نامه نحوه  آییننطر به اینکه وزارت نیرو به شرح » تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود

تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی، عالوه بر 
وق الـذکر  حدود صالحیت خود در تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مطرح در تبصره فـ 

قانون  2مندرج در تبصره یک ماده اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود به شرح 
 آیـین قانون دیـوان عـدالت اداری    25بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده . مذکور نموده است

  . نامه مذکور ابطال می شود
  قربانعلی دری نجف آبادی –رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
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  الح کوهی صرسیدگی به امور معادن مبنی بر جایگزینی م هیاتصورتجلسه  11 بند) 10(
  جای شن  و ماسه رودخانه ای در استان تهرانه ب

  
  
  

  
  

  اداره کل محترم منابع طبیعی استان تهران 
  اداره کل محترم امور اراضی استان تهران 

  اداره کل محترم امور آب استان تهران 
  

  سالم علیکم
مبنی  13/9/79-203رسیدگی به امور معادن در جلسه  هیاتصورتجلسه  11احتراماً تصویر بند 

خواهشـمند اسـت    .گـردد  ای ارسال می صالح کوهی بجای شن و ماسه رودخانهبر جایگزینی م
ها بـه متقاضـیان جهـت بهـره      دستور فرمائید از واگذاری اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه

  . برداری شن و ماسه به منظور جلوگیری از تخریب بیش از حد اراضی خودداری نمایند
  
  
  
  
  

  : رونوشت         
  مذکور هیاترای معاونت محترم اداری و مالی و برنامه ریزی جهت استحضار به انضمام  -
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  جلسه هیأت رسیدگی به امور معادن شن و ماسه و خاک رس استان تهرانصورت  )11(
  

اسـتانداری تهـران دویسـت و سـومین      5/9/79مـورخ   318-36801دعوتنامه شماره  براساس
در اسـتانداری   13/9/79روز یکشنبه مورخ  13جلسه هیأت رسیدگی به امور معادن در ساعت 

  :اعضاء تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردیدبا حضور 
ای مقـرر گردیـد بـه     ه رودخانـه سجایگزینی مصالح کوهی به جای شن و مابه منظور  -11بند 

ادارات کل منابع طبیعی و امور اراضی و امور آب استان اعالم شود از واگذاری اراضی حریم و 
  .ی نمایندبرداری شن و ماسه خوددار ها جهت بهره بستر رودخانه

  
  امضاء کنندگان 

  ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه-5 معاونت امور عمرانی استانداری -1
  مدیرکل محیط زیست استان-6 مدیرکل دفتر فنی استانداری -2
  مدیرکل راه و ترابری استان-7 مدیرکل معادن و فلزات استان تهران -3
  شهرداری تهران-8 مدیرکل امور آب استان تهران -4
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در   نامه ابالغیه دبیر شورایعالی شهرسازی به استانها درخصوص ممنوعیت ساخت و ساز)  12( 
  حریم رودخانه  و سواحل دریا و دریاچه ها

  
  : .............................تاریخ                                                                                 وزارت مسکن و شهرسازی        

  : ............................شماره                                                                      معاون شهرسازی و معماری                  
  

  بسمه تعالی
  )استانهاکلیه (ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی 

  
معاون محترم امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در  6/4/80مورخ  300/18743با عنایت به نامه شماره 

قـانون   2ماده  3خصوص ممنوعیت ساخت و ساز در حریم سواحل دریاها و دریاچه ها به استناد تبصره 
ف در بسـتر رودخانـه هـا و    توزیع عادالنه آب و ممنوعیت ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصر

حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی، مقتضی اسـت، کلیـه   ... انهار طبیعی و 
واحدهای مسئول صدور پروانـه سـاختمانی در روسـتاها، منـاطق شـهری و خـارج از محـدوده شـهرها         

محدوده شهرها سازمانهای ا در خارج از احداث بن 13، کمیسیونهای ماده 5وشهرداریها، کمیسیونهای ماده 
مسئول صدور، موافقت اصولی برای احداث صنایع و یا تأسیسات کشاورزی و غیره ابالغ فرمایید ایجاد و 
احداث اعیانی و دخل و تصرف در مناطق فوق و صدور هرگونـه مجـوز و موافقتهـای اصـولی را بـرای      

تصـویر نامـه فـوق    . نمایند) کتهای آب منطقه ای ذیربطشر(متقاضیان منوط به ارایه موافقت وزارت نیرو 
  .عیناً جهت اطالع و دستورات الزم ارسال می گردد

  پیروز حناچی            
  
  

  : رونوشت
 دفتر وزارتی جهت استحضار -

 ضارحمعاون محترم امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو جهت است -

 دفتر معاونت و امور مدیریت شهری -
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ها  رودخانهنامه مربوط به بستر و حریم  آیین 8خصوص ماده اداری درمصوبه دیوان عدالت ) 13(
  و مجاری آبی

  
  426: شماره دادنامه                                                      14/12/1380: تاریخ تصویب       

  
به قابلیت واگذاری باقیمانده بستر واقع در مجاورت و امتداد رودخانه ها و نهرها و مسیلها 

   صورت اجاره به متقاضی
بسـتر  1361زیـع عادالنـه آب مصـوب    قانون تو 2عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده  هیات

اشـته باشـند و   انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه اعم از اینکه جریان دائم یا فصـلی د 
های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسـالمی ایـران اسـت و     مسیل و بستر مردابها و برکه

ـ  رفـتن سـطح آب دریاهـا و     Ĥیینهمچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پ
دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتالق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبـل از  

ماده مذکور  3بموجب تبصره  .قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی تصویب
ها و انهار طبیعی و کانالهـای   ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه

های طبیعی و همچنین در حریم قـانونی سـواحل دریاهـا و     عمومی و مسیلها و مرداب و برکه
 8بنـابراین مـاده  ) ت نیـرو ریعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجـازه وزا دریاچه ها اعم از طب

ــین ــه  آیـ ــریم رودخانـ ــتر و حـ ــه بسـ ــوط بـ ــه مربـ ــا،  نامـ ــیلها، مردابهـ ــار، مسـ ــا، انهـ   هـ
هیـات وزیـران    11/8/1379های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب برکه

  بسـتر واقـع در مجـاورت و امتـداد      در خصوص اختیار وزارت نیـرو بـه واگـذاری باقیمانـده    
رودخانه ها و نهرها و مسیلهای مذکور در قانون فوق الذکر به صورت اجـاره بـه دسـتگاههای    

ا قـانون توزیـع   بآن  3و تبصره  2متقاضی به منظور اجرای طرحهای آب و برق بر اساس ماده 
  . ندارد غایرتیعادالنه آب م

  
  دری نجف آبادی –عمومی دیوان عدالت اداری  هیاترئیس 
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د بستر و تعیین ح یهاعالم و انتشار اطالعمبنی بر برداری  نامه معاونت حفاظت و بهره)  14( 
  ای و آب و برق خوزستان سراسری توسط  شرکتهای آب منطقهحریم 

  
  بسمه تعالی

  وزارت نیرو
  سازمان مدیریت منابع آب ایران

  
  کلیه شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان 

  
در برخی از منـاطق ادارات  ... نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،  آییننظر به اینکه در اجرای 

امور آب رأساً مبادرت به اعالم تعیین بستر و حریم نموده و یا با تعیین بستر و حریم سرتاسری نسبت به 
بستر و حـریم   نامه مربوط به آیینبا عنایت به اینکه طبق . نامه مذکور اقدام می نمایند آیین 3اجرای ماده 

مراتـب  ... و  5و 4و  3تعیین بستر و حریم به شرکت آب منطقـه ای محـول گردیـده و طبـق مـواد      ... و 
بایـد توسـط شـرکت    ... اعتراض اشخاص و رسیدگی در کمیسیون و اعالم به اداره ثبت اسناد و امالک و 
احتمـالی، نظریـه اداره    صورت پذیرد و ادارات امور آب فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و در دعاوی

لذا بدینوسیله تأکید می نماید پـس  . مذکور و آگهی منتشره مورد توجه محاکم قضائی قرار نخواهد گرفت
مربوط توسـط  موضوع های محلی  از انجام اقدامات مربوط و تعیین بستر و حریم، اعالم و انتشار اطالعیه

  . رت پذیردای و سازمان آب و برق خوزستان صو های آب منطقه شرکت
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  نامه مدیرکل دفتر حقوقی درخصوص واگذاری بستر انهار متروکه طبیعی و احداثی)  15(

  
  
  

  بسمه تعالی
  

  ای تهران منطقهسازمان آب 
  با سالم 

  در خصـوص واگـذاری بسـتر انهـار متروکـه بـه اطـالع         29/7/81مـورخ  131/1341عطف به نامه شماره
  . رساندمی

 2مبنی بر عدم شمول مقررات مـاده   30/4/81مورخ 410/25237با توجه به صراحت بند اول نامه شماره 
نامـه   2نسبت به انهار احداثی، کامالً واضح است کـه بنـد   ماده مزبور  3قانون توزیع عادالنه آب و تبصره 

  . تنها ناظر به بستر انهار طبیعی است و الغیر
قانون شهرداریها که با تصویب قانون آب و نحـوه ملـی    96ماده  6ق تبصره علیهذا با عنایت به مراتب فو

  ... ب نسخ شده اسـت تنهـا در ارتبـاط بـا بسـتر انهـار طبیعـی و        آو سپس قانون توزیع عادالنه   شدن آن
  .باشد می

قانون توزیع عادالنه آب در خصوص انهاری که در زمین دیگری جریان داشته است تعیین  39ضمناً ماده 
تکلیف نموده و ضروری است اشخاص ذینفع برای از بین بردن حـق مجـرا و اقـدامات بعـدی بـه نحـو       

  . مذکور در ماده مرقوم عمل نمایند
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  قانون شهرداریها 96ماده   6 نیرو  درخصوص تبصرهگزارش دفتر حقوقی به وزیر محترم  )16(
  )مالکیت بستر رودخانه در محدوده شهرها( 

  
  بسمه تعالی

  
  
  

  جناب آقای مهندس بیطرف
  وزیر محترم نیرو 

مـورخ   50729جنابعـالی در حاشـیه نامـه شـماره      11/10/81با سالم و احترام، عطف به یادداشت مورخ 
کمیسیون امور زیربنائی و صنعت محیط زیست در خصوص پیشنهاد شهرداری تهران راجع به  10/10/81

  : به استحضار می رساند... بستر و حریم رودخانه ها و نامه  آییناصالح 
دالئـل  . همانطور که مستحضرید پیشنهاد شهرداری تهـران در سـال گذشـته در کمیسـیون مطـرح گردیـد      

و قـانون توزیـع    1347وزارت نیرو مبنی بر اینکه با تصویب قانون آب و نحـوه ملـی شـدن آن مصـوب     
محدوده که بستر رودخانه ها را در داخل ( قانون شهرداریها ) 96(ماده ) 6(تبصره  61عادالنه آب مصوب 

منسوخ می باشد مورد تأییـد کمیسـیون قـرار گرفـت ولـی از آنجـا کـه        ) شهرها ملک شهرداری می داند
شهرداری تهران مدعی بود مردم به بستر رودخانه ها در داخل شهرها تجاوز می کننـد و شـهرداری فاقـد    

قرار شد کمیته ای اختیار الزم برای جلوگیری از ساخت و ساز و مدیریت نسبت به بستر رودخانه هاست 
با شرکت نمایندگان وزارتخانه هـای کشـور، مسـکن و شهرسـازی و نیـرو و معاونـت حقـوقی ریاسـت         

در این راستا دو جلسه در وزارت کشـور  . جمهوری تشکیل و پیشنهادهای الزم را در این خصوص بدهد
معاونـت حقـوقی   با حضور نمایندگان وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی و کشـور و در غیـاب نماینـده    

وزارت کشور در این جلسـات خواهـان تعیـین هـر چـه زودتـر بسـتر        . ریاست جمهوری تشکیل گردید
... رودخانه ها در شهرها و واگذاری بسترهای متروکه بـه شـهرداریها بـود کـه در آنهـا خیابـان، پـارک و        

اشد کـه نماینـدگان وزارت   احداث کنند و اصوالً بستر رودخانه ها در داخل شهرها در اختیار شهرداریها ب
نیرو در خصوص تعیین بستر مخالفتی نداشته ولی این کار را تدریجی و با توجـه بـه بودجـه و امکانـات     

و در خصوص تعیین فوری بستر یا تـامین هزینـه آن توسـط شـهرداریها نیـز اعـالم       عملی اعالم نمودند 
تیار شهرداری باشد یا به صـورت شـورایی   آمادگی نمودند ولی با این امر که بستر در داخل شهرها در اخ

وزارت کشور فرستاده شده  اداره شود مخالفت نمودند و آخرین پیشنهاد مکتوب وزارت نیرو نیز که برای
وزارت کشور در مـورد موضـوع بسـتر رودخانـه در      ابمبین این امر است و در واقع وزارت نیرو هیچگاه 

