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  :مقدمه
ترین عطیه  اهمیت آب و لزوم حفظ و صیانت این مبناء حیاتی به عنوان مقدسارزش و 

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

های اخیر بیشتر شده و این عامل باعث گردیده  ههعدم توجه کافی به حفظ و صیانت آن در د
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
روند تعرضات به حدود بستر و حریم ها و مجاری آبی متأسفانه  اراضی حاشیه رودخانه

ها افزایش یافته که خود تهدیدی برای دسترسی به آب سالم و حفاظت از آن برای  رودخانه
  .شودهای آتی محسوب مینسل

منظور تعیین نحوه برخورد و ارتباط این های نو، به لذا با تکامل تمدن بشری و ظهور پدیده
نسانی، قواعد و قوانین خاص آنها نیز وضع گردید به های مختلف مسائل ا ها با جنبه پدیده
های  باشیم که پا به پای بروز پدیدهای که در عصر حاضر شاهد انبوهی از مقررات میگونه

. جدید اجتماعی به تناسب موضوعات مختلف از جمله حفاظت از منابع آبی وضع شده است
ظیفه تعیین حدود بستر و حریم ، و1347با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 

وزارت آب و برق (مجاری آبی و حفاظت از آنها از دخل و تصرف غیرمجاز به وزارت نیرو 
با تصویب الیحه قانونی رفع تجاوزات از  1359در سال . محول گردید) در زمان تصویب

 تأسیسات آب و برق کشور، نحوه رسیدگی و مجازات متصرفین تأسیسات آب و برق تعیین
با تصویب قانون توزیع عادالنه آب  مجدداً به وظیفه وزارت نیرو 1361در اواخر سال . گردید

تردید بی. ها تاکید گردیددر امر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم آن
ها در سطح کشور مستلزم ایجاد تعامل با  حفاظت از منابع عمومی و انفال از جمله رودخانه

باشد که قطعا این امر بدون شناخت قوانین و مقررات حاکم  ها و همکاری مردم میسایر ارگان
های یک جانبه وزارت نیرو و به تبع آن  بر آنها میسر نخواهد بود زیرا در غیر اینصورت تالش

  .تواند اثرگذاری مناسبی را به همراه داشته باشد شرکتهای زیر مجموعه نمی
ستعالمات او  ها ها، بخشنامه دستورالعمل  ها، ، آیین نامهکتاب حاضر حاوی قوانین، مصوبات
 1387ها و سواحل از بدو قانونگذاری تا پایان سال  حقوقی در زمینه حفاظت از رودخانه

  تر عالقمندان، امید است این مجموعه بتواند ضمن فراهم نمودن دسترسی ساده. باشد می
ای مربوطه موجب افزایش دانش و آگاهی متخصصین و کارشناسان به قوانین و آیین نامه ه

  .مردم نسبت به حقوق متقابل خود و دولت به عنوان متولی حفاظت از انفال گردد
  

  ستار محمودی 
  مشاور وزیر نیرو

  و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
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  ∗و سخرلکم الفک لتجری فی البحر بامره و سخرلکم النهار

  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
توان به نمونه های ارزشـمندی از حیـات قـدیمی انسـانی     ها میبا دنبال کردن حاشیه رودخانه

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

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

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

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

هـای بـی    ها، متاسـفانه علیـرغم اسـتفاده    امروزه با افزایش جمعیت و توسعه ساخت و ساز
شـده و ایـن زیـاده    و دریا ، خواسته یا ناخواسته به حریم و بستر آنها تجاوز   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

بهترین رو را به  توان بحران آبی پیش لذا با مدیریت و حفاظت از منابع آبی می. 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 حفاظت از بستر و حریم مجاری انتقال و ذخیره آن یعنی رودخانه

  
  

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

 )   32آیه 



  

این اساس قوانین و مقرراتی وضع گردیده تا با اسـتفاده از اصـول علمـی اثبـات شـده      بر 
توسط اندیشمندان مهندسی رودخانـه و سـواحل ، نظـام حقـوقی خاصـی حـاکم شـود تـا بـا          
جلوگیری از تجاوز انسان، از خسارتهایی که بطور طبیعـی توسـط رودخانـه یـا دریـا بوجـود       

و تدوین این مجموعـه سـهولت دسترسـی و تسـهیل در      هدف از تهیه. آید، پیشگیری شود می
ها و استعالمات حقـوقی  ها، مصوبات، بخشنامهنامهآشنایی کارشناسان و ذینفعان با قوانین، آیین
ها که نامهالزم بذکر است، موادی از مصوبات و آیین. مرتبط با مباحث رودخانه و سواحل است

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

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 

منظـور تکامـل ایـن     رود بـه  انتظار می. بهارشاهی و مهندس گلزار خرم تشکر و قدردانی گردد
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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  ارتفاق حریم امالک  مورد تعاریف مالکیت، حق انتفاع و حق  قانون مدنی در موادی از
  )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  هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونـه تصـرف و   - 30ماده 

  .کرده باشد مواردی که قانون استثناء
  . به حکم قانون مگر بیرون کرد تصرف صاحب آن نمی تواند 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 است چـه بخـودی    شودزمین حاصل می محصولی که از و نما - 33ماده 

 حبـه غیـر   حاصـل از اصـله یـا    یـا  اینکه نما مالک مگربه 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 نتـایج   شد هرکس مالک مادر است و ملکیت تابع مادر نتایج حیوانات در - 34ماده 

  .شد آن هم خواهد
  . تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خالف آن ثابت شود - 35ماده 
  . بود نخواهد ناقل قانونی نبوده معتبر ناشی ازسبب ملک یا تصرفی که ثابت شود - 36ماده 
بوده است دراین صورت  مال مدعی او اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقاً - 37ماده 

مگراینکـه   کند استناد به تصرف خود ادعای مالکیت شخص مزبور برای رد تواندالیه نمی مشار
  . منتقل شده است که ملک به ناقل صحیح به او ثابت نماید
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 و هرکجـا االرود  مالکیت زمین مسـتلزم مالکیـت فضـای محـاذی آن اسـت تـا       - 38ماده 
و فرازگـرفتن  زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصـرف در هـوا    همچنین است نسبت به زیر

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

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

  حق انتفاع -فصل دوم 
از مالی که عین  حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند - 40ماده 

  . استفاده کند آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد
  

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

  . شده باشد ثالثی برقرارعمرشخص  یا عمرمنتفع و یا مدت عمرخود
 .رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد - 42ماده 
  حـق سـکنی نامیـده     سکنی یا سکونت درمسکنی باشد اگرحق انتفاع عبارت از - 43ماده 
  . شود بطریق رقبی برقرار این حق ممکن است بطریق عمری یا و می شود
 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
 اشخاصی می توان برقرارکرد 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  ن باآ 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
  . حبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است در – 47ماده 



  قوانین و مقررات: فصل اول                                                                                    3
  

 
 

درحفاظـت   مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و از منتفع باید - 48ماده 
  . تفریط ننماید آن تعدی یا

مخارج الزمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیسـت   - 49ماده 
  . 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

   :ذیل زایل می شود 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
 این عدم رعایت موجـب  و رعایت ننماید طرف مالک را صورتی که شرایط مقرره از در )2