فحه دوم نامه کمیسیون زیربنائی به نتـایج کمیتـه اشـاره شـده     اند که در ص داخل شهرها به توافقی نرسیده
 لذا آنچه تحت این عنوان آمده است پیشنهاد منحصر وزارت کشور بـدون همـاهنگی وزارت نیـرو   . است
  . است

  . اما در مورد بندهای الف، ب و ج پیشنهادی در وزارت کشور به استحضار می رساند

  14/10/81: تاریخ
  410/62639: شماره
  :پیوست
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ازی و معماری ارتباطی با تصـمیم گیـری در مـورد حـد     عضویت وزارت نیرو در شورایعالی شهرس -1
از نظر وزارت نیرو هر نقطه از رودخانه مرتبط با تمام طول رودخانه از ابتدا تـا  . بستر و کاربری آن ندارد

و دخالـت در آن بایـد توسـط وزارت نیـرو و متـولی      انفعال و تصمیم گیـری  انتهاست و هرگونه فعل و 
توان در یک مقطع از رودخانه که در داخل شهر قرار دارد جداگانه تصـمیم   یواحدی انجام گردد و لذا نم

  . گیری نمود

) 2(قانون توزیع عادالنه آب در تعارض است زیرا به موجب ماده ) 2(پیشنهادی صراحتاً با ماده » ب«بند 
ازه وزارت مذکور ایجاد هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها بطور مطلق با اجـ 

وزارت نیرو را در حالت انفعالی قرار داده و ایجاد تاسیسات آبیاری را » ب«نیرو باید باشد در حالیکه بند 
بنابراین بلحاظ مخالفت صریح این بنـد بـا   . افقت شهرداری بالمانع دانسته استدر بستر رودخانه ها با مو

  . نداردقانون قابلیت پذیرش 
واگذاری مدیریت و مسئولیت بستر و حریم رودخانه ها در داخل شهرها بـه شـهرداریها بـا وظـایف      -ج

اداره رودخانه امـری فنـی و تخصصـی اسـت و     . وزارت نیرو و مدیریت یکپارچه رودخانه مغایرت دارد
این  مدیریت تأسیسات آبی باال دست و پایین دست شهرها با وزارت نیرو است و واگذاری یک بخش از

تخصص و اطالعی از وضعیت رودخانـه نداشـته و مسـئولیت تـامین آب     مجموعه به دستگاه دیگری که 
مورد نیاز مصارف مختلف نیز با آن نمی باشد لوث مسئولیت و هدر دادن منـابع و بـه مخـاطره انـداختن     

  . جان و مال اشخاص است
بسـتر رودخانـه هـای    اریها دخالتهایی در متأسفانه در سالهای اخیر و با وجود صراحت کافی قانونی شهرد

مانند آنچه در اهواز مانده است  اند که بعضاً نیز بال استفاده های سنگینی کرده اند و هزینه داخل شهر داشته
ساخت و سازهایی نیـز  . صورت گرفته است) باد تا پل تجریشآرودخانه گالبدره خروجی سعد(یا تهران 

ها داشته که بدون هماهنگی با آب تهران انجام گرفته و بـر خـالف    روی برخی رودخانهشهرداری تهران 
نفـره ای کـه وزارت    9لـذا کمیتـه   . اصول علمی ساخته شده و منشأ مشکالتی در آینده قطعاً خواهد بـود 

کشور پیشنهاد کرده است از نظر قانونی وجاهت نداشته و نباید به چنین امری کـه لـوث مسـئولیت را در    
  . دپی دارد تسلیم ش

اما از نظر نگهداری بستر و حریم آن در داخل محدوده شهرها وزارت نیرو در صـورت تـامین اعتبـارات    
سـه  الـی  ریزی در طی دو  الزم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شهرداریها می تواند با یک برنامه

شهرداریها اعـالم کنـد ضـمناً    به سال بستر و حریم کلیه رودخانه ها را در داخل محدوده شهرها تعیین و 
ها طرحهای پیشنهادی شهرداریها که در قالب فضای سـبز باشـد و بـرای     توان با توجه به دبی رودخانه می

  . آبگذاری در مواقع سیالبی مانعی نباشد را مورد بررسی قرار داده و مجوز الزم را صادر نمود
داری منسوخ است و اداره حقـوقی قـوه قضـائیه و    قانون شهر) 96(ماده ) 6(لذا با عنایت به اینکه تبصره 

بـه همـین اعتبـار ثبـت      زهای ثبت نیـ  اند و مجموعه بخشنامهن را منسوخ اعالم کردهآدفتر حقوقی دولت 
ا یـ نامه  آیینن در تدوین آو استناد به ) 96(ماده ) 6(پذیرد عنوان تبصره  اراضی بستر را از شهرداریها نمی

دولت امری خالف اصول حقوقی و فاقد وجاهت است و هرگونـه   79مصوبه سال ای نسبت به  اصالحیه
شایسـته   .باشـد  تعارض مـی  ا وظایف اصلی وزارت نیرو درها ب دخالت شهرداری نسبت به بستر رودخانه



  167                 ... و ها، استعالم هاابالغیه :سومفصل 
  

 
 

است امور آب نیز برای توجیه این نکات از نظر فنی، مهندسی یا مصادیقی که در این زمینه با آن برخورد 
  .ت عنداللزوم در جلسه کمیسیون حضور داشته و دفاع کندداشته اس

ای نیز باید حساسیت الزم و بودجه کافی برای اداره بستر و  منطقهآب  خاتمتاً یادآور می شود شرکتهای
حریم رودخانه ها در داخل شهرها منظور، تا شهرداریها از این خالء برای طـرح چنـین مسـائلی سـوء     

  . استفاده نکند
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و تعدادی از   نامه معاونت حفاظت و بهره برداری درخصوص عملکرد شهرداری تهران )17(
  شهرهای بزرگ کشور

  
  بسمه تعالی

                        وزارت نیرو                  
                       سازمان مدیریت منابع آب ایران

  
  جناب آقای دکتر اردکانیان 

  ب و مدیر عامل سازمان آ نیرو در امورمعاونت محترم وزیر 
  با سالم 

جنابعالی در نامۀ  20/10/81و بازگشت به یادداشت مورخ  21/10/81مورخ  140/44709پیرو نامۀ شماره 
دولـت در   هیـات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیسـت   17/10/81م مورخ  81-8931شمارۀ 

نامۀ مربوط به بستر و حریم رودخانه هـا،   آییناصالح «ی تهران مبنی بر رخصوص بررسی پیشنهاد شهردا
موارد ذیل که شامل مروری بر عملکرد شهرداری تهران و تعدادی از شهرداری های شـهرهای  » ...انهار و 

پیشنهادات مشخصی در خصوص تعیین بسـتر و  بزرگ کشور، توضیح اجمالی از اقدامات وزارت نیرو و 
  . گردد ها و مسیلها در محدوده شهرها می باشد، جهت استحضار اعالم میحریم رودخانه 

ی رودخانـه هـا و مسـیل    فـاع شهرداری های کشور و از جمله شهرداری تهران با توجه به نگرش انت -1
های درون شهری، غالباً اقدام به احداث کانالهای بتنی به صورت سرپوشیده و بعضـاً روبـاز و کـاهش    

سبات فنی و لحاظ دوره بازگشت هـای الزم مـی نماینـد و در ایـن خصـوص      مقطع جریان بدون محا
متأسفانه هیچ توجهی به اصلی ترین وظیفۀ رودخانه یعنی هدایت رواناب و جریانات سطحی هماهنگ 

ت ذیالً به عنوان نمونه به برخی از موارد دخل و تصـرفا  .شود دست آن نمی Ĥیینرایط باالدست و پبا ش
 : شود فته اشاره میغیر اصولی صورت گر

کانالیزه کردن تنها قسمتی از مسیل ولنجک در حد فاصل پل ساسان تا خیابـان مقـدس اردبیلـی بـدون      -
های احداثی بـه هـیچ وجـه     ها و دیواره الزم به ذکر است پل ،توجه به باالدست و پایین دست این بازه

 .ظرفیت عبور سیالب با دوره برگشت الزم را ندارد

قسمتی از رودخانه درکه که همراه با تصرف و تغییـر کـاربری بسـیاری از اراضـی بسـتر       کانالیزه کردن -
همچنین سرپوشیده کردن قسمتی از رودخانه در محدوده اتوبـان همـت، انحـراف    . رودخانه بوده است

و اقـدام مشـابه در محـدوده زنـدان     ) بزرگراه جالل آل احمد(درجه رودخانه در حوالی کوی نصر  90
 . اوین از دیگر اقدامات غیر اصولی بر روی این رودخانه می باشد
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دسـت پـل    Ĥییناحداث دیواره، خاکریزی و تخلیه نخاله های ساختمانی در قسمتی از رودخانه کن پ -2
 . عث تنگ شدن مجرا و انسداد مسیر جریان مسیل شده استکه با) شمال پارک ارم(اندیشه 

گالبدره در باالدست میدان تجریش توأم با کـاهش عـرض مقطـع     کانالیزه کردن قسمتی از رودخانه -3
 . جریان و احداث سازه های تقاطعی غیر هماهنگ بر روی رودخانه

ایجاد حوضـچه رسـوبگیر   ارائه طرح سرپوشیده کردن رودخانه دربند در باالدست میدان تجریش و  -4
دست کاخ سعدآباد که طرح سرپوشیده سازی رودخانه به لحاظ حمل آورد رسـوبی از قبیـل    Ĥییندر پ

را تنه درخت و سنگهای بزرگ در حین سیل موجب آب گرفتگـی دهانـه رودخانـه شـده و خطـرات      
رسوبات شده و  از سوی دیگر وجود شبکه های حفاظتی کاخ سعدآباد مانع از آورد. نماید می مضاعف

 .باشد  دست کاخ بدون استفاده می Ĥیینر پعمالً حوضچه رسوبگیر طرح شده د

) و سـرخه حصـار  بـاد  آمسیل بـاختر، ابـراهیم   (عدم طراحی و اجرای کانالهای واقع در شرق تهران  -5
 . ه آبریزمتناسب با نیاز حوض

رضـی رودخانـه در   مقطـع ع  1/0کاهش مقطع رودخانه پونک در حوالی بزرگـراه شـهید همـت بـه      -6
 .باالدست و پایین دست

 ) شهر قم(احداث پارکینگ وسائط نقلیه در بستر رودخانه قمرود  -7

 ) شهر تبریز(احداث پارکینگ وسائط نقلیه در بستر رودخانه مهران رود  -8

 توسط شهرداری شهریار) تان تهراناس(احداث بلوار در رودخانه شاه چای  -9

در اثـر  ... و ) 1380(، شـیراز  )1378(، نکـا  )1377(کـرج  ، )1366( تشدید خسـارات سـیل تهـران     -10
 لی شهرداری اقدامات غیر اصو

 تخریب و تصرف رودخانه دلمبر کرج توسط شهرداری کرج -11

نظر به اهمیت موضوع تعیین بستر و حریم رودخانه ها در محدوده شهری و جلـوگیری از دخـل و    -12
هـا و   ین حـد بسـتر و حـریم رودخانـه    تصرفات غیر مجاز و آزادسازی تجاوزات صـورت گرفتـه تعیـ   

، تهـران  ) قمـرود (، قـم  )مهرانـرود (مسیلهای بسیاری ازمراکز استانهای کشور از جمله شهرهای تبریـز  
رودخانـه  (، اهـواز  )نـده رود زای(، اصـفهان  )رودخانه نکـا (، ساری )شازند لمسی(، اراک )رودخانه کن(

رودخانـه شـهر   (، ارومیه )خشکه رود(، شیراز )رودزنجان(، زنجان )رودخانه قره سو(، کرمانشاه )کارون
کشـف  (، مشـهد  ) بـاد آرودخانه خرم (، خرم آباد )مسیل بدره(، ایالم )رودخانه قشالق(، سنندج )چای
، سمنان، یزد، رشت و گرگان انجام شده و یا در دست مطالعه می باشـد، کـه متأسـفانه در مـوارد     )رود

در قم و مهرانرود در تبریـز کماکـان دخـل و تصـرفات غیـر       متعددی نظیر شهرچای در ارومیه، قمرود
 . اصولی توسط شهرداری ها در محدوده حد بستر و حریم قانونی تعیین شده وجود دارد

پیشنهاد می شود با توجه به وظیفه قانونی وزارت نیرو از یک طرف و نیز عنایت به ایـن امـر کـه از     -13
از رودخانـه هـا و مسـیلها    % 10د بستر و حـریم حـدود   کیلومتر اولویت تعیین شده تا کنون ح 37000
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دولت اعالم گـردد کـه    هیاتتعیین گردیده و با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود به کمیسیون زیربنایی 
ظرف مدت سه سال نسبت به تعیین و اعالن حد بستر و حـریم  ) شرکتهای آب منطقه ای(وزارت نیرو 

اسـاس اعـالم   بـزرگ و مراکـز جمعیتـی مهـم، بر    ه شـهرهای  رودخانه ها و مسیلهای عبوری از محدود
بدیهی است در صورت تصـویب  . اولویتها از سوی استانداریها و شهرداریهای مزبور اقدام خواهد نمود