  . موضوع حق انتفاع باشد خسارتی بر
انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطالن حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه  - 53ماده 

  . داشت خواهد فسخ معامله را که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار جاهل باشد
 داده یـا  مالـک قـرار   کـه  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
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آب باران زمین یا خانـه دیگـری    هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یا - 95ماده 
مگـر درصـورتی کـه عـدم      جلوگیری ازآن کنـد  تواندزمین نمی بوده است صاحب آن خانه یا

  . معلوم شود استحقاق او
به ملکیت صاحب زمین است مگـر اینکـه   زمین کسی محکوم  چشمه واقعه 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 شـود  از ملـک خـود   عبـوراو  مانع آب بردن یـا  ملک نمی تواند داشته صاحب خانه یا مرور
  .غیره حق شرب و ناودان و شبکه و قبیل حق داشتن در حقوق از سایرهمچنین است 

ولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک  ندارد ملک غیر اگرکسی حق عبوردر - 98ماده 
همچنین  و بشود او رجوع کرده و مانع عبور اذن خود از میتواند وقت بخواهد هر عبورکنند او

  . ارتفاقات است سایر
 یـا آب بـاران از   بطرف ملک دیگری بگذارد را ناودان خود حق ندارد هیچکس - 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 اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد - 100ماده 

بـه   صـاحب مجـری را   مالک خانه حق نـدارد  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
ولـیکن   زمـین شـود   مجری می تواند داخل خانـه یـا   این صورت برای تعمیر در رفع مانع کند

  .به اذن صاحب ملک مگر ندارد بدون ضرورت حق ورود
امثـال آن اسـت کـه     نهـر و  قـنات و حریم مقداری از اراضی اطـراف ملک و - 136 ماده

  .برای کمال انتفاع آن ضرورت دارد
  .استگز )30( برای زراعت گز و)20(حریم چاه برای آب خوردن  -137 ماده

زمـین   در گـز و )500(زمـین رخـوه   درهـر طـرف    قنـات از  حـریم چشـمه و   -138ماده 
ماده قبل بـرای جلـوگیری ازضـرر     گز است لیکن اگر مقادیر مذکور دراین ماده و)250(سخت

  .ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشودکافی نباشد به اندازه
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تصـرف درآن کـه منـافی     تملـک و  حکم ملک صاحب حریم است و حریم در -139ماده
بنـابراین کسـی    طرف مالک صحیح نیسـت و  آنچه مقصود از حریم است بدون اذن ازباشد با 

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(

غیر و یا در اراضی مباحه باشد  اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک – 1ماده 
تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و بـرای عملیـات   
عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صـاحب ملـک مـی توانـد در اطـراف چـاه و       
مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجـری هـر تصـرفی کـه بخواهـد نمایـد       

ط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه مشرو
واقعه در اطراف چاه یا مجری ویا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می توانند با رعایت حریم که 
به موجب قانون مدنی معین است وسایر مقررات مربوطه به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند کـه  

  .ت یا صاحب مجری نباشدموجب ضرر صاحب قنا
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 
اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجـرای آب در داخلـه   

هر ها و یا داخله قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شـهر هـا و قصـبات و یـا در     ش
یا متصدی آن می تواند صاحب قنات یا مجری را به برداشتن  معابر عمومی باشد صاحب ملک

  .الت و غیره که از چاه و مجری خارج می شود اجبار کند
هات و باغات قصبات و باغـات خـارج از   در امالک مزروعی مطلقا و در باغات د -3ماده 

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

جلـوگیری  ) شـده باشـد   مشروط بر اینکه رعایـت حـریم  (صاحبان امالک مذکوره حق ندارند 
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 کنـد کـه صـاحب چـاه     ـادیه گـال تـمی شود قب
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باز بودن  اه در موضوع اینکهـهرگ. تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند
روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختالف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم 

در مورد امالک غیر قابل انتقال مثل موقوفـات زمینـی کـه چـاه یـا      . مقتضی صادر خواهد نمود
استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق االرض عادله به صاحب قنات یـا  

 .زه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده می شودمجری اجا

هر گاه کسی برای کشیدن زه آب و خشکانیدن با طالق متعلق به خود و یا 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 
حب زمین در فروش یا اجاره زمـین  مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صا

دهد که صاحب زمین اراضی الزمـه را در مقابـل قیمـت عادلـه     تراضی نماید محکمه حکم می
واگذار نماید و یا در مقابل مال االجاره عادله و به مدتی که محکمه معـین مـی نمایـد و بایـد     

  . متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد
دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد امـالک غیـر قابـل    اختیار هر یک از 

 .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 

  .د بودفوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواه

در مورد موارد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجازه زمـین   -5ماده 
استفاده می نمایند مسئول مخارج ساختمان ناسمان های الزمه و مخارج دیگر از این بـه طـور   
کلی مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمـین ایجـاد   

  .می شود
در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضـرر بـه نحـو     -6ه ماد

و یا تعیین قیمت و مال االجـاره عادلـه و حـق االرض بـین طـرفین تراضـی        5مذکور در ماده 
ریا تعیین قیمت و خسارت و یا میـزان مـال االجـاره و حـق االرض     ـحاصل نشود تشخیص ام

  .له اهل خبره به عمل خواهد آمدموافق اصول محاکمات حقوقی به وسی
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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 

  .قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد
مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بـود مشـروط   قانون  594مفاد ماده  -8ماده 

بر اینکه شریک یا شرکا حاضر برای شرکت در مخارج تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و 
در این صورت تعیین قیمت و یا مال االجاره و غیره بسته به نظر محکمه است کـه عنـداللزوم   

  .به وسیله اهل خبره معین می نماید
گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدیـد احـداث کنـد کـه     هر -9ماده 

مالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه های جدیـد الزم اسـت   
تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه های متروکـه را مسـطح کـرده بـه مالـک اراضـی       

  .واگذار نماید
  

  )1313مصوب( قانون قنواتکمیل تقانون  )3( 
 6به قانون راجـع بـه قنـوات مصـوب      تصویب و 10ماده ذیل درتحت نمره -ماده واحده

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

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

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

تعیین مقـدار مزبـور بـین     نقطه پایین ترکاسته شود مگر اینکه در آب در زبعلت استفاده کردن ا
  .شرکا اختالفی موجود نباشد
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  )1344مصوب( قانون تعیین حریم دریاچه احدائی درپشت سدها )4(
 پشت سدها دردریاچه های احداثی  قانون مدنی حریم  136 توجه به مدلول ماده با -1ماده

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 .یزرروی سر ارتفاع آب مبنای حداکثر بر سد
بـرق وتصـویب    وزارت آب و  بـه پیشـنهاد   بودکه بنا بموجب آیین نامه ای خواهد  حریم در

  .گردد یران تعیین میهیات وز
 از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در مورد سدهایی که بعد در -2ماده

  برق درباره احداث آگهی وزارت آب و حریم دریاچه سدها همزمان با
مورد مستحدثاتی که قبل از آگهـی   و در .ماده یک خواهد بود طبق آیین نامه مذکور در سد 

مخزن سد  که در مانند مستحدثاتی عیناً شده باشد حریم دریاچه سدها ایجاد فوق در در مذکور
  .شد خواهد رفتار اندگرفته قرار

 قبل از  حریم دریاچه سدها که در صورت لزوم مستحدثاتی را در تواند  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 مستحدثات ازتعیین بهای  )الف
 بـرق  وزارت آب و بوسـیله کمیسـیونی مرکـب از    آید اگر این توافـق حاصـل نشـود   بعمل می

 و شـد  نظر کارشناسان تعیـین خواهـد  ه توجه ب با مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنها) دادستان کل(
  .نماینده او درکمیسیون مزبور بالمانع استحضور مالک یا  .رای کمیسیون قطعی است

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

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

  ثبـت   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
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  )1345مصوب ( 1قانون اصالح شهرداریها  96ماده  6تبصره ) 5( 
ها و بطور کلی معابر ها و پیاده روها و خیاباناراضی کوچه های عمومی و میدان :6تبصره 

و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ هـای عمـومی و گورسـتان هـای     
محدوده شهر که مورد استفاده عموم اسـت ملـک   های معابر عمومی واقع در عمومی و درخت

ایجاد تأسیسات آبیاری از طـرف وزارت آب و  .عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است
شهرداری ها نیز مکلفند بـرای  . برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است

زارت آب و بـرق را جلـب   هـا قـبالً نظـر و    اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانـه 
  .نمایند

  )1347مصوب(  قانون آب و نحوه ملی شدن آن  )6(
  ملی آب مالکیت عمومی و :بخش اول

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

منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی  و برکه های طبیعی و چشمه سارها وآبهای معدنی ومردابها و
 احـداث و  برداری این ثروت ملی وه بهر متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و محسوب و

  .برق محول می شود اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و
اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق  اعم از  رودخانه ها وطبیعی  انهار بستر -2ماده

حداکثر طغیان معمـولی   در نهر را حدی است که مسیر رودخانه یا به دولت است وپهنای آن تا
دریاچـه هـا طبـق قـانون اراضـی سـاحلی        همچنین اسـت سـاحل دریاهـا و    نشان می دهد و

در سـواحل دریـا    انهـار و رودخانـه هـا و    بسـتر  نوع اعیـانی در  ایجاد هر 25/5/1346مصوب
وزارت آب   توجه به حریم قانونی است مگر با اجازه یا مخزنی با طبیعی و ودریاچه ها اعم از

  .برق و
  
  
  
  

                                                 
ــره   -1 ــاد تبصـ ــی از مفـ ــاده  6بخشـ ــماره      96مـ ــه شـ ــب نظریـ ــه موجـ ــهرداریها بـ ــالح شـ ــانون اصـ ــورخ  – 4393/7قـ مـ

 )فصل سوم  1رجوع به بند .(اداره حقوقی وزارت دادگستری منسوخ است 05/10/1360
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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 وزارت آب و طرف 

رودخانه هـا   و بستر انهار در وزارت آب وبرق درصورتی که اعیانی های موجود -2تبصره
که  کرد برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد برای بهره برداری آب و را

بـرق   صورت استنکاف وزارت آب و در و قلع اعیانی اقدام کند تخلیه و معینی درظرف مدت 
تـاریخ   صـورتی کـه تـا    در. کـرد  قلع خواهد اقدام به تخلیه یا او  نماینده نظارت دادستان یا با

فقط خسـارت   مقامات ذیصالحیت شده باشد تصویب این قانون ایجاد اعیانی باکسب اجازه از
  .شود پرداخت می ون تعیی 50ماده در اعیانی به ترتیب مقرر

  
  )1348مصوب سال( خطرات سیل با  قانون پیشگیری ومبارزه  )7(

تـامین بهداشـت عمـومی وزارت     خطرات سیل و مال مردم از بمنظورحفظ جان و -1ماده
 بـرای حفـظ و   تصویب این قانون کلیـه اقـدامات الزم را   کشور مکلف است بالفاصله پس از

 کلیه اراضی و از سیل برگردان وکشیدن کانال فاضالب بعمل آورده و مسیل واحداث  اصالح و
 حقوقی در حقیقی یا موسسات یا اشخاص اعم از ساختمانهای متعلق به دولت و مستحدثات و

 تصـرف و  نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشـد اسـتفاده نمـوده و    هر
 سـاختمانهای مـورد   مسـتحدثات و  اراضـی و  وجـود دارد نقاطی که شهرداری  در تملک کند،

شـهرداری   گرفـت تـا   خواهـد  طرف وزارت کشوردراختیار شهرداری قرار تصرف یا تملک از
 اراضـی و  نقطـه کـه اسـتفاده از    هر در .این قانون بپردازد به ترتیب مقرر در خسارت مربوط را

تاریخ  متصرفین مکلفند از لکین وساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه ما 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
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 لزوم طبق تشخیص وزارت کشور بموجب مدارک یـا  مورد درصورتی که اراضی -1تبصره
ـ ـم از اینکـوده اعـقانونی آن ب مسیل یا در بالًق نقشه ها و عکسهای هوائی موجود یـا   ایر وـه ب

قائم مقام قهری آنـان   در تصرف متجاوزین اصلی یا آنها احداث شده باشد و ائی درـساختمانه
آمد ولی ذینفع می تواند درصورتی کـه مـدعی    به تملک شهرداری درخواهد ناًمجا مانده باشد
 درصـورتی کـه نسـبت بـه ایـن قبیـل اراضـی و        .به مراجع قانونی مراجعه نمایـد   حقی باشد

انتقاالتی صورت گرفتـه باشـد انتقـال دهنـده      نقل و 1347 از تاریخ اول اسفند مستحدثات بعد
  .خواهد بودمسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان 

 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
  .کمیسیون قطعی استنظر  و پرداخت نماید

بـه   تهیـه و  وزارت کشور طرف  آئین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از
طرف شهرداری به  خساراتی که از یا بها و. رسید مجلسین خواهد تصویب کمیسیونهای کشور

اصـلی   متجـاوز  قانونی از به ماخذ ه انضمام زبان دیرکردب شود این قبیل اشخاص پرداخت می
طریـق اجـرای ثبـت وصـول      عمران شـهری از  قانون نوسازی و 13رعایت تبصره یک ماده  با

وجوه پرداختـی شـهرداری کـه     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 ندگان آنها تشکیل مییا نمای مسکن و آبادانی و
  دو  ویـک   سـاختمانهائی کـه مشـمول تبصـره     و مسـتحدثات   درمورد اراضی و -3تبصره

 را  خـود  تملـک   ناشـی از تصـرف و    خسـارت  یـا  شهرداری مکلـف اسـت بهـا و    باشد نمی
  .پرداخت کند 2مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور درتبصره  برحسب 
مـاده   نیاز برای اقدامات اجرائی مقـرر در  تامین هزینه های موردمنظور کمک به ه ب -2ماده

 و مسـتحدثات و  سـاختمانها  اراضـی و  یک انجمنهای شهر مکلفنـد عـوارض مخصوصـی بـر    
سایر منـابعی کـه مقتضـی بداننـد برقـرار       پیشه و بازرگانی وحق کسب و موسسات تولیدی و