 . از مجاری مربوطه اقدام گرددفعالیت حجم پیشنهاد فوق می بایست در خصوص تامین منابع مالی این 

از محدوده شهرها، نقشهای متفاوتی از جملـه تـامین آب شـرب     نظر به اینکه رودخانه های عبوری -14
مثـل رودخانـه   (، قرار گرفتن در باالدست یا پایین دسـت شـهرها   ...)مثل رودخانه جاجرود و کرج و (

، ...)مثل رودخانه مهران رود تبریز، خشک رود شـیراز و  (مجرای تخلیه سیالب ...) کرج، زاینده رود و 
لذا پس . دارند...) مثل نهرهای جاری در سطح شهر تهران و (ای حوضه میانی تخلیه فاضالب و زه آبه

مزبـور الزم اسـت در خصـوص تعیـین کـاربری        از تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسـیلهای 
بـه صـورت   (اراضی و حریم در این رودخانه ها موارد ذیل با نظر و تأیید فنی شرکتهای آب منطقه ای 

ها این است کـه بـا در نظـر گـرفتن بسـتر       د و لیکن اصل کلی در خصوص کاربریاقدام گرد) موردی
محـدوده   ها و مسـیلها در  حریم رودخانهساله، تنها کاربری مجاز در  25رودخانه به ازاء دوره بازگشت 

شهرها ایجاد فضای سبز پیش بینی و اعالم گردد به صورتی که مزاحم عبور جریان مسیل نباشد و سایر 
ای پیشنهادی از جمله ایجاد پارک و فضای ورزش بایستی با در نظر گرفتن مشخصـات فنـی و   کاربریه

و پـس از انجـام مطالعـه    ) هایی که منبع تـأمین آب شـرب نمـی باشـند     برای رودخانه(زیست محیطی 
 . ای انجام گرددمنطقهدی و هماهنگی و تائید شرکتهای آب مور

زه های مختلف آن به صورت جداگانه بایستی مطالعـه  بدیهی است که در خصوص هر رودخانه و با -15
و تصمیم گیری گردد و موارد فوق نمی توانند وظیفه حاکمیتی حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و 

  . وزارت نیرو سلب نماید ازمنابع آب و نیز پیشگیری از خسارات سیل را 
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نامه وزیر محترم کشور به استاندار سمنان درخصوص تشکیل کمیته ویژه برای جلوگیری ) 18(
  ماسه از بستر رودخانه برداشت غیر اصولی شن و از 

  
  

  

                                                                                        
  وزیر کشور

  
  جناب آقای 

  استاندار محترم سمنان 
کشور بی توجهی بـه  با توجه به بررسی های انجام شده یکی از عوامل مهم خسارات سیل در  

که باعث آبشستگی پای . رودخانه ها و مسیل ها می باشد برداشت اصولی شن و ماسه در بستر
های جانبی رودخانه گردیده و تخریب تاسیسات جانبی و تقاطعی رودخانه ها و  ها و دیواره پل

بنابراین ضرورت مطالعه و نظارت بیشتر در این امـر  . تشدید خسارات را در پی خواهد داشت
  . مهم حائز اهمیت می باشد

  ب آ معاون امور عمرانی و با عضویت شرکت هـای لطفاً دستور فرمایید کمیته ویژه ای زیر نظر 
و سایر سازمانهای ذیربط تشـکیل و مسـئولیت    سازمان حفاظت محیط راه و ترابریمنطقه ای، 

جلوگیری از برداشت غیر اصولی را بعهده گرفته و تسهیالت الزم در جهت جابجایی آن دسته 
از کارگاه های برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها که ضرورت جابجایی دارند بـه نقـاط   

  . ول و از نتیجه وزارت کشور را آگاه فرماینددیگر را معم
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  ابالغ وزیر محترم نیرو مبنی بر خودداری از دریافت هرگونه وجهی بابت نظارت )  19(
  شن و ماسه

  
  
  
  

  بسمه تعالی 
  
ب اسـتان  آب و بـرق خوزسـتان و سـازمان    آمدیر عامل شرکتهای آب منطقه ای و سازمان  :به

   زنجان
قـت بـا صـدور مجـوز و نظـارت بـر       وظایف و مسئولیتهای وزارت نیـرو در مواف با عنایت به 

برداری از شن و ماسه و خاک رس معمولی بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسـیلها و   بهره
حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها، ضمن تأکیـد بـر نظـارت دقیـق و مناسـب در کـار       

الزم در این خصوص از دریافت هرگونه وجهـی بابـت   برداشت شن و ماسه، تا تحصیل مجوز 
  .نظارت بر این امر خودداری شود

   
  
  
  
  
  
  
  

  : رونوشت
جنـاب آقــای دکتـر هنــدی دادســتان محتـرم دیــوان محاسـبات کشــور عطــف بـه نامــه شــماره        -

  . جهت استحضار 17/9/81مورخ  7728/618/80
  معاونت امور آب   -
  امور مجلس  -
  دفتر وزارتی و بازرسی   -
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ریزی و نظارت وزارت نیرو در خصوص مدت زمان انعقاد قرارداد اجاره  نامه معاون برنامه  )20(
  بستر
  

  
  

  جناب آقای دکتر اردکانیان 
  معاون محترم وزیر و رئیس هیات مدیره
  شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران

  با سالم 
... هـا و  یین نامه مربوط به بستر و حـریم رودخانـه  آ 7همانطور که استحضار دارند شرکتهای آب منطقه ای مطابق ماده 

مجاز می باشند آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل کـه بـرای بهـره بـرداری از آب مزاحمتـی ایجـاد ننمایـد، را        
از آنجائیکـه بعضـاً مشـاهده    . ور کشت موقت واگـذار نماینـد  بصورت اجاره و با رعایت اولویت برای مجاوران به منظ

ای این اراضی بمنظور فعالیتهای صنعتی و بـیش از یـک سـال اجـاره      گردیده است که در برخی از شرکتهای آب منطقه
ار و پاسخ الزم مبنی بر اینکه کاربری این اراضی می بایست فقط سداده شده است، موضوع از دفتر محترم حقوقی استف

دانسـتند کـه حـداکثر مـدت اجـاره       اصـلح باشد، اخذ گردید و همچنـین دفتـر مزبـور    ) کشاورزی(برای کشت موقت 
بـا عنایـت   . خصوص بستر مزبور یکسال تعیین و در صورت موافقت شرکت آب منطقه ای مدت مزبور تمدید گردددر

  . ه و ایشان تاکید نمودندارائ به استعالم مزبور، موضوع برای اعالم نظر نهایی به وزیر محترم نیرو
تبعات حقوقی و زیانهای مالی  بهره برداری به جز کشت موقت یکساله  هرگونهالزم است مطابق قانون عمل شود، « 

  ».احتمالی دارد که الزمست از آن اجتناب گردد
  . لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به شرکتهای تابعه ذیربط ابالغ گردد
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   اسناد مالکیت قبل از قانون آباعتبار نامه مدیرکل دفتر حقوقی درخصوص  )21(
  )1347سال ( نحوه ملی شدن آن   و

  
  
  
  

  ب منطقه ای تهران آسازمان 
  با سالم 

  
در خصوص ملک موضـوع پـالک ثبتـی     30/4/83مورخ  414/400/5298عطف به نامه شماره 

  : اصلی واقع در منطقه دربند تهران اشعار میدارد 1098فرعی از  26
قانون ثبـت دولـت کسـی را     22صادر شده و بموجب ماده  1342سند مالکیت ابرازی در سال 

مالک می شناسد که ملک بنام او در دفتر امالک ثبت شده است لذا چـون ثبـت ملـک قبـل از     
تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن بوده مالکیت مالک معتبـر و چنانچـه شـهرداری آنـرا     

ای آنرا به مالک پرداخت نماید و چنانچه آن سازمان نسبت به ملـک  تصرف نموده باشد باید به
صادر  47ادعایی دارد باید طبق مقررات مربوطه عمل کند ضمناً چون سند مالکیت قبل از سال 

  . شده تقاضای ابطال آن نیز بیوجه است
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ایجاد  بر کشور مبنینامه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک   )22(
  1ها رودخانه ثبت بستر و حریمدر وحدت رویه 

  
  
  
  

  اداره کل ثبت استان تهران 
  سالم علیکم 

نظر به اینکه در خصوص نحوه صدور اسناد مالکیت امالک مجاور حریم رودخانه هـا و انهـار   
واصله نحوه اقدام طبیعی سئواالتی از بعضی ادارات کل استانها مطرح شده و حسب گزارشهای 
گردد بـرای صـدور    در ادارات ثبت یکسان نمی باشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می

ـ     ها یا انهار  اسناد مالکیت امالک مجاور رودخانه ین نامـه  طبیعی بـدواً میـزان حـریم را طبـق آی
  طبیعـی و  هـای   هـا، مردابهـا، برکـه   هـا، انهـار، مسـیل   مربوط به تعیین بستر و حـریم رودخانـه  

هیأت وزیران از مرجع ذیربط اسـتعالم   11/8/79های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب  شبکه
نمایند و سپس مقدار حریم تعیین شده از محدوده ثبتی کسر و نسـبت بـه باقیمانـده ملـک بـا      

  . رعایت مقررات سند مالکیت با قید مجاورت حریم صادر گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )فصل سوم 35رجوع شود به بند . (ابالغ گردید 28/06/1385در تاریخ  اصالحیه این بخشنامه مجدداً - 1
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واقع در   حقوقی درخصوص چگونگی صدور اسناد مالکیت اراضیکل دفتر نامه مدیر )23(
  مجاورت رودخانه ها و انهار

  
  

 
 

  مدیر کل محترم امور امالک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
  با سالم 

اراضـی واقـع در     الکیتـدر خصوص چگونگی صدور اسناد م 15/5/84مورخ  4424/41عطف به نامه شماره 
  بـه استحضـار    6/1/84مـورخ   11/41/1مجاورت رودخانه ها و انهار، ضمن تشـکر از ابـالغ بخشـنامه شـماره     

  : می رساند
گردیـده    یـربوطه پیش بینـبا عنایت به اینکه حق ارتفاق وزارت نیرو در اراضی مزبور، در قوانین و مقررات م

ـ ـا استفـ ــی که مغایر بـرگونه عملـهام ـاست و صاحب ملک نیز می بایستی از انج د ـاشـ ـحـق ب    نـاده از ای
اره ـه شمـ ـتهران ب   ه ایـرکت آب منطقـواست شـا درخـگی بـاهنـالم همـذا ضمن اعـد، لـایـودداری نمـخ

رکت ـالم از شـ ـاستعـ   از  ایید پـس ـی نماید به ادارات ثبت اعالم فرمـا مـاضـتق 6/4/84ورخ ـد م/111/3465
ـ ــم رودخـریـزان حــربط، نسبت به درج میـه ای ذیـآب منطق الکیت ـاد مـ ـدر اسنـ   ...و  ار ـــ ا، انهـه هـ ـان

ـ   میتـاکـ ــال حــونی دولت در اعمـانــوق قــا حقـد تـاینـدام نمـاص اقـاشخ ـ ــر رودخـب ... ا و ـهـ   هـان
ـ ـر رودخـدر بستـ   سـاز اخت و ـه سـونـر گـه ممنوعیت هـایت بـا عنــاً بـضمن. اندــوظ بمـمحف ا و ـه هـ ـان
ـ   رارـر قـ ـل بستــه در داخــی کــخش از اراضـروری است آن بــار، ضــانه ه ـوطـ ــاد مربـــ د، از اسنـدارن
ـ ـا بهـ ـران بـالمی ایـاس  وریـام دولت جمهـه نـد بـد جدیـدور سنـه صــر و سپس نسبت بـکس رداری ـره ب

  .نیرو مبادرت گردد  وزارت
  
  
  
  
  : رونوشت

معاون محترم  6/1/84مورخ  11/41/1معاونت محترم امور آب جهت استحضار به انضمام بخشنامه شماره  -
 . قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دستور انجام اقدامات و تسهیالت الزم

  .جهت استحضار 6/4/84د مورخ /111/3465شرکت آب منطقه ای تهران عطف به نامه شماره  -
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ریم ح دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل درخصوص نحوه تعیین  پیشنهادی  دستورالعمل )24(
  و بستر مسیلها و انهار محدوده شهر تهران

  بسمه تعالی
  وزارت نیرو

  شرکت سهامی مدیریت منابع آب
  

  به آقای مهندس قلی زاده خامسی
  ب منطقه ای تهران آمدیر عامل محترم شرکت سهامی 

  با سالم 
همانگونه که مستحضرید حفاظت از بستر و حریم رودخانـه هـا، مسـیلها و انهـار یکـی از مهمتـرین وظـایف        

و اعـالن حـد بسـتر و حـریم      از طرفی از آنجا که بـه علـت تـاخیر در تعیـین    . حاکمیتی وزارت نیرو می باشد
ت و سازهای زیادی توسط اشخاص ها و مسیلهای واقع در محدوده شهر تهران، در مجاورت آنها ساخ رودخانه