  .نمایند
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طرف  طرف مودیان ظرف مدتی که از درصورت عدم پرداخت عوارض مزبور از -1تبصره
 نیز تعلـق خواهـدگرفت و   شهرداریها اعالم خواهد شد جریمه ای معادل نصف عوارض مزبور

  .وصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد شده نسبت ب
 قانون اختصاص داشته و  این در برای مصارف مقرر کلیه عواید حاصله منحصراً -2تبصره

  .می باشد اموال دولت  قانونی در حکم تصرف غیر در درصورت تخلف عمل مرتکب
موقـع  ه ب وزارت کشور  تایید اجرای این قانون پس از در مصوبات انجمنهای شهر -3ماده
  .شد گذارده خواهد به اجرا
 محـدوده شـهرها و   خـارج از  در اسـت اجـرای مـاده یـک را     مجاز وزارت کشور -4ماده

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

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

  .دهند اختیار وزارت کشور قرار را در کانات خودسازمانهای دولتی مکلفند کلیه ام
بوسـیله   مـاده یـک    2آئین نامه های اجرائی این قانون به استثنای آئین نامه تبصره  -6ماده

  .به تصویب هیئت دولت خواهد رسید وزارت کشور تهیه و
 شـود  اعـالم مـی   طـرف وزارت کشـور   نقاطی که 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(  قانون اراضی مستحدث وساحلی  )8(

  .توصیف میشود یر تعریف وزاصطالحات مندرج دراین قانون بشرح  -1ماده
درنتیجه پایین رفتن سطح آب دریـا یـا   اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که  -الف
در نتیجـه پـایین رفـتن آب یـا       یا جزایر دریاچه ها و نوع جریان آب در کرانه های دریا و هر

  .اهر می شوندظا هخشک شدن تاالب
اراضی ساحلی پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا ودریاچه ها یا خلیج  -ب

  .یا خلیج متصل باشد یا دریاچه ها دریا که حداقل از یک سو به کنار
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پنج  در حداکثر ارتفاع آب از باتالق یا آب بندان طبیعی که سطح آن اعم از مرداب ، تاالب،-ج
  .هکتار کمتر نباشد

متصـل بـه آب دریـا یـا      حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یامستحدث است که یکطرف آن -د
  .دریاچه یا خلیج یا تاالب باشد

حریم منابع مندرج در این قانون بشرح ذیل تعیین  اراضی ساحلی ومستحدث وعرض  -2ماده
  .می شود

و پنجاه سـانتی   عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط خط ترانزیت به ارتفاع یکصد -الف
ولی در نقاطی که ایـن خـط    1342 در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا درسال از سطح آب  متر

علی برخورد می کند حد اراضـی مسـتحدث جـاده مزبـور     به جاده سراسری عمومی ساحلی ف
  .است
 دو کیلو متـراز آخـرین حـد پیشـرفت آب دریـا      دریای  عرض اراضی خلیج فارس و -ب

  .باالترین نقطه مد خواهد بود
عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه یک هزار متر از آخرین حد پیشـرفت آب درسـال    -ج

  . می باشد 1353
ین عرض و نمک زار ها تا آخرین حد آنهـا جـزو اراضـی سـاحلی     لجن زارهای متصل به ا

عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشـرفتگی آب در   .مزبور محسوب است
و عرض حریم دریاچه ارومیه شصت متـر از آخـرین نقطـه پیشـرفتگی آب درسـال      1342سال

  .مد می باشد وعرض حریم خلیج فارس ودریای عمان شصت متر از آخرین نقطه 1353
وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سـال از تـاریخ    -1تبصره 

تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم اراضی مستحدث دریای خزر را تاکنون عالمـت  
و دریاچـه ارومیـه را     گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس ودریـای عمـان  

داری و با نصب عالیم مشخص نماید، این حد پـس از تشـخیص از لحـاظ    شناسایی ونقشه بر
اراضی مستحدثی که بعد از تصـویب   حریم با اراضی مستحدث یا اراضی ساحلی قطعی است،

  .این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد
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ـ    ه سـازمان برنامـه   هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از سازمان جنگلها ومراتـع تهیـه و ب
وبودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطه تادیه 

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

بع طبیعـی  وزارت کشـاورزی و منـا    مدت الزم برای نصب  عالیم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد
 .وتصویب  هیات  وزیران تعیین می شود

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          

کشـاورزی و  درخواست باطل و ادارات ثبت مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبـور را از وزارت  
منابع طبیعی یا سازمان های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند  با تایید وزارت کشاورزی ومنابع 

  .طبیعی بپذیرند
تـا   اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشـخاص تقاضـای ثبـت شـده و     -1تبصره 

ر ملـک بنـام آنهـا در دفتـ     1342/ 13/7-41720موضوع تصویب نامه شماره 13/7/1342تاریخ 
رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادرشده باشد  امالک به ثبت

  . از مقررات این ماده مستثنی است
کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچـه ارومیـه کـه تـا تـاریخ       -4ماده 

ق به دولت اسـت و  تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر امالک به ثبت نرسیده باشدمتعل
اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت 
شده  ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر امالک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است 

و  واداره ثبت مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را  در وزارت کشاورزی و منابع طبیعـی 
یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشـاورزی و منـابع   

  .طبیعی  بپذیرند
  :مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیر است -1تبصره 

  .اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون -الف

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

 )فصل دوم 22رجوع به بند . (است
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اعیان احداث شـده و اراضـی مزروعـی و آیـش و باغـات و نخلسـتان هـا و        عرصه و –ب 
قلمستان ها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و بـه هـر   

  .صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد
د حد اکثـر  این تبصره  قرار دارن) ب(محوطه ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند   –ج 

متر مربـع بیشـتر نبـوده و در     3000تا بیست برابر بر بنای آنها مشروط بر آنکه مساحت آنها از 
  .حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیزواقع نباشد

تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهـده سـازمان جنگلهـا و مراتـع      -2تبصره 
  .استکشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی 

این قانون با رعایـت شـرایط مقـرر در آن     4در صورتی که اراضی مذکور در ماده  -5ماده 
ماده در دفتر امالک به نام اشخاص ثبت شده باشـد بـه تشـخیص هیئـت وزیـران مـورد  نیـاز        
طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد وهر گاه مقدار 

 کمتر از هزار متر باشد بهای عادالنه آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیینزمین در یک مالکیت 

از محل اعتبارات پرداخت خواهد شد، ولی هر گاه مجموع آن در یـک مالکیـت از هـزار متـر     
بیشتر باشد، مازاد بر هزار متر مربع از نزدیک ترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی بـه  

  .خواهد شدمالک واگذار و پا به پا 
محوطـه هـای    اعیـان و  وزات کشـاورزی ومنـابع طبیعـی مجـاز اسـت عرصـه و       -6ماده 

از طرف اشـخاص در اراضـی مسـتحدث متعلـق بـه       30/5/1346ساختمانهایی را که تا تاریخ 
بهـای  . دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجازه دهد یا بفروشـد 

  .این قانون تعیین می گردد )12(ترتیب مذکور در ماده  عرصه  و اجاره بها به
در صورتی که صاحبان اعیان در ضرب االجلی که از طرف وزارت کشاورزی و  -1تبصره 