حقیقی و حقوقی انجام گردیده و شهرداری تهران نیز اقدام به اجرای عملیـات سـاماندهی و اجـرای طرحهـای     
نموده است به علت تغییر توپوگرافی منطقه بستر سابق این مسیلها و ...) زیباسازی، احداث پارکینگ و (شهری 
  . بوده و مشکالت عدیده ای را ایجاد نموده استها به طور مناسب قابل تشخیص ن رودخانه

در راستای حل این معضل و عطف به دستور معاونت محتـرم امـور آب وزارت نیـرو در هـامش نامـه مـورخ       
از ساکنین مجاور یکی از مسیل های واقع در شهر تهران در خصوص تعیین رویه یکسان  ... آقای  28/4/1384

انه ها و مسیل های داخل شهر تهـران و بـا توجـه بـه مـذاکرات جلسـات       برای تعیین حد بستر و حریم رودخ
کارشناسی مشترک با نمایندگان آن سازمان و اداره کل امور آب استان تهران در دفتر معاونت محترم حفاظت و 
بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز هماهنگی های انجام شده با دفتر حقوقی وزارت نیـرو و بـه   

نظور ایجاد وحدت رویه در تعیین حد بستر و حریم رودخانه هـا و مسـیلها و جلـوگیری از اعمـال نظریـات      م
کارشناسی متفاوت در این حوزه بدینوسیله دستورالعمل فنی نحوه تعیـین حـد بسـتر و حـریم رودخانـه هـا و       

  . مسیلهای واقع در داخل و حومه شهر تهران جهت اجرا ابالغ می گردد
سـه  ( ست مقرر فرمایید گزارش اقدامات انجام شده به صورت موردی و نیز گزارشـهای دوره ای  خواهشمند ا

  . جهت انعکاس به معاونت محترم امور آب به این دفتر ارائه گردد) ماهه
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ها و سواحل درخصوص نحوه تعیین  دفتر مهندسی رودخانهپیشنهادی  دستورالعملمتن  )25(
  انهار محدوده شهر تهرانتر مسیلها و بسحریم و 

  
و متـروک   لها و مسلیهای فعافنی تعیین حد بستر و حریم رودخانهپیشنهادی دستورالعمل 

  ومه شهر تهران حداخل 
ها و مسیلهای فعال محدوده شهر تهران که عملیات وه تعیین حد بستر و حریم رودخانهحن -1

  : ساماندهی و شهر سازی در مجاورت آنها انجام شده است
این حالت با اخذ اطالعات و گزارش طـرح سـاماندهی مسـیل و یـا رودخانـه مزبـور از        در

ساله طرح  25ایمن سیالب با دوره بازگشت حداقل  رشهرداری و بررسی امکان تخلیه و عبو
مزبور و تایید اداره کل امور آب استان تهران، بستر ساماندهی شده به عنوان بستر مسـیل یـا   

نسبت به تعیـین   1نامه آیین 10دد و اداره کل موظف است مطابق ماده گر رودخانه، تعیین می
چنانچـه سـاماندهی    .و اعالم حریم ها با توجه به حق ارتفاق برای کمال انتفاع اقـدام نمایـد  

ی موظف به رانجام شده جوابگوی عبور ایمن سیالب با دوره بازگشت مذکور نباشد، شهردا
باشد، بـدیهی اسـت در ایـن     ید اداره کل امور آب میتعریض و یا اصالح طرح موجود با تای
  . باشد نامه الزامی می آیین 1مورد انجام مراحل قانونی مطابق ماده 

ها و مسیلهای فعال محدوده شـهر تهـران کـه     نحوه تعیین حد بستر و حریم برای رودخانه -2
 : عملیات ساماندهی و طرح شهرسازی برای آنها انجام نشده است

سـاله بـا روشـهای     25اداره کل امور آب تهران موظف به تعیین و اعالن بستر در این حالت 
که کلیه مراحـل  ( ممکن بوده و پس از مطالعه و اجرای عملیات ساماندهی توسط شهرداری 

نامـه   آیین 10، بر اساس ماده )آن لزوماً بایستی به تایید اداره کل امور آب تهران رسیده باشد
  . ه داده شودبه صورت دراز مدت به شهرداری اجارضای سبز بستر مازاد با کاربری ف

   

                                                 
 )فصل دوم 10رجوع شود به بند ( هیئت وزیران 11/8/1379مصوب ... ن نامه تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آیی -1
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 : نحوه تعیین و تشخیص مسیلهای متروک در محدوده شهر تهران -3

برای شناسایی و تشخیص مسیلهای متروک در داخل شهرها، ضمن تاکید بـر رعایـت مفـاد    
لسـه  نامه الزم است اداره کـل امـور آب بـا همکـاری شـهرداری تهـران در ج       آیین 11ماده 

در . مشــترکی نســبت بــه تعیــین و تشــخیص مســیلهای متــروک داخــل شــهر اقــدام نمایــد
امکان وقوع و جریان سـیالب و   ،گیری برای تعیین مسیلهای متروک وضعیت موجود تصمیم

بایست مورد توجه و بررسی قرار گیرد و استفاده صرف و بـدون قیـد و    ها نیز می سایر جنبه
  . های هوایی نباید مالک عمل قرار گیرد عکسشرط از 

شود که با هماهنگی الزم و برگزاری جلسات مشترک با  جهت اجرای بندهای فوق، تاکید می
ای، برنامه عملیاتی  شهرداری تهران و تبیین اهمیت و ابعاد مختلف موضوع و تنظیم موافقتنامه

ارش اقدامات انجام شده بـه  الزم است گز. مشترک و تقسیم کار مناسب تدوین و اجرا گردد
  . ای به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه گردد صورت موردی و نیز گزارشهای دوره
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اراضی متعلق به   درخصوص ثبتامور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو  ،معاون حقوقینامه  )26(
  وزارت نیرو

  
 
 
 
  

  ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
  با سالم 

احتراماً به آگاهی می رساند حسب اعالم برخی از سازمانها و شرکتهای تابعه این وزارت اخیراً اداره منابع طبیعی برخی 
استانها از جمله استان خوزستان با انتشار آگهی مبادرت به ثبت آن بخش از اراضی که مسئولیت نگهداری، مـدیریت و  

نمـوده  ...) مانند تاالبها، بستر رودخانه ها و (با این وزارتخانه می باشد  تصمیم گیری راجع به آنها، طبق مقررات قانونی
 2مـاده   3قانون توزیع عادالنه آب و همچنـین تبصـره    2و  1است که این اقدام بر خالف صریح قوانین، از جمله مواد 

قـانونی ایـن   و اختیـارات  ق بدیهی است ثبت اسناد اراضی یاد شده به نام ادارات مزبور با حقـو . قانون مزبور می باشد
ب کشور مغایرت آشکار داشته و عمـالً منشـاء تعارضـات و دعـاوی بعـدی      آوزارتخانه، بویژه در زمینه مدیریت منابع 

  . خواهد شد
به همین جهت استدعا دارد به کلیه ادارات ثبت استانها ابالغ فرمایند که در ثبت اسناد مربـوط بـه آن بخـش از اراضـی     

نیـز  ) 22/12/61مصوب (مسئولیت اداره آنها به این وزارتخانه می باشد و در قانون توزیع عادالنه آب  ملی و طبیعی که
از شرکت آب منطقه ای ذیربط نیز استعالمات الزم را بعمـل  ) آن قانون 2و  1از جمله در مواد ( تصریح گردیده است 

یـب در نظـام مـدیریت منـابع آبـی کشـور و اجـرای        آورده و موافقت ایشان را قبل از ثبت، تحصیل نماید تا بدین ترت
ن نامـه بـه کلیـه شـرکتهای آب     ضمناً طـی رونوشـت همـی   . طرحهای عمومی مربوط به امور آب اختاللی بوجود نیاید

ای ابالغ می گردد که نقشه های مصوب مربوط به منطقه خود را سریعاً در اختیار ادارات ثبت ذیربط قـرار داده و   منطقه
  . ضی را نیز جهت ثبت قانونی آنها بعمل آورنداقدامات مقت

  
  
  
  

  : رونوشت

زم شرکت سهامی مدیریت منابع آب جهت استحضار و ابالغ به شرکتهای زیر مجموعه، بمنظور تهیه مقـدمات ال  -
و هـر آنچـه کـه مسـئولیت نگهـداری،      .... ار طبیعـی، کانالهـای عمـومی    هها و ان برای ثبت اراضی بستر رودخانه

 . مدیریت و تصمیم گیری راجع به آن طبق مقررات قانونی با وزارت نیرو می باشد
  .جهت اطالع و پیگیری 13/2/84مورخ  021/001/7512سازمان آب و برق خوزستان عطف به نامه شماره  -
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بستر رودخانه ها    درخصوص مسئولیت حفظ و نگهداری از 214استعالم مشورتی شماره ) 27(
  و پاسخ آن در داخل محدوده شهری

  
  
  
  

  مدیر کل محترم امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه 
با احترام خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کـل را در خصـوص سـوال    

  ذیل به این مرجع اعالم نمایند؛
باشد با کدامیک  ای که در داخل محدودۀ شهر می نگهداری از بستر رودخانهمسئولیت حفظ و «

  »باشد؟ ارات امور آب و شهرداری میاز اد
بستر  11/4/1334قانون شهرداری مصوب  96مادۀ  6توضیح اینکه شهرداری با استناد به تبصرۀ 

دیگر ادارۀ کـل  رودخانه واقع در محدودۀ هر شهر را در مالکیت شهرداری می داند و از طرف 
آن مصـوب   4و  3 یهـا  قـانون توزیـع عادالنـه آب و تبصـره     2امور آب نیز با استناد به مـادۀ  

ی ها را به وزارت نیـرو محـول نمـوده مـدع     که حفاظت و نگهداری از بستر رودخانه "1361"
ز علیهذا با عنایت به اینکه از وسط شهر مقدس قم و ا .باشد مالکیت آن در حوزه یک استان می

که شـهرداری پـس از    .باشد الم علیها، مسیر رودخانه فصلی میکنار بارگاه حضرت معصومه س
آسفالت از کف آن به عنوان پارکینگ استفاده می نماید و ادارۀ کل امور آب نیـز مـدعی اسـت    
آسفالت کف رودخانه هم دلیل بر تصرف عـدوانی شـهرداری و هـم سـبب تشـدید تخریـب       

یـن  لذا نظریه مشورتی آن مرجع را در ا. در مواقع سیالبی می گردد دیوارهای اطراف رودخانه
الـذکر متـولی حفـظ و نگهـداری و یـا بـه عنـوان مالـک          خصوص که کدامیک از ادارات فوق

  . محسوب می گردند را به این دادیاری اعالم فرمائید
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بستر  درخصوص مسئولیت حفظ و نگهداری از 214استعالم مشورتی شماره پاسخ ) 28(
 ها در داخل محدوده شهری رودخانه

  
  
  
  
  

  آقای قنبر نیا
  دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم

 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد 11/4/84مورخ  214بازگشت به استعالم شماره 
  : قوه قضائیه به شرح زیر اعالم می گردد

و اینکه دولت غیـر از   16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  5و  1، 2با توجه به مواد 
با اصـالحات بعـدی در    1334قانون شهرداری مصوب سال  96ماده  6شهرداری است؛ تبصره 

قـانون مـذکور    2ماده  3بنابراین، همان طور که تبصره . مغایرت با قانون مزبور نسخ شده است
هـا و انهـار    فاری و دخل و تصرف در بسـتر رودخانـه  تصریح نموده، ایجاد هر نوع اعیانی و ح

های طبیعی ممنوع است مگر با اجازه  و برکه ها ها و مرداب های عمومی و مسیل طبیعی و کانال
هـا،   آیین نامه مربوط به بستر و حـریم رودخانـه   8و ماده  1بعالوه در بند ح ماده  .وزارت نیرو
و شبکه هـای آبرسـانی، آبیـاری و زهکشـی مصـوب       های طبیعیها، مردابها، برکهانهار، مسیل

هـا در اختیـار حکومـت     ها، نهرها و مسیلهیأت وزیران آمده است، بستر رودخانه 11/8/1379
اسالمی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مـورد بـه   

لذا ادعای شهرداری که مستند . وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود
  . رسد به قانون منسوخ است موجه به نظر نمی
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وزارت نیرو در پاسخ به  بخشنامه درخصوص لزوم رعایت نظریات قانونی دفتر حقوقی   )29(
  استعالمات

  
  
  
  
  

  : بخشنامه به
شـرکتهای آب و  کلیه شرکتهای مادر تخصصـی، شـرکتهای بـرق منطقـه ای، شـرکتهای آب منطقـه ای و       

  فاضالب استانی
  

نظر به مسئولیت قانونی وزارت نیرو در حسن اجرای قوانین و مقررات در کلیه سطوح سـازمانی صـنعت   
آب و برق و با توجه به لزوم اجرای یکنواخت قوانین و مقررات در مجموعه شرکتهای تابعه و وابسته بـه  

ر حقوقی وزارت نیرو که در پاسخ بـه اسـتعالمات و   وزارت نیرو، به آگاهی می رساند نظریات قانونی دفت
دی اجرائـی ذیـربط الزم الرعایـه    یا در جریان رسیدگی به شکایات و گزارشات ابالغ می گردد، برای مبـا 