منابع طبیعی تعیین و ابالغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک  ماه بیشتر نخواهد بـود  
موجود در اراضی مزبور بـا سـپردن بهـای آن بـه     اعیان  حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند،

صندوق ثبت متعلق به دولـت خواهـد بـود و سـند مالکیـت عرصـه و اعیـان بـه نـام وزارت          
کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دادستان توسط گارد جنگل 

   .است ومنابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می نماید واین دستور قطعی
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از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی تا تاریخ جلع ید از عرصـه  
واعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه واعیـان از متصـرف حـق االرض وصـول     

  .خواهد گردید
منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات یا باغ میـوه یـا بیشـه دسـت      -2تبصره 

چپر، آلونک، کپر و صرف دیوار کشی و حفر چاه و ایجاد حصار و . باشدکاشت و قلمستان می
امثالهم اعیانی محسوب نمی شوند، تشخیص وزارت کشاورزی و منابع  نصب سیستم خاردار و

  .طبیعی در این مورد قطعی است
ینکـه  قابل تملک وتصرف خصوصی نیست ولـو ا ) 2(حریم منابع مندرج در ماده  -7ماده 

متصرف این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبـور بـرای ایجـاد    
تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت آیین نامه مقررات اجرایـی  

  .این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد
ریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحـی  ایجاد اسکله برای ایجاد دسترسی به د –تبصره 

ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مـورد  
توسط وزارت اطالعات یا جهانگردی یا  وزارت راه وترابری پیشـنهاد و بـه تصـویب وزارت    

  .کشاورزی و منابع طبیعی می رسد با اخذ اجاره بها مجاز می باشد
وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را کـه در حـریم یـا داخـل      -8 ماده

ایـن قـانون مقـرر شـده خریـداری       )12(دریا یا دریاجه ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 
  .نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق االرض دریافت کند

می باشد مگر اینکه تاسیسـات بعـد از تـاریخ    13/7/1342مبدا محاسبه ومطالبه حق االرض 
مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسـات مبـدا مطالبـه حـق االرض     

  .خواهد بود
سازمانهای دولتی که از لحاظ پرداخـت حـق االرض مشـمول ایـن مـاده نیسـتند منظـور از        

توقفگاه یـا گردشـگاه هـای دریـایی و یـا       تاسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا
خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد اجازه مندرج در این مـاده مـانع مراجعـه سـازمان     
جنگلها و مراتع کشور به مراجع قضایی جهت تشکیل حکم خلع ید و قلع بنـای اشـخاص در   

 .حریم نیست
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مستحدث ساحلی متعلـق بـه   وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی  -9ماده 
دولت را بفروشد یا اجازه دهد تا با سایر اراضی وتاسیسـات معاوضـه نمایـد، تعیـین ضـوابط      
وشرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون 

  .تعیین می گردد
و حریم دریـا  قرارگرفتـه    مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها -تبصره 

در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل مـوارد  
  وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مراتب را بـه آنهـا ابـالغ ودر روزنامـه کثیـر االنتشـار آگهـی        

  .ا اخطار خواهد بودنمایند استفاده  از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یمی
هر کس به قصد تصرف بـه اراضـی سـاحلی ومتعلـق بـه دولـت وحـریم دریـا          -11ماده 
 ماسـه وخـاک و   ها وتاالبهای کشور تجاوز کند ویا اراضی مزبور رابا برداشتن شـن و ودریاچه

وزارت . سنگ تخریب نماید به حبس جنه ای تـا سـه سـال وخلـع یـد محکـوم خواهـد شـد        
طبیعی مکلف است به محض اطالع بوسیله گارد جنگـل و مـامورین خـود    کشاورزی و منابع 

رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع  و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محـل  
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت . اعالم نماید

  .ضبط یا قلع بنا خواهد شد
 1346تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصـوب مـرداد مـاه     از -13ماده 

 .ملغی است

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

  
  )1354 مصوب(  های مرزی از آلودگی  یا مواد نفتیو رودخانهقانون حفاظت دریا ) 9(
های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا  آلوده کردن رودخانه - 2ماده

ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصـنوعی   هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی
و تأسیسات و مخازن نفتـی واقـع در خشـکی یـا      ها 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
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. حداثل جزای نقدی مذکور است احتیاطی واقع شود مجازات مرتکب بواسطه بی مباالتی  یا بی
نیروی دریایی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم 
صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلـوده کننـده نفـتکش باشـد آن را     

  .خواهد آوردمتوقف و در مورد سایر منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری بعمل 
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

االجـراء   فالت قاره و در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سـرزمینی الزم روی 
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  
مقررات این قانون محدود به خط منصفی است کـه کلیـه نقـاط آن از نزدیکتـرین نقـاط       اجرای

  .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 ) 10(
  )1355مصوب (

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

فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و قانون آب و 
ور را بر اساس ضوابط و ترتیبات و به مدتی کـه  نحوه ملی شدن آن بهره برداری از معادن مذک

به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران می رسد به اشخاص واگـذار و در  
آمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نماید که اضـافه بـر اعتبـار طرحهـای     

اً بـه مصـرف عمـران    خاص ناحیه ای و بر طبق مقررات راجع بـه طرحهـای مـذکور منحصـر    
بهمـن مـاه    27الحاقی به قانون شهرداری مصوب  105ماده . روستاهای همان شهرستان برسد 

در مورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداریها و امالک اشخاص  1345سال 
ناد اجاره هائی که برای خارج از محدوده قانونی تا این تاریخ بـه اسـت  . به قوت خود باقی است

قانون معادن برای بهره برداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایان مـدت منـدرج در اجـازه    
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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 

این تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن که به مفاد این تبصـره مغـایرت دارد   اجرای 
  .موقوف االجرا خواهد بود

  
  )1358 مصوب ( قانون اساسی 45اصل ) 11(

هـا،  های موات یا رهـا شـده، معـادن، دریاهـا، دریاچـه     های عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت
هـای طبیعـی، مراتعـی کـه     ها، نیزارها، بیشهها، جنگلکوهها، درهها و سایرآبهای عمومی، رودخانه

شـود در  المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد مـی بدون وارث، مجهول حریم نیست، ارث
اختیارحکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایـد، تفصـیل و ترتیـب    

  . دکناستفاده هر یک را قانون معین می
  

  ) 1359 مصوب(  الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور) 12(
هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیـاری و شـبکه هـای توزیـع و خطـوط انتقـال        -1ماده 

نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و بـرق دخالـت غیـر قـانونی کنـد بـه       
ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکـوم   پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار

می شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل عالوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سـابق بـه حـبس    
روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شـد   61ای از جنحه

مجازات بیشـتری باشـد بـه مجـازات اشـد      چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول 
  .محکوم می شود

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

درباره شخص دستور دهنده اجرا دهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر 
  . خواهد شد

برای کارگران و افـرادی نیـز کـه بـه دسـتور      ) 1(مجازات پیش بینی شده در ماده  -3ماده 
  . کنند مقرر استدیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می
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هرگاه مرتکب یـا کـارگران و افـراد مـذکور از مسـتخدمین شـاغل یـا بازنشسـته          -4ماده 
و انفصال موقت از شش مـاه تـا   ) 1(مانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده ساز