  . باشد می
بدیهی است در صورت بروز هرگونه ایراد، ابهام و اشکال احتمالی در مورد نظریات قانونی دفتر حقـوقی  

اید سریعاً به دفتر یادشده منعکس تا پس از بررسـی مجـدد، نتیجـه نهـائی آن ابـالغ      این وزارت، مراتب ب
  . گردد

  
  
  
  

  : رونوشت
 کلیه معاونتها جهت اطالع و ابالغ به قسمتهای تابعه -
 مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات جهت اطالع -
 دفتر حقوقی -
  دفتر وزارتی و بازرسی  -
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قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  مبنی بر ارسال نامه معاون رئیس قوه )  30(
  روز از وصول استعالم 10ادارات ثبت  ظرف حداکثر   پاسخ استعالمات

  
  
  
  

  جناب آقای مهندس فتاح
  وزیر محترم نیرو

  سالم علیکم
  

انهار مسیلها  –احتراما به طوریکه خاطر عالی مستحضر است، در رابطه با تعیین بستر و حریم رودخانه ها 
قبل از صدور سند مالکیت برای امالک مجاور آن بر اسـاس مـذاکره و مکاتبـات و جلسـات فـی مـابین       
کارشناسان این سازمان با مسئولین ذیربط آن وزارت نهایتاً به منظور یکسـان نمـودن اقـدامات واحـدهای     

  . است صادر گردیده استاین سازمان که تصویر آن پیوست  16/1/84 – 11/41ثبتی بخشنامه شماره 
اکنون اداره کل ثبت استان تهران اعالم داشته که تعداد زیادی از پرونده های مورد اقدام واحـدهای ثبتـی   
کرج، لواسان، فشم، فیروز کوه، قرچک آماده صدور سند مالکیت می باشـد، لکـن متاسـفانه بعلـت عـدم      

ین امر موجب نارضایتی اربابـان رجـوع را فـراهم    پاسخ استعالم سازمان آب تا کنون بال اقدام مانده و هم
عنایت فرموده دستور فرمائید بـرای جلـوگیری از وقفـه در صـدور سـند مالکیـت        –نموده است علیهذا 

روستائیان که اکثراً در اجرای برنامه سوم و چهارم توسـعه اقتصـادی دارای سـند مالکیـت خواهنـد شـد       
ظرف ده روز مبادرت بـه صـدور پاسـخ نماینـد واال ادارات      سازمان آب حداکثر از تاریخ وصول استعالم

  . ثبت ناگزیرند راساً اقدام به صدور سند مالکیت نمایند
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اقامه دعوی  براساس  شرکت مدیریت منابع آب ایران درخصوص نحوه فتر حقوقی دنامه )  31(
  ...آب و الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات  9مقررات  مندرج در ماده 

  
  بسمه تعالی

  وزارت نیرو
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

  
  مدیران محترم دفاتر حقوقی شرکتهای تابعه و زیر مجموعه 

  با سالم 
احتراماً نظر به اینکه در بازدید از برخی دفاتر حقوقی مشاهده گردیده بهنگام تجاوز برخی افراد به حریم، 
بستر یا منطقه ممنوعه تحت تصرف و اختیار مالکیت وزارت نیرو کارشناسان حقوقی در طرح شکوائیه و 

اد و درخواسـت تعقیـب و   قانون مجازات اسـالمی اسـتن   690تقدیم آن به مراجع قضایی به مقررات ماده 
اختیـارات  مجازات مرتکب را می نمایند که چنین رویه ای عالوه بر تطویل زمان دادرسی، باعث کـاهش  

  . قانونی تفویضی به وزارت نیرو محسوب می گردد
لذا برای سرعت بخشیدن به روند رفع تجاوز و اجرای صحیح مقررات قانونی تأکید مـی دارد بـه هنگـام    

... الیحه قانونی رفـع تجـاوز از تاسیسـات آب و     9بایستی اجرای مقررات مندرج در ماده اقامه شکایات 
  . کشور خطاب به دادستان عمومی و انقالب محل وقوع تاسیسات مربوطه درخواست گردد

تجری معارضین و متخلفین نسبت به اجرای دستور مقام قضایی اسـتفاده  مضافاً تاکید می دارد در صورت 
انونی مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضایی و تمرد، در شکوائیه ای مستقل قابلیت از مقررات ق
  . اقدام دارد

النهایه جهت ایجاد هماهنگی مشابه با مراجع محترم قضایی ضمن ارسال تصویری از قـانون صدراالشـاره   
  . د می گرددنمونه ای از دستور مرجع قضایی آذربایجان شرقی خطاب به ضابطین دادگستری ایفا

  
  : رونوشت

 دفتر حقوقی وزارت نیرو جهت استحضار -
  دفتر حقوقی به انضمام  -
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  ...رفع تجاوز از تاسیسات آب و  ای از دستور مراجع قضایی درخصوص نحوه نمونه)  32(
  

  
  
  
  
  

  ریاست محترم کالنتری مربوطه 
عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل در اجرای مدیر  9/3/85-140/7053احتراماً با ارسال فتوکپی نامه شماره 

الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور جناب عالی و یا جانشین محترمتان به عنـوان نماینـده دادسـتان     9ماده 
محل موضـوع گـزارش    تعیین می شوید الزم است بدواً به همراه نماینده حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان با حضور در

قلع و قمع و رفـع تجـاوز آثـار     توسط نماینده حقوقی شرکت مهلت مناسبی به صاحب ملک و یا نماینده قانونی وی در جهت
ثار تجاوز توسط متخلـف شخصـاً و یـا بـا     آداده شده و پس از سپری شدن مهلت داده شده در صورت عدم قلع و قمع و رفع 

تعداد کافی از مامورین انتظامی نسبت به تامین امنیت شغلی مامورین اداره برق در جهت  حضور جانشین جناب عالی به همراه
انجام وظایف قانونی خود اقدام گرددو در صورتی که شخص و یا اشخاصی مزاحم یا مانع از انجام وظایف آنهـا در رابطـه بـا    

حمت و ممانعت بـا صـورتمجلس مراتـب امـر در     ثار تجاوز شوند ضمن رفع مزاآعملیات اجرایی به منظور قلع و قمع و رفع 
انجام دستور مامورین تمـرد نماینـد ضـمن رفـع مزاحمـت و       از اقدام مجرمانه خود مصر باشند ودر صورتی که افراد متخلف 

مجـدداً تاکیـد مـی شـود کـه      . ممانعت با تشکیل پرونده جداگانه با دستگیری آنها و معرفی آنها به دادسرا سـریعاً اقـدام شـود   
را شـود و در  هیچگونه مزاحمت و ممانعتی نبایستی مانع از اجرای دستور شود و دستور صادره باید بـه هـر ترتیبـی شـده اجـ     

انتظامی منطقه اعالم و پـس  فرمانده  صورت نیاز به طرح در شورای تامین مراتب نیاز به طرح در شورای تامین نیروی کافی به
  . از تامین نیروی کافی سریعاً نسبت به اجرای دستور اقدام شود
کت مذکور بایستی قبل از هر اقـدامی بـا   منطقه ای بوده و شر آبمسئولیت اجرای هر گونه اقداماتی به عهده مسئولین شرکت 

مامور کارشناس فنی خود و با اطمینان از اینکه احداث ساختمان یا درخت کاری و هر نوع تصرف خـالف مقـررات در    حکم
مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی آب بوده با اعطای مهلت مناسبی با حضور نماینده دادستان نسبت بـه قلـع و قمـع و رفـع     

  . تحدثات نمایدمس تجاوز
همچنین الزم است قبل از قلع و قمع و رفع تجاوز نسبت به خالی بودن محل از انسان حیوان و اموال منقول با نظارت نماینده 

 ، آب ،دادستان و مامورین شرکت اطمینان کافی به عمل آمده و قبل از آن با به عمل آوردن تدابیر الزم درخصـوص قطـع بـرق   
  . احتمالی با سازمانهای مربوطه به عمل آیدسیسات سایر تاو یا  فاضالب

 در ضمن در صورت محصور بودن ملک و نیاز به ورود به محل موضوع گزارش در صورت بسته بودن درب و یا عدم حضور
دیگر بـا فـک قفـل و بـاز نمـودن       ملک جهت ممکن نشدن اجرای دستور و یا ممانعت از صاحب ملک و یا اشخاصصاحب 

  . درب با به عمل آوردن تدابیری که کمترین خسارت ممکنه را داشته باشد نسبت به اجرای دستور اقدام شود
قلع و قمع و رفع آثار تجاوز به شرح نظریه کارشناس و یا مامور فنی شرکت است و با حضور وی خواهد بود و قلع و قمع و 

  . رفع آثار تجاوز بایستی در حد و محدوده نظریه کارشناسی باشد
  
  
  
  
  
  

  : رونوشت
  مدیرعامل محترم آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
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  انهار متروکه تعیین تکلیف حقوقی وزارت نیرو درخصوصنامه دفتر ) 33(
  

  
  

  ب منطقه ای تهران آسازمان 
  با سالم 

  
در خصوص وقوع مقداری از اراضی وی در نهر متروکه  ... آقای  17/12/84به پیوست تصویر نامه مورخ 

مقتضی است دستور فرمائید با توجه به مرقومه مقام عالی وزارت در هامش نامه مزبـور،  . ارسال می گردد
ضمناً شقوق مطروحه در ذیل را مورد توجـه قـرار   . نسبت به موضوع بررسی و اقدام الزم را بعمل آورند

  . دهند
اورین به صورت دستی احداث شده باشد و در حال حاضر مورد اسـتفاده قـرار   چنانچه نهر توسط مج .1

 . نگیرد می بایستی به مالکین آن عودت داده شود

اگر نهر به صورت طبیعی در ملک شاکی جاری شده و سپس متروکه گردیده باشد در صـورت احـراز    .2
 . زمین موصوف به ملکیت ایشان بر می گردد ،مالکیت شاکی

ی نهری به صورت طبیعی جاری شده و اکنون متروکه باشـد چنانچـه دارای مـالکی نبـوده     اگر در زمین .3
متعلق به دولت است و فقط جهـت  ... آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها و » 8«باشد حسب مفاد ماده 

 . اجرای طرحهای آب و برق، آن هم به صورت اجاره می توان نسبت به واگذاری آن اقدام نمود

به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید بـه موضـوع رسـیدگی و ایـن دفتـر را از       با عنایت
  . نتیجه آگاه فرمایند

  

  

  
  
  
  
  
  

 جمهوری اسالمی ایران
  وزارت نیرو 
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واگذاری مدیریت بستر و حریم رودخانه ها  و عدم امکان درخصوص نیرو نامه مشاور وزیر ) 34(
  مسیل ها به شهرداریها

  
  
  

  دفتر وزیر
  بسمه تعالی

  جناب آقای دکتر الهام
  رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری

  
  با سالم 

در خصوص واگذاری مدیریت بستر و حریم رودخانه ها و  20/1/85مورخ  3840بازگشت به نامه شماره 
  : مسیلها به شهرداریها به استحضار می رساند

، بستر انهار طبیعی و رودخانه ها و مسـیلها  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2به موجب ماده  -1
اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و از 

بـه وسـیله شـهرداریها کـه     حـاکمیتی   رامور حاکمیتی محسوب شده است و استحضار دارنـد کـه امـو   
ضـوع در  این مو. مدیریت امور شهرها را از طرف مردم یک شهر به عهده دارند قابل اعمال نمی باشند
 . نظریه ابرازی معاونت حقوقی و امور مجلس دولت نیز مورد اشاره قرار گرفته است

یک رودخانه یا مسیل جریان واحدی را تشکیل می دهد و از سرچشـمه تـا انتهـای آن بایـد تحـت       -2
مدیریت واحدی قرار داشته باشد و هر گونه تغییـر یـا محـدودیت و یـا توسـعه در یـک نقطـه آن در        

لـذا شـهرداری یـک شـهر تنهـا در داخـل       . دست آن تأثیر گذار مـی باشـد   Ĥییناالدست و پقسمتهای ب
می تواند اعمال نظر نماید در حالی که رودخانـه هـا از چنـدین     محدوده همان شهر نسبت به رودخانه

شهر عبور می کنند و مدیریت خارج از محدوده شهر و داخـل محـدوده شـهر رودخانـه بایـد توسـط       
اعمال گردد تا جان و مال مردم در مواقع سیالبی در معرض خطر قرار نگیـرد و نمـی   دستگاه واحدی 

توان تصور کرد که عرض بستر و مسیر یک رودخانه در خارج محدوده شهر با داخـل محـدوده شـهر    
 . متفاوت باشد

بـراز  متأسفانه شهرداریها در سالهای اخیر بدون توجه به موازین فنی و احکام قانونی و نظریه هـای ا  -3
در ) تصاویر پیوست(شده دفتر حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری 