  .سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم می شوند
شـده انـد   ) 1(افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده  -5ماده 

تاریخ اعالم سازمانهای ذینفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشـخیص  مکلفند ظرف یک ماه از 
سازمانهای مذکور بپردازند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و 

  .ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد
ه کـه باشـد در صـورت تـرمیم     تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحل -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 
ب نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سـابق را بـه هزینـه مرتکـ    

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

  .درصد از مرتکب وصول خواهد کرد 10
تأسیسـات آب و بـرق    هرکس نسبت به عملیات اجرایی که بـه منظـور احـداث     - 8ماده 

روز تـا شـش مـاه و     61انجام می شود  مزاحمت یا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه ای از 
بعــالوه دادســراها مکلفنــد کــه بــه درخواســت . جبــران خســارات وارده محکــوم  خواهدشــد

  .سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند
انچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیـروی بـرق و حـریم کانالهـا و     چن - 9ماده 

انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خالف مقررات شـده یـا بشـود    
سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب بـا حضـور نماینـدگان دادسـتان     

ع تجاوز خواهند نمود شهربانی و ژانـدارمری مکلفنـد   مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رف
  .که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام ماموران کافی و انجام وظیفه اقدام نمایند

اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خـدمات در مسـیر و    -10ماده 
   .ممنوع است) 9(حریم موضوع ماده 
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 )1361مصوب( عادالنه آبقانون توزیع ) 13(
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران، آبهـای دریاهـا وآبهـای      )45(براساس اصل  -1ماده

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

اسـت وطبـق   در اختیار حکومـت اسـالمی    مشترکات بوده و از معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی
بهره برداری از آنها  نظارت بر ظ واجاره وفمسئولیت ح. شود برداری می مصالح عامه ازآنها بهره

  .شود به دولت محول می
از اینکه آب دائمی یا فصلی  رودخانه ها اعم انهار طبیعی وکانالهای عمومی و بستر -2ماده

اختیار حکومت جمهـوری اسـالمی    های طبیعی در برکه بستر مردابها و و داشته باشند و مسیلها
اراضی مستحدثه که در اثـر پـایین رفـتن سـطح آب      همچنین و اراضی ساحلی و ایران است و

رصورت عدم احیـا  باتالق ها پدید آمده باشد د یا خشک شدن مردابها و دریاچه ها و و  دریاها
  .قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران

نهر طبیعی ومسیل ومرداب  مورد هر رودخانه و تعیین پهنای بستر وحریم آن در -1تبصره 
 بستر طبیعی داغاب در انهار و برکه طبیعی درهر محل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه و و

   .عایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزرات نیرو استآنها بدون ر
تاسیسات آبی و همچنین کانالهای آبرسانی آبیاری وزهکشی اعم  حریم مخازن و -2تبصره

پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا  از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزرات نیرو تعیین و
  .خواهد کرد
انهار طبیعی  ها وتصرف دربستر رودخانه دخل و حفاری و ایجاد هرنوع اعیانی و -3تبصره

حریم قـانونی سـواحل    همچنین در برکه های طبیعی و مرداب و و مسیلها وکانالهای عمومی و
  .اجازه وزارت نیرو یا مخزنی ممنوع است مگر با ها اعم از طبیعی ودریاها ودریاچه

   و حـریم انهـار   وزرات نیـرو درصـورتی کـه اعیـانی هـای موجـود دربسـتر و        -4تبصره
برای امور مربوط به آب  برکه های طبیعی را مسیلها ومرداب و رودخانه ها وکانالهای عمومی و

برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهـد کـرد کـه ظـرف مـدت معینـی        یا
نظارت دادسـتان   اجازه و درصورت استنکاف وزرات نیرو با قلع اعیانی اقدام کند و درتخلیه و
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این ) 44(و)43(خسارات به ترتیب مقرردرموارد .قلع خواهد کرد اقدام به تخلیه یا یا نماینده او
  .قاون تعیین وپرداخت می شود

بنـا  (گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی  -30ماده
اجـرای وظـایف   که به موجب ابالغ مخصـوص وزیـر نیـرو بـرای     ) به معرفی وزیر کشاورزی

شوند مالک تعقیب متخلفین اسـت و در  مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می
قـانون آیـین    59خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بنـد ب از مـاده   دادگستری حکم ضابطین 

  .دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد
ی حسـب مـورد موظفنـد    مامورین شهربانی و ژاندارمری و سـایر قـوای انتظـام    -31ماده 

ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قـانون  دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه
  .به مورد اجراء گذارند

جوی و اسـتخر وهرمنبـع معینـی یـا      درمورد حفاظت ونگهداری چاه، قنات، نهر، -35ماده
  .مجرا وتاسیسات آبی مشترک کلیه شرکا به نسبت سهم خود مسئولند

سردهنه مشترک مسـئول نگهـداری  تاسیسـات     مصرف کنندگان آب ازمجاری و -36اده م
 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   جـاده هـای عمـومی و    اماکن و چاهی نباید در قنات و هیچ نهر وجوی و -37ماده
حریم آنها به صورتی باشدکه ایجاد خطر ومزاحمت برای ساکنین وعـابرین   باستانی و متبرکه و

      .اماکن مذکور نماید وسایط نقلیه و و
مربوطـه  اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبـق مشخصـات فنـی وزارتخانـه هـای       درغیر

 مـالکین از  درصورتی کـه مالـک یـا   . بعمل آورند مزاحمت را اقدامات الزم برای رفع خطر یا
حداکثر بمدت یکمـاه طبـق مـاده    ) درشهرها(اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط وشهرداری 

مالـک یـا    را از هزینـه آن  اقـدام و  رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا مذکور، در
  .درصورتی که خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود می نماید دریافت خواهد کرد و مالکین
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 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 وزارت نیرو در یا برق موکول به تحصیل اجازه از
  .است اجاره نامه الزم االجرا مشخصات فنی مندرج در. وزارت نیرو خواهد بود

امثال آن حاضر بـه تـامین    قنات و چاه یا یا جوی یا هرگاه استفاده کنندگان نهر  -38ماده 
  .قانون مدنی عمل نمایند  )594( هزینه نشوند هر یک ازشرکاء می توانند مطابق ماده

 صورت ثبوت اعراض ذیحق در رد 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

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

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

 وزارت کشاورزی می تواند با حسب مورد وزارت نیرو و کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند
  .تعیین کند مسیر یا انشعاب را ای نرسدیگری لطمهتوجه به اینکه بحق د

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

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

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

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

 مقابل حـق اشـتراک از   در یا یا زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و بشود و کشت شده یا
 حـق اشـتراک را   بهـای زمـین و   ی ازمابه التفاوت ناش شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و

  .بصورت اقساطی پرداخت نمایند
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 جلـوگیری از  ممانعـت و  مسـئولیت پیشـگیری و  . آلوده ساختن آب ممنوع است -46ماده
  .شودمنابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می

خـاک رس   ماسـه و  شـن  و  واگذاری بهره بـرداری از  اجازه بهربرداری یا صدور -48ماده
منـوط بـه    دریاچه ها  و حریم قانونی سواحل دریاها  مسیلها و انهار و ها،رودخانه  حریم بستر