بعضی از رودخانه ها مبـادرت  بستر رودخانه ها و مسیلها دخالتهای زیادی کرده و حتی در داخل بستر 
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ژ میردامـاد بـر روی   به عنوان نمونـه در تهـران، پاسـا   (نموده اند ... به احداث بنا و پاساژ و پارکینگ و 
و تالش وزارت نیرو برای جلوگیری از سـاخت  ) رودخانه مقصودبیک و مراکز تجاری در رودخانه کن

و سازهای مذکور علیرغم نظریه معاونت حقوقی و امـور مجلـس ریاسـت جمهـوری و حتـی اجـرای       
در آینـده بـه ایـن    سـیالبها  د به نتیجه نرسیده است و قطعاً وقوع ردستورات مقامات قضایی در این موا

یکـی از  . سازه ها و اشخاصی که در آنها حضور داشته باشند لطمات جانی و مالی وارد خواهـد نمـود  
ای و شدید و مداوم است که در چند سال اخیر چند مـورد بـه وقـوع     پدیده های جوی بارشهای نقطه

به عنوان نمونه، در سیل گالبدره واقع در منطقه شمیران آب رودخانـه دربنـد وارد بـازار    . پیوسته است
در آن روزها و پس از وارد شدن مصیبتهای زیـاد، تمـام مسـئولین و    . شمیران و حتی مسجد همت شد

که اجرای قانون و عدم استفاده از بستر و حریم رودخانه ها کـه در قـانون پـیش    مردم یقین پیدا کردند 
نان بوده است ولی بعدها به مرور این تفکـر  آبینی شده است به نفع مردم و در جهت حفظ جان و مال 

بهره گیری شود و ... های مسکونی و تجاری و  ها برای سازه گیرد که از بستر و حریم رودخانه قوت می
 . گردد ع تلخ اتفاق افتاده فراموش میوقای

در برخی موارد، اقدامات شهرداریها روی رودخانه ها موجب گردیده که مجـاورین رودخانـه بـرای     -4
حفظ جان و مال خود به عملیات اجرایی شهرداری معترض گردند و با توسـل بـه مقامـات قضـایی و     

ماننـد اقـداماتی کـه    . اری را صادر نمایندارجاع امر به کارشناسان، دستور توقف عملیات اجرایی شهرد
شهرداری شمیران در بازه ای از رودخانه دربند برای احداث سقف روی رودخانـه انجـام مـی داد کـه     

بـه جلـوگیری از اقـدامات    بعلت محدود شدن فضای رودخانه و عـدم عبـور سـیالب، دادگـاه حکـم      
بنابراین حتی اگـر  . جه به هدر رفته استشهرداری صادر نموده و هزینه های هنگفت انجام شده بی نتی

دولت علیرغم وظایف قانونی خود نتواند یا نخواهد از اقدامات شهرداریها جلـوگیری کنـد، مـردم بـه     
 . موقع از حقوق خود دفاع می کنند و اقدامات خالف موازین فنی و قانونی را متوقف می نمایند

جمهـوری مبنـی بـر اینکـه بسـتر و حـریم       با صدور نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاسـت   -5
ها در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران است و اداره و مدیریت آن با وزارت نیروسـت  رودخانه

قانون توزیع عادالنه آب، مدیریت  2قانون اساسی و ماده  45و توضیحات ارائه شده و با توجه به اصل 
ایی ـز چنـین اقتضـ  ـور نیـ ـالح کشـ ـافع و مصـو من ودـها باید حفظ شیکپارچه بستر و حریم رودخانه

ه دستگاههای غیر مسئول نمی باشد و در قوانین برنامه ـابل تفویض بـاکمیتی قـور حـالوه، امـبع. دارد
هـا  سوم و چهارم توسعه به دفعات تصریح گردیده که امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی بـه وزراتخانـه  

است شهرداران محترم کالن شهرها قرار گرفته، صرفنظر از جهات فنی لذا آنچه مورد درخو. احاله شود
از نظر قانونی نیز میسور نمی باشد ولی چنانچه شهرداریها در محدوده شـهر و بـا اسـتفاده از مقـررات     

ها، انهار، نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین 10قانون توزیع عادالنه آب و ماده  2ماده  3تبصره 
مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی پیشنهادهایی داشـته باشـند،   



 نها و سواحل در آئینه قانو رودخانه     190

 
 

ای آنها  را بررسی و با لحاظ مسـائل فنـی و تخصصـی و مهندسـی     وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه
  . رودخانه تعامالت الزم را با آنها به عمل خواهند آورد

توسط شهرداری تهران مطرح شده بود که بـا عنایـت بـه     1380پیشنهاد مشابهی در سال مزید استحضار، 
وزیـران مطـرح و بـه     هیـات  4/12/81دولت در جلسه مـورخ   هیاتدبیر ) 3277/25388(ابالغیه شماره 
  )تصویر پیوست. (تصویب نرسید

  . گردد ئه میبه پیوست گزارش تصویری از برخی اقدامات شهرداری های کشور در این خصوص ارا
  

  
  
  

  : رونوشت
 معاونت امور آب به انضمام سوابق -

 معاونت حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی -

  دفتر وزارتی و بازرسی -
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در ..رودخانه ها و انهار و   نامه معاون رئیس قوه قضائیه  در خصوص قید میزان حریم) 35(
  اسناد مالکیت اشخاص

  
  
  

  بخشنامه
  ... مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان 

در خصوص کسر حریم انهار از اسناد مالکیـت امـالک    6/1/84-11/41/1پیرو بخشنامه شماره 
 –ش /هــ /ا/ج-5مجاور رودخانه ها از آنجائیکه بـر اسـاس تصـمیم پنجمـین جلسـه شـماره       

ــه     29/5/85 ــتنداً بنام ــت و مس ــازمان ثب ــوقی س ــور حق ــاهنگی ام ــورای هم ــماره ش ــای ش ه
اداره کل امور آب استان تهران و اداره  10/5/85-410/39227و  414/400/14234-20/10/84

کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، ضرورت کسر اراضی در حریم کمی و کیفـی از اسـناد مالکیـت    
وجود ندارد لذا مقرر میدارد بجای کسر حریم از اسناد مالکیت امالک مجاور انهار، مساحت و 

کل ملک مورد نظر با قید مقدار حریم انهار، در اسناد مالکیت و ثبت دفتر امالک درج و حدود 
بنـابراین مفـاد بخشـنامه مارالـذکر     . مقدار حریم بعنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرو منظور شود

  . بشرح فوق اصالح می گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 نها و سواحل در آئینه قانو رودخانه     192

 
 

نامه مربوطه به  از آیین اری  در خصوص ابطال بخشیعمومی دیوان عدالت اد هیاترای  )36(
     طبیعی های و برکه رودخانه ها و انهار و مسیلها و مرداب ها  نحوه تعیین حد بستر و حریم

  
  

  18/1/86                83/503/شماره هـ 
   540و  537,538,539: شماره دادنامه      30/7/1385: تاریخ

  194.  84/19و  752، 83/503: کالسه پرونده
  . هیات عمومی دیوان عدالت اداری :مرجع رسیدگی

  . سازمان بازرسی کل کشور -4فیروز ملکی  -3محمد خلدی  -2محمود ترابی  -1آقایان  :شکات
و  13، مـاده  9، مـاده  6، مـاده  5، ماده 3، ماده 2ماده یک ، ماده ) خ(ابطال بند : وع شکایت و خواستهضمو

تصـویبنامه   2و بند یک تبصـره بنـد    16/8/1379هـ مورخ  23687ت /36046تصویبنامه شماره  15ماده 
  .هیات وزیران 18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977شماره 

  
  رای هیات عمومی 

ماده یک و ) خ(موضوع بند شورای نگهبان  11/5/1385مورخ  16895/30/85به شرح نظریه شماره : الف
و بند یک تصویبنامه شـماره   16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046تصویبنامه شماره  15و ماده  3ماده 

فقهـای شـورای    11/5/1385هیات وزیران در جلسـه مـورخ    18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977
مـاده  ) خ(اطالق بنـد  . نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعالم می گردد

شخصی و مجاور ملک غیر احـداث شـده    آیین نامه نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک) یک(
بـالتبع  . باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خالف موازین شرع شـناخته شـد  

آیین نامه نیز خـالف مـوازین شـرع     15و ماده  3این اطالق نسبت به موارد دیگر آیین نامه همچون ماده 
هــ   29101ت/58977بند یک اصالح آیین نامه شماره  همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطالق. است

  . هیات وزیران نیز وارد است 18/12/1382مورخ 
و  16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046تصویبنامه شماره  15و ماده  3ماده یک، ماده ) خ(بنابراین بند 

هیات وزیران بنا به علل و جهات و  18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977بند یک تصویبنامه شماره 
  . ی ابطال می شودقانون دیوان عدالت ادار 25در حد مقرر در نظریه مذکور مستنداً به قسمت اول ماده 

قـانون توزیـع عادالنـه آب     32با توجه به مندرجات الیحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح مـاده   -ب
بـه   وزارت نیرو مـی توانـد سـازمانها و شـرکتهای آب منطقـه ای را     «که مقرر داشته است  1361مصوب 

شرکتهائی که بـا سـرمایه دولـت    صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی با 
اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهـد  . تشکیل شده اند ایجادکند

و اینکه حسب تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقـه ای بـه عهـده    » رسید
ولیتهای خاص آن وزارتخانـه بـین سـازمانها و    وزارت نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئ
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موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقـررات مربـوط و در جهـت اجـرای     
مطلوب تکالیف محول با لحاظ جنبه های فنی و تخصصی امـور مـذکور از جملـه وظـایف سـازمانی آن      

هـا، انهـار،    هت اینکه تعیین حد بسـتر و حـریم رودخانـه   از ج 9و  6، 5، 2بنابراین مواد . وزارتخانه است
های طبیعی موجود و عالمت گذاری نهائی حد بستر و حـریم و ضـرورت قلـع و     مسیلها، مردابها و برکه

. قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر شرکت را بـه عهـده آن شـرکت محـول نمـوده اسـت      
  . دود اختیارات قوه مجریه نمی باشدمغایرتی با قانون ندارد و خارج از ح

آیین نامه مورد اعتراض در باب الـزام واحـدهای دولتـی بـه اسـتعالم بسـتر و حـریم         13مفاد ماده  –ج 
قبـل از اجـرای طرحهـای مربـوط بـه خـود و       رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابهای و برکه هـای طبیعـی   

مربوط به بستر و حریم رودخانـه هـا، انهـار، مسـیلها،      اصالح آیین نامه 2همچنین تبصره الحاقی به ماده 
که کلیـه مراجـع تعیـین     1382مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب 

ای مربـوط  کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقه
متضمن وضع قاعده امره ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی بـا  . نموده است
  . قانون ندارد

نظر به اینکه وضع قاعده امره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونـه وجـه بـه واحـدهای دولتـی       -د
آیین نامه مـورد اعتـراض    9در ماده  اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا ماذون از قبل دارد، حکم مقرر

در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقـه ای بـر اسـاس    
تعرفه وزارت نیرو می باشد خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی 

  . گردد انون دیوان عدالت اداری ابطال میق 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  تشخیص داده می
  
  

  علی رازینی
  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
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ها و انهار  نامه معاون حقوقی امور مجلس و پشتیبانی در خصوص قید میزان حریم رودخانه)  37(
  در اسناد مالکیت اشخاص ...و 

   
  
  
  

  جناب آقای مهندس زرگر
  امور آبمعاون محترم وزیر در 

  و مدیر عامل شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 
  

  با سالم 
و با عنایـت بـه جلسـات     11/8/79مصوب ... با توجه به آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و 

نهـار  متعدد و پیگیریهای مکرر از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت قید میزان حریم رودخانه ها و ا
توسـط معـاون    28/6/85مـورخ   33657/4/1در اسناد مالکیت اشخاص، بخشنامه پیوست به شـماره  ... و 

خواهشمند است . محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صادر گردیده است
زیر مجموعـه بـا   دستور فرمائید ضمن ابالغ بخشنامه مزبور، نسبت به همکاری و تعامل نزدیک شرکتهای 

  . ادارات ثبت استانی و رعایت مقررات مربوطه و حفظ حقوق دولت اقدامات الزم انجام پذیرد
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بخشهایی از   ابطال  درخصوص بند الف رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری )38(
  ین نامه بستر و حریمیآ

  
  
  

  جناب آقای مدنیان
  سرپرست محترم دفتر حقوقی

  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 
  با سالم 

  
د مورخ /111/6647در خصوص نامه شماره  11/9/86مورخ  115/56628عطف به رونوشت نامه شماره 

ین نامه مربوط بـه بسـتر و حـریم رودخانـه هـا، انهـار،       رکت آب منطقه ای تهران راجع به آیش 22/8/86
مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامـه شـماره   

  : هیات محترم وزیران و اصالحیه مربوطه اشعار می دارد 16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046
 540الـی   537ن عدالت اداری موضـوع دادنامـه هـای شـماره     بند الف رای صادره از هیات عمومی دیوا