 .کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است

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

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

  .استعالم از وزارت نیرو خواهد بود با  آبرسانی درمورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
اجرای مقررات این قانون صالح به رسـیدگی باشـند    درمورد که دادگاه ها  هر در -50ماده

  .حکم صادر نمایند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختالفات رسیدگی و
کشاورزی برحسب مـورد   آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و -51ماده
  .پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود تهیه و
تـاریخ تصـویب ایـن قـانون      این قانون باشد از لیه قوانین ومقرراتی که مغایر باک -52ماده

  .است درآن قسمت که مغایر است بالاثر
 

  )1362مصوب( قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی )14(
 بسـتررودخانه مـرزی و   تثبـت کنـاره و   تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و از -1ماده
 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا       78 رعایت کامل اصل با اصالح مسیر آنها احیاناً

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

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

  .نماید  نیاز را استخدام  فقط متخصصین ایرانی موردضروری باشد وزارت نیرو میتواند 
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بودجـه وسـایر    ها، 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

   اولویتهــا و تعیــین خـط مشــی کلـی و   وزارت نیـرو و  بــا 1هــا وسـازمانهای مــذکور در مـاده   وزارتخانـه 
  .رفع مشکالت اتخاذ تصمیم نماید های مرزی ویک ازرودخانه مورد هر ی دریاجرا های مطالعاتی وبرنامه

  
  بهره برداری از معادن شن و ماسه  در زمینه 1363قانون بودجه سال  66تبصره ) 15(

  )1363مصوب (   
کلیه امور مربوط 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 
  مجلــس شــورای اســالمی از طریــق فرمانــداریها و فصــل 1/3/1362قــانون معــادن مصــوب 

یا بخش خصوصی انجام دهد بخشداریها و شهرداریهای هرمحل و یا سازمانهای دولتی دیگر و
قانون معادن فوق الذکر را به حساب در ) 26(و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده 

  .آمد عمومی کشور منظور نماید
  

  )1366مصوب ( قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص اموال دولتی  )16(
دولتـی کـه مـازاد بـر نیـاز      فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات  – 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
دولـت باشـد کـه    اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملـی در تصـرف      -4

فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر 
مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید بـه حسـاب درآمـد    

 .عمومی کشور واریز شود
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  )1370 صوبم( کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی ن تشکیل قانو) 17(
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
کاهش اثرات بالیای طبیعی ناشی از طوفـان، سـیل، خشکسـالی، سـرمازدگی، آفـات گیـاهی،       

هـا و   هـا و رودخانـه   های الیه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچـه  لغزش زلزله وآلودگی هوا، 
وزراء،   در غیـاب  (امثال آن، به ریاست وزیـر کشـور و عضـویت وزراء و مسـئولین سـازمانها      

و عضویت سازمان هواشناسی کشـور، وزارت نیـرو، وزارت   ) نمایند معاونین ذیربط شرکت می
پزشکی، وزارت جهـاد سـازندگی، وزارت راه و    مان و آموزشکشاورزی، وزارت بهداشت، در

ترابری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسـکن و شهرسـازی،   
بازرگـانی و هـر    ژئوفیزیک، جمعیت هـالل احمـر، سـازمان جنگلهـا و مراتـع، وزارت      مؤسسه

کمیته حسـب ضـرورت    که ریاست اینوزارتخانه، مؤسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی 
 . گردد مصلحت بداند، تشکیل می

دار  کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه -1تبصره 
آگـاهی و همچنـین بـرای اعـالم وضـعیت       پـیش   بر روی بالیای طبیعی کشور، تاریخچه آنهـا، 
 . های فرعی مورد نیاز تشکیل خواهد داد کمیتهاضطراری و نحوه مقابله یا جبران خسارتها، 

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

 . تصویب نماید

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

ماه یـک بـار نتـایج مربـوط بـه مطالعـات و        6وزارت کشور موظف است هر  - 4تبصره  
اجرایی مربوطه به منظـور تمهیـدات     تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطالع دستگاههای
  . الزم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی برساند
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نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور بـا نظرخـواهی سـایر اعضـاء      آیین - 5تبصره  
  1 .کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

های فرعی یا استانی  د را به کمیتهکمیته ملی مجاز است بخشی از اختیارات خو - 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 
  . به تأیید شورای نگهبان رسیده است 16/05/1370

 
  1371قانون بودجه سال  42تبصره ) 18(

کلیه پروژه های راهسازی و راهداری فقط مشمول بهره مالکانه شده و  1371از ابتدای سال 
همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین . از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می گردد

ویت عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمـولی عضـ  
هرگونـه  . یافته و اولویت بهره برداری از معادن مذکور  برای راهسازی و راهـداری مـی باشـد   

برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه ها و سواحل دریا بدون  اخذ مجوز قبلـی  
از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفـین ضـمن   

  .رده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفتجبران خسارت وا
  

 
  )1375مصوب( قانون مجازات اسالمی )19(

 فاصـل،  حـد  هرکس بوسیله صحنه سازی ازقبیل پی کنی، دیـوار کشـی، تغییـر    -690ماده
امثـال آن بـه تهیـه     زراعـت و  و ، غـرس اشـجار   نهرکشـی، حفرچـاه   امحای مرز،کرت بندی،

مراتع ملی شـده،   درآیش زراعی، جنگلها و کشت شده یااراضی مزروعی اعم از  آثارتصرف در
پارکهای ملی، تاسیسـات   قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و باغها و کوهستانها،
 سـایر اراضـی و   و اراضی مـوات و بـایر   و صنعت  دامپروری کشت و دامداری و کشاورزی و

همچنین اراضی  اف وـاوق  ا یاـیا شهرداریه شرکتهای وابسته به دولت امالک متعلق به دولت یا
اثالث باقیه که برای مصارف عـام المنفعـه اختصـاص     ات وـمحبوس ات وـموقوف الک وـام و

                                                 
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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ذیحق معرفی کـردن خـود یـا دیگـری،      منظور تصرف یاه یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ب
ادرت به عملیاتی نماید که مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان محیط زیست یا مراجع دیگر مب

تصـرف   موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا موجب اقدام به هرگونه تجاوز و
  .رفع مزاحمت یا ممانعت ازحق یا اعاده وضع به حال سابق نماید عدوانی یا
تنظیم  مقام قضایی با آید ونوبت بعمل می رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از -1تبصره

  .تا صدور حکم قطعی خواهد داد صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را
ارتکـاب   قـوی بـر    قـرائن  یا بیشتر باشند و صورتی که تعداد متهمان سه نفر در -2تبصره

قلع بنـا   جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و
  .بنماید واشجار ورفع آثار تجاوز را

  
  )1377مصوب (  قانون معادن)  4( ماده)  20(

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

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

  
  )1379 مصوب( قانون اصالح قانون ایمنی راهها وراه آهن )21(

بـاال دسـت    متـر از  500شـعاع   بستر رودخانه تـا  رداشت شن وماسه ازب -1ازماده 5 تبصره
  .متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد ویک کیلومتر ازپایین دست پلها ممنوع است و