شورای محترم نگهبان صادر شـده   11/5/85مورخ  16895/30/85به استناد نظریه شماره  30/7/85مورخ 
ـ  است و بر اساس نظریه مذکور  نسـبت بـه   « ین نامـه صـدرالذکر را   شورای محترم نگهبان بنـدهایی از آی

ک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبـات حـریم   مواردی که نهر احداثی در آخر مل
بنابراین همانگونه که در قسمت » برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خالف موازین شرع شناخته است

... و  3ماده یـک، مـاده   » خ«بند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است » الف«ذیل بند 
. می شود قانون دیوان عدالت اداری ابطال» 25«مستنداً به قسمت اول ماده » ه مذکوردر حد مقرر در نظری«

دامنه این حکم  ین نامه صدرالذکر در برگیرنده موارد و مصادیق متعددی استبا عنایت به اینکه آی علیهذا
بـوده و نظریـه   ن... ها، نهرهای طبیعی یا سنتی، مـرداب هـا و    ها، مسیل شامل سایر موارد از قبیل رودخانه

ـ  شورای محترم نگهبان و رای هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری حاکی از اب ین نامـه و  قاء مـواد آی
نهر احـداثی باشـد    –اوالً : اخیر الذکر بوده و تنها در مواردیکهقابلیت اجرایی آن در خصوص کلیه موارد 

عیین حریم برای آن بر اساس این اشد تنهر در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده ب –ثانیاً 
  . ین نامه وجاهتی نخواهد داشتآی
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  نامه مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب درخصوص اجاره  بستر و حریم  )39(
  

  
  
  
  
  

  مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه و زیر مجموعه 
  با سالم 

از آنجائیکه بعضاً مشاهده گردیده برخی از شرکتها اراضی و امالک مازاد بر نیاز و بال استفاده خود را بـه سـایر   
دستگاههای استانی اعم از عمومی، اداری، دولتی و یا اشخاص ثالث بطـور طویـل المـدت و بصـورت اجـاره      

نی این قبیل دستگاهها در موعد مقرر مندرج واگذار می نمایند و بالطبع بدلیل مشکالت، محدودیتها و موانع قانو
در قرار داد، قادر یا حاضر به تخلیه مورد اجاره نمی باشند، مقتضی است ضمن جلوگیری و احتراز از این اقدام 

قانون تنظیم بخشـی از  ) 43(ماده » ب«در موارد استثنایی با اخذ مجوز مجمع عمومی و صرفاً با لحاظ مفاد بند 
پس از ارزیابی دقیق و ارائه گزارش تـوجیهی مـورد نظـر، منـافع امـالک و       1380ت مصوب مقررات مالی دول

 آیـین اراضی فوق الذکر را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با لحاظ شرایط شکلی مندرج در قـانون و  
د، بنا بـه  حداکثر به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماین 1376نامه اجرائی روابط موجر و مستاجر مصوب 

جهات فوق انعقاد هر گونه قرارداد و ایجاد تعهد در این قبیل موارد موکول به بررسی کارشناسـی توسـط ایـن    
  . شرکت و تنفیذ مجمع عمومی خواهد بود

بدیهی است واگذاری منافع اراضی تحت تصرف و یا مالکیت شرکتها و یـا وزارت نیـرو خصوصـاً در اراضـی     
واهد بود که انعقاد قرارداد اجاره در بستر فعـال بهرنحـو و عنـوان ممنـوع بـوده و      حریم و بستر بدین ترتیب خ

اند با مساحت بیش از یکصد متـر   مازاد یا آزاد شده ،صرفاً بسترهای قبلی که در حال حاضر متروکه و غیر فعال
عمومی و نظام  مربع در داخل و خارج از محدوده شهرها بشرط عدم اضرار به غیر و تعارض با منافع و مصالح

نامه تعیین بسـتر و   آیینخدمات رسانی مبتنی بر صرفه جویی در منابع آب و با رعایت سایر شرایط مندرج در 
الزم به توضیح . مدیره و تصویب مجمع عمومی میسر می باشد هیاتپس از پیشنهاد  1379حریم مصوب سال 

هبـه  الب سایر عناوین حقوقی از جمله حق انتفاع، اینکه عقد هر گونه قرارداد و واگذاری اراضی و امالک در ق
معوض ،مشارکت و غیره نیز منوط به بررسی دقیق و تائید موضوع توسط دفتر حقوقی این شرکت و تصـویب  

  . مجمع عمومی می باشد
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نامه مدیر عامل شرکت  مدیریت منابع آب در خصوص عدم اخذ هرگونه وجه بابت اعالم   )40(
  بسترو حریم

  
  وزارت نیرو

  شرکت مدیریت منابع آب ایران
  

  مدیران عامل محترم شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان 
  با سالم 

عمومی دیوان عدالت اداری  هیات 30/7/85، مورخ 540، 538،537، 539با عنایت به دادنامه های شماره 
نامه مربوط به تعیـین حـریم و    آیینو با توجه به ابهامات و سئواالت مطروحه پیرامون ابطال بخشهائی از 

توسط برخی از شرکتها ضمن ارسال تصـویرنامه   1382و اصالحیه بعدی آن مصوب  1379بستر مصوب 
متبوع موارد ذیل بمنظور اجـرا و رفـع    مدیر کل دفتر حقوقی وزارت 11/10/86مورخ  410/7960شماره 

  : شبهات و ابهامات ابالغ می گردد

خر ملک اشـخاص و مجـاور   آاز آنجائیکه صرفاً اعالم حریم نسبت به مواردی که نهر احداثی در  -1
اظهار نظر و تعیـین حـریم در سـایر     ،ملک غیر احداث شده باشد خالف موازین شرع اعالم گردیده

) 15(مـاده   –) 3(مـاده   –ماده یـک  » خ«بند (نامه مذکور و مصوبات مربوطه  آیینموارد مطابق مفاد 
و بنــد یــک تصــویب نامــه شــماره   16/8/79هـــ مــورخ /3687ت/36046تصــویب نامــه شــماره 

 . همانند قبل معتبر و الزم االجرا خواهند بود) 18/12/82هـ مورخ  29101ت/58977
نامه مربوط به تعیـین حـریم و بسـتر     آیین) 9(ده با عنایت به ابطال بخشی از اختیارات موضوع ما -2

، طی آراء صدرالذکر، چون اخذ هرگونه وجه بابت اعالم و تعیین حد بسـتر و حـریم   1379 مصوب
فاقد وجاهت قانونی اعالم گردیده، لذا اقتضا دارد با لحاظ الزامات این دادنامه اقدامات بعدی مطابق 

  . این امر معمول گردد
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نامه معاون حقوقی امور مجلس درخصوص تعیین بستر و حریم و تشخیص متروکه بودن     )41(
   رودخانه ها و مسیلها

  
  
  
  

  
  بسمه تعالی

  اللهم صل علی محمد و آل محمد
  جناب آقای یوسف پور

  معاون محترم امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو
  سالم علیکم

آن سازمان در خصوص نحوه واگذاری بستر انهـار   16/10/1386مورخ  410/81147عطف به نامه شماره 
  : و رودخانه های متروکه به مجاورین آنها، اعالم می دارد

، بستر انهار و رودخانـه هـا متعلـق بـه دولـت      1362قانون توزیع عادالنه آب مصوب ) 2(به موجب ماده 
 آیین) 1(و ماده  8/2/1353مورخ  2342نامه  آیین) 2(که این امر در ماده  باشد جمهوری اسالمی ایران می

هـا   خصوص تعیین بسـتر و حـریم رودخانـه    هر دو در 16/8/1379مورخ  23687ت /36046نامه شماره 
. نیـز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت      ... هـای آبرسـانی و    های طبیعی و شبکه انهار، مسیلها، مردابها، برکه

نامـه اخیـر الـذکر در خـارج از      آیین) 11(ها و انهار مطابق ماده  تشخیص متروکه بودن رودخانههمچنین 
محدوده قانونی شهرها با شـرکت آب منطقـه ای و در داخـل محـدوده  بـا همکـاری شـرکت مزبـور و         

  . شهرداری صورت می پذیرد در موارد بروز اختالف نیز تشخیص وزارت نیرو معتبر می باشد
نامـه مطـرح    آییناین ) 4(ه اراضی مورد اختالف ابتدا موضوع باید در کمیسیون موضوع ماده لذا نسبت ب

واقع شـده باشـند واگـذاری آنهـا     ... گردیده و در صورتی که این اراضی در محدوده بستر رودخانه ها و 
 در خصوص نحـوه تعیـین بسـتر و    12/4/1370مورخ  520/48200تصویب نامه شماره )  8(مطابق ماده 

این معاونت نیز  22/9/1374مورخ  24893و همانطور که در نظریه شماره ... حریم رودخانه ها و انهار و 
  . نامه خواهد بود آیینتصریح گردیده در حدود اختیارات وزارت نیرو و مطابق مقررات این 

مومی مـالک  قانون محاسبات ع) 115(ماده ... بدیهی است در صورت خروج این اراضی از بستر انهار و 
  . خواهد بود
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و تشخیص متروکه بودن  نامه معاون حقوقی امور مجلس درخصوص تعیین بستر و حریم)  42(
  رودخانه ها و مسیلها

  
  
  
  
  

  جناب آقای مهندس محمودی
  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  
  باسالم 

هـا، انهـار،    راجـع بـه بسـتر و حـریم رودخانـه      16/10/86مورخ  410/81147پیرو رونوشت نامه شماره 
ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، بـه پیوسـت تصـویر نظریـه      مسیل

معاون محترم امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس  11/12/86مورخ  169001/3224شماره 
  . ریاست جمهوری جهت استحضار ایفاد می گردد

مندرج در نظریـه فـوق الـذکر، طـی دادنامـه       12/4/1370مورخ  520/48200مزید اطالع بخشنامه شماره 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و در حال حاضر تصویب  23/5/1379مورخ  179شماره 

  . و اصالحات بعدی آن مالک عمل میباشد 16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046نامه شماره 
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  1347از سال   بخشنامه نحوه تملک اراضی واقع در بستر رودخانه ها با سند مالکیت قبل) 43(

  
  بسمه تعالی
  وزارت نیرو

  شرکت مدیریت منابع آب ایران
  

  مدیران عامل محترم شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان 
  با سالم 

استعالمهای واصله در خصوص ادعاهای اشخاص حقیقی و حقـوقی  با عنایت به ضرورت پاسخگوئی به 
ها که اسناد مالکیت و سابقه ثبتی اراضی و امالک ایشان مربوط به قبل از تـاریخ تصـویب    مجاور رودخانه

می باشد، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید ضمن اعالم و ) 27/4/1347(ن آقانون آب و نحوه ملی شدن 
حریم سراسری یا موردی، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی به اعتراضات واصله تعیین حدود بستر و 

محتـرم   هیـات  1379مصـوب سـال   (نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها  آیین) 3(در کمیسیون ماده 
، در صورت نیاز به بهره برداری و یا هر نوع استفاده از اراضی موصوف جهت اجـرای طرحهـای   )وزیران

بـر اراضـی   ) وزارت نیـرو (امور آب و برق و هرگونه ادعای مالکیت در اعمال حاکمیت دولت  مربوط به
مذکور، بدواً مراتب جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم امکان استفاده از حقوق مکتسبه اشخاص 

و  حقیقی و حقوقی با ذکر کلیه مشخصات، برآورد ریالی، ارزیابی کارشناس رسمی جهـت تـأمین اعتبـار   
  . تخصیص بودجه ساالنه در دستور کار آن شرکت قرار گیرد

بدیهی است در صورت اعتراض قانونی به تعیین حدود بستر و حریم رودخانه هـا بـا طـرح شـکایت در     
خصوص حدود بستر و حریم اعالمی علیه وزارت نیرو در محاکم قضائی، پرداخت هرگونه وجه تـا قبـل   

  . حریم تعیین شده فاقد محمل قانونی خواهد بوداز قطعیت موضوع و تثبیت بستر و 
  

                     
  : رونوشت 

 جناب آقای مهندس عطارزاده معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا جهت استحضار □

 معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع جهت اطالع  □

 دفتر حقوقی بانضمام سوابق □

  معاونت حفاظت و بهره برداری  □
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  سیون ماده سه

:  06/02/1389  
:  100/7324  
:    

 مـرتبط بـا رسـیدگی بـ
و مجاری آبی و نیز اعما

هـا و حـریم رودخانـه
دسـتورالعم"عتراضـات  

باشـد، شایسـ ت نیرو می
دنـد و عملکـرد آنهـا د

.wrm.www://http

  .باشد  دریافت می

  الماسوندیعلیرضا 
  مدیرعامل

 1415855641: ی

   

ملکرد اعضای کمیس

  

تاریخ
شماره
پیوست

  خوزستان

 راهبـری موضـوعات
ها و ر و حریم رودخانه

نامه مربوط به بستر و ح ن
آبی و پاسخگویی به اع

  .گردد ی
منزله نظر قطعی وزارت
نوان اعضاء انتخاب گرد

  . پایش قرار گیرد
irآب ایران بـه آدرس  

ir.www://http قابل

کد پستی  88916600:گار

 
  

 
 

 نحوه انتصاب و عم

  )ص

و سازمان آب و برق خ

ریزی و  الزم در برنامه
طالعه و اجرای حد بستر

ع ماده سه آیینن موضو
 بستر و حریم مجاری آ

جهت اجرا ابالغ می "ن
میسیون مذکور که به م
ق این دستورالعمل به عن
ت مداوم مورد نظارت و
شرکت مدیریت منابع آ

ir.ranrivers آدرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دورنگ 88901081-9: فن
www.wrm.ir  

   ... و ستعالم ها

ستورالعمل اجرایی

سهامی خاص(آب ایران

ای و های آب منطقه ت

خشی و ایجاد هماهنگی
ی و حقوقی به نحوه مط

ها و اقدامات کمیسیون 
عیین مالکیت دولت بر
ملکرد اعضای کمیسیون
کم ر آرای صادره توسط

و صالحیت الزم مطابق
دهای جاری به صورت

رسانی ش در پایگاه اطالع
ها و سواحل ایران به ه

تلف – 517ن شمالی،پالک

ها، اسابالغیه :سومصل 

دس یهابالغ  )44(

  سمه تعالی
 وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آ

ران عامل محترم شرکت

  سالم
بخ در راستای انسجام   

اضات اشخاص حقیقی
های الزم بر فعالیت رت

در تع) 1379صوب سال
یی نحوه انتصاب و عم
با عنایت به اعتبار
ت افرادی حائز شرایط و
ت بهبود و ارتقاء فرآیند
د این دستورالعمل

رسانی رودخانه اه اطالع

خیابان فلسطین:تهران

فص

بس
و
ش

  
مدیر

  
س با

 
اعترا
نظار

مص(
اجرا

است
جهت

پایگا
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ـه   
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ـد      

ب  
ن    

نو سواحل در آئینه قانو

  هاتاالب
:  17/7/1389  
:  10470/140/89  
:    

عمـومی حـد بسـتر
رساند با عنایـت بـی

،  مراحـل )1379سال
ربـوط بـه تعیـین حـ

وانند به شکل مـرداب
هـای ذیـل آن و آیـین

  
  د محمدپور

  ت و بهره برداری

  1415855641: ی

ها و رودخانه  

ت حریم و بستر حد

  

تاریخ
شماره
پیوست

  ها تاالب حریم

صوص نحوه اعالم ع
واصله به استحضار می

س مصوب( ....نه ها و
هرگونه اعتـراض مر

می تو...  ، وسعت و 
عادالنه آب، تبصره ه

  .د

مهرداد
معاون حفاظت

کد پستی  88916600:گار

 
 

عمومی اعالم حوه

  )ص

  خوزستان ق
ح و بستر حد عمومی

در خص 9/6/89مورخ
دگی به اعتراضات و
بستر و حریم رودخا
رکه طبیعی مشابه و ه

  .گردد
فیایی ، وضعیت آبی
ده دو قانون توزیع ع

گردندمجاری آبی می

  
  
 
 
 
 

دورنگ 88901081-9: فن
wwwwrm.ir.  

  

نح خصوص در عالم

سهامی خاص( آب ایران

  نیا
برق و آب سهامی ت

ع اعالم نحوه صوص

م 52466/110شماره
 و هورالعظیم و رسید
آیین نامه مربوط به ب
ر، مسیل، مرداب و بر
ون ماده سه بررسی گ
ا بنا به شرایط جغراف
راین مشمول مفاد ما
حریم رودخانه ها و م

تلف – 517ن شمالی،پالک

2  

استع )45(
  سمه تعالی

 وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع

رضا دکتر آقای ب
شرکت محترم یرعامل
خص در استعالم :ضوع

  سالم
بازگشت به نامه ش   

های بامدژیم تاالب
د مواد سه الی شش آ
الم بستر رودخانه، نهر
ر باید توسط کمیسیو
هام بذکر است تاالب

ند بتابررکه ظاهر گرد
 مربوط به بستر و ح

خیابان فلسطین:تهران

02

بس
و
ش

  
جنا
مدیر
موض

  
با س
    
حری
مفاد
اعال
بستر
الزم
یا بر
نامه
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دارای آبی منابع و ها

:  24/7/1389  
:  10994/115/89 
:    

سـن دارای آبـی  منابع

پیرو نامـه  شـما1389/
یم منـابع آبـی و متقـاب
 در بسـتر و حـریم قبـ
رتیبـی اتخـاذ نماینـد د

آیین نامه تعیـی 3ع ماده 
وط بـه اسـتعالم از ثبـت
سـبت بـه بـرآورد قیمـت
ولت جمهـوری اسـالم
الزم به ذکر  است اعـال
 قبل از هـر گونـه اقـد
 مراجعـه متقاضـیان  وی
ت عدم اقدام بـه موقـع

  غالمرضا مدنیان
دیرکل دفتر  حقوقی

  حضار و اقدام مشابه 

14158 www.wrm.ir

   

هرودخانه بستر در
  1347 ال

  

تاریخ
شماره
پیوست

  تان
م و ها رودخانه بستر

/17/7مورخ  531/110
عایت حد بسـترو حـری

الکیت اراضی واقـعد م
شـند ؛ مقتضـی اسـت تر
ن های قانونی  موضوع
حدوده مورد نظر مشرو
ی و ثبتی متقاضـی،  نس

نام دو  انتقال مالکیت به
مایند،الین قانونی اقدام ن

اندهی منبع آبی بوده و
یهی است در صـورت

شرکت بوده و مسئولیت

مد

ی از سوابق جهت استح

855641: کدپستی  8891

 
  

 
 

واقع اراضی تکلیف
سا از قبل رسمی ت

  )ص

خوزست برق و آب ن
ب در واقع اراضی یف

12و  31/5/1389ورخ
با توجه به ضرورت رع
قی ذینفع که دارای سند

مـی باش1347 در سال
نابع آبی توسط کمیسیو

ل اراضی و امالک در مح
و احراز مالکیت رسمی
م و پس از تنظیم سند
ت مبالغ متعلقه به مالکی
زله اجرای طرح یا ساما

بدی. ضروری می باشد
ن تکلیف نهایی با آن ش

  . منطقه ای می باشد

شور به انضمام تصویری
  

6600:دورنگار 8890108

   ... و ستعالم ها

ت تعیین و خسارت
مالکیت سند

سهامی خاص( آب ایران

  رضانیا
سازمان سهامی رکت

تکلی تعیین و خسارت
  1347 سال ز

مو 52153/110 شماره
)تصویر پیوست(1387

شخاص حقیقی و حقوق
ب و نحوه ملی شدن آن
ی حد بستر و حریم من

و وقوع این قبیل 1379
27/04/1347تا قبل از

ه قیمت عادله روز اقدا
نسبت به پرداخت) رکت

ابع ومجاری آبی به منز
ی اعتبارات  مورد نیاز ض
ظیفه پاسخگویی و تعیین
 عهده شرکت های آب

ت های آب منطقه ای کش

81-9: تلفن  – 517پالک

ها، اسابالغیه :سومصل 

پرداختنحوه  ) 46

  سمه تعالی
  وزارت نیرو

مدیریت منابع شرکت
  

مهندس آقای جناب
شر محترم مدیرعامل
خ پرداخت :موضوع
از قبل رسمی مالکیت

  

 سالم

بازگشت به نامه های  
19/11/7مورخ  7022/

رام به حقوق مکتسبه اش
ریخ  تصویب قانون آب
رت تعیین و اعالم نهایی
 بستر و حریم مصوب
ل و وجود سابقه ثبتی ت
صه و اعیانی موصوف به

به نمایندگی آن شر( ن 
نهایی حریم و بستر منا 

بینیی و پیشن منابع مال
وظدی ذیربط عالم از مبا

ن تکلیف متقاضیان به

  : وشت
ران محترم عامل شرکت

خیابان فلسطین شمالی،:ن

فص

)6

بس
و
ش
 
ج
م
م
ما

با سال
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صور
حد
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عرص
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حد

تامین
استع
تعیین

رونو
مدیر

تهران



 ن

82 
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ی ،  

  فا

 

  

نو سواحل در آئینه قانو

 

  

18/12/2هـ مـورخ   
ت کمال انتفـاع و عـد
محاسبه حریم کمـی

   

  ضا عطارزاده
و در امور آب و آبف

29/10/1389 

700/68583/89 

١٩٩٦٨٣٦١١١
www.moe.o 

ها و رودخانه  

 م کمی رودخانه ها

ب و برق خوزستان 

29101ت/58977ره
 ، در راستای رعایت

مند نمودن روش م ظام
.گردد جراء ابالغ می

محمد ر
معاون وزیر نیرو

In      وب سا: org.ir

 
 

رالعمل تعیین حریم

ای و سازمان آب طقه
  ها م کمی رودخانه

 طی اصالحیه شمار
ها ر و حریم رودخانه

د وحدت رویه و نظا
جهت ا "ها  رودخانه

  

nfo@moe.org.ir

ابالغیه دستور )47(

های آب منط  شرکت
العمل تعیین حریم ور

وزیران هیأت محترم
ن نامه مربوط به بستر

ها و به منظور ایجاد ه
ل تعیین حریم کمی

یک                          ٨ رو ت ال r:پ

2  

)

مدیران عامل محترم
ابالغیه دستو: موضوع

  اسالم،
نا به تکلیف ابالغی ه
خصوص بند خ آیین
رر در حریم رودخانه

ملدستور الع"یوست

٨١٦٠٦٠٠٠

04

  
  
  
  

م
م

  
با
بن
در خ
تضر
به پی
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  ایه رودخانه

ها و مجاری آبـی بـ خانه
این در حالی است. است

 نگیرد ، قطعاً بـرهم زد
هـا ها از جملـه پـل   خانه

 از معـادن شـن و ماسـ
گـردد علیـرغم تاکیـ می

بـرداری ت فنی بر بهـره
رو در صـدور هـر گونـ

مجوزهـا... یراحمـد و       
حجـم زیـاد بـدون اخـ

و کنترل خسـارات ناشـ
ن آب و بـری و سـازما 

  . ری به عمل آید

1390/5/16   

90/17556/31/100

١٩٩٦٨٣٦١١١ 
www.moe 

   

 معادن شن و ماسه

  ای  ودخانه

و حریم رودخ  از بستر
ز به روز افزایش یافته ا
ی کنترل کننده صورت
وازی یا متقاطع با رودخ

بـرداری هدور مجوز بهر
متاسفانه گاهاً مشاهده م

ضوابط نظارت" عنوان
قـت قبلـی وزارت نیـر
سـتان ، کهگیلویـه و بوی
حورت بلندمـدت و در    

الذکر جهت مهار و فوق
ای هـای آب منطقـه   کت

 به نحو مقتضی جلوگیر
7 

In      وب سا: .org.ir

 
  

 
 

جوز بهره برداری از
  
  

ز معادن شن و ماسه رو

ت مصالح شن و ماسه
رزش اقتصادی باال روز

ایه برطبق دستور العمل
های مو ف ، تخریب سازه

کشور در خصوص صد
، م 63انون بودجه سال

هیات وزیران تحت 82
بر ضرورت اخذ موافق)

 از جملـه ایـالم ، لرس
ها بـه صـو ی استانداری

  . دد
مصوبه ف 9و  3،  4های

هنگی الزم با تمامی شرک
قد مجوز و یا متخلف
7.زارت را مطلع فرمایند

nfo@moe.org.i

   ... و ستعالم ها

در صدور مجهنگی

  د نجار

برداری از ور مجوز بهره

طی سالهای اخیر برداشت
از به فرآوری کمتر و ار
درقالب ضوابط فنی و ب

های اطراف سایش زمین
  . ب خواهد شد

ونی محوله به وزارت ک
قا 66امه اجرایی تبصره

2نه آب و مصوبه سال
)تصویر پیوست( " رس

هـا ر تعـدادی از اسـتان
ای توسط دفاتر فنی خانه

گردای صادر می  منطقه
ه رمایید با عنایت به بند

ای هماه صالح رودخانه
برداران فا ه فعالیت بهره

ز نتیجه اقدامات این وز

یک                          ٨ رو ت ال ir:پ

ها، اسابالغیه :سومصل 

هماهنامه ) 48(

ب آقای مهندس محمد
 ر محترم کشور

هماهنگی در صد: ضوع

  سالم و احترام،
مستحضرید طنگونه که

ل سهولت دسترسی ، نیا
ها د گر اینگونه برداشت

م طبیعی رودخانه ، فرس
را موجب... وط انتقال و

با عنایت به وظایف قانو
ای براساس آیین نا خانه

قانون توزیع عادالن 48 
خاکن شن ، ماسه و

وز و یـا واگـذاری ، در
برداری از مصالح رودخ 

های آب عالم از شرکت
هشمند است دستور فر

های غیر مجاز مص داشت
زستان معمول و از ادامه

تا ازد امتنان خواهد بود

٨١٦٠٦٠٠٠
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جناب
وزیر
موض

  
با سال
همان
دلیل
که اگ
رژیم
خطو
لذا ب
رودخ
ماده
معاد
مجو
بهره
استع
خواه
ازبرد
خوز
مزید
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