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
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  )1383مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  63ماده  )22( 

حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور سـاماندهی و  دولت موظف است  -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
بـازبینی و    صیادی و آبزی پروری،  ریانوردی،ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و د  سواحل،

اصالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه بـا تعیـین مسـئولیت دسـتگاههای ذیـربط در زمینـه       
  .تدوین نماید  سیاست گذاری اجرا و نظارت،

دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسـات دولتـی را بـه شـکلی سـاماندهی       :تبصره
%) 100(متر حـریم دریـا صـد در صـد     ) 60(عقب نشینی شصت   رنامه چهارم،نماید که تا پایان ب

   .انجام 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،
  .بط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدیرستگاههای ذعنداللزوم سایر د



  فصل دوم

  

  

  

  
  ها و بخشنامه  آیین نامه ها ومصوبات
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  مجموعه بخشنامه های ثبتی  )1(
قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اکیداً  -الف -264بند 

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

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

  .شود
چون بر اساس قانون توزیع عادالنه آبها که کلیه آبهای جاری در رودخانه هـا و   -267بند 

هار طبیعی و سیالبها و فاضالب ها و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسالمی ایران است و ان
حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محـول و ایجـاد هـر نـوع اعیـانی در بسـتر آنهـا و        

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

 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
رار اطالع اغلب اشخاص مسـیل و یـا رودخانـه متروکـه را تسـطیح نمـوده و       بق -270بند 

آیند، برای جلوگیری از این امر الزم است قبل از قبول تقاضـای   درصدد تقاضای ثبت آن برمی
ثبت اراضی نقشه هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان بـه آنیکـه   

نه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات و مورد تقاضا مسیل و یا رودخا
  .دستورات صادره قبلی اقدام نمایند
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  قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها 1ماده   آیین نامه مربوط به اجرای  )2( 
قانون تعیـین حـریم دریاچـه     )1( در اجرای ماده 22/7/1346هیئت وزیران در جلسه مورخ 

.                                                                  یین نامه زیر را تصویب نمودندآ احداثی در پشت سدها و بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق
به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری از آلودگی آب دخل و تصرف و  -1ماده

ر حریم دریاچه پشت سدها مسـتلزم صـدور اجـازه    دایجاد اعیانی و اختمان ساث هرگونه احد
  .                                                                 برق خواهد بود رت آب وبرق یا موسسات تابعه مجاز وزارت آب واکتبی از طرف وز

نی را ضـمیمه  اهـای سـاختم  بایـد نقشـه  متقاضـیان سـاختمان در حـریم دریاچـه      -2ماده 
سات تابعـه درخواسـت صـدور اجـازه     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 وصـول درخواسـت اجـازه سـاختمان       -3ماده 

نقشه های بنا را مورد بررسی قرار داده چنانچه از نظر حفظ و حراست دریاچه و تاسیسات سد 
و بهداشت آب بالمانع باشد بصدور اجازه ساختمان مبادرت می نمایند و در غیر این صـورت  

است کننده را برای انجام منظور راهنمایی خواهند نمود تا نقشـه هـای سـاختمانی را بـا     درخو
 بهداشتی از هر گونه دخل و تصرف در حریم دریاچه هـا کـه مالزمـه بـا     فنی و رعایت اصول

داشتن اجازه دارد ممانعت و همچنین در احداث هر نوع ساختمان و اعیـانی نظـارت خواهنـد    
  .برای صدور اجازه تسلیم نمایند ح و تکمیل و مجدداًکرد که بدون اجازه اصال

باغ،گلکاری ودرختکاری و هرگونه عملیات کشـاورزی در حـریم    حداث جنگل،ا -4 ماده
  .یایی مجاز خواهد بوداز کود شیم دریاچه سدها فقط با استفاده

درختکاری وجنگلکاری و گلکاری  باغ، درخواست کنندگان اجازه احداث جنگل، -5ماده 
با تعهد اینکـه فقـط از کـود شـیمیایی اسـتفاده       را و هرگونه عملیات کشاورزی تقاضانامه خود

  .خواهند کرد به موسسات مجاز سد تسلیم خواهند نمود
استفاده از حریم در جاده ها برای تاسیسات ورزشی و تفریحات سالم در صورتی  -6ماده  

چـه و عـدم آلـودگی آب مجـاز     که از طرف وزارت آب و برق از نظـر حفـظ وحراسـت دریا   
  .تشخیص داده شود موکول به صدور اجازه خواهد بود
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و یا به وسیله مامورین انتظامی و یا بـر خـالف    موسسات تابعه وزارت آب و برق راساً -7ماده
  .مدلول اجازه نامه و تعهدکه درباره رعایت اصول فنی و بهداشتی نموده اند اقدامی ننماید

بـرق بـا    انتظامی حسب مورد موظفند در صورت مراجعـه وزارت آب و مامورین  -8ماده 
  .یین نامه اقدام نمایندآسات تابعه آن وزارت در اجرای مقررات این سمو

  
  کل کشور 1363قانون بودجه سال  66تبصره اجرائی آئین نامه ) 3(

  )1363مصوب ( )بهره برداری از معادن شن و ماسه: موضوع ( 
استاندارد ها مکلفند، موقعیت، حدود و مشخصات معادن شـن و ماسـه   دفاتر فنی  -1ماده 

معمولی و خاک رس موجود و همچنین معادن جدید را تهیه و برای تهیه نحوه بهره برداری به 
  .این آئین نامه ارجاع نمایند) 2(هیأت رسیدگی موضوع ماده 

نی استانداریها جهت تعیین ادارات کل معادن و فلزات استانها بنا به تقاضای دفاتر ف -تبصره
موقعیت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسـه معمـولی همکـاری الزم را معمـول خواهنـد      
داشت و دفاتر فنی استانداریها نیز آمار دقیق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتبـاً و حـداقل   

  .هر شش ماه یکبار به ادارت کل ذیربط گزارش خواهند نمود
بـرداری معـادن شـن و ماسـه      استانداریها مسئول رسیدگی به امور بهـره  دفاتر فنی -2ماده 

باشند و مکلفند سوابق و اطالعات مربوط به معادن مذکور را  معمولی و خاک رس معمولی می
  .نگهداری نمایند

از معادن شن و ماسـه معمـولی و   به منظور تعیین عاملین استخراج و بهره برداری  -3ماده 
شود در هـر   نامه تعیین می شرایط بهره برداری و سایر اموری که در این آئینرس و تعیین  خاک

استان هیئت رسیدگی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس دفتر فنی مـدیر کـل معـادن و    
ای یا رئیس دفتـر   بودجه استان، مدیر عامل سازمان آب منطقه ه وـان برنامـفلزات، رئیس سازم

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

 .اعضا هیئت معتبر خواهد بودو تصمیمات متخذه با آرا موافق حداقل چهار نفر از 



  36                                                                                       رودخانه ها و سواحل در آئینه قانون
 

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

ب و منـاطق  قانون توزیـع عادالنـه آ  ) 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 

دعوت استاندار بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهر دار و مدیر یا رئیس اداره مربـوط در  
  .جلسه هیئت رسیدگی شرکت و نظرات خود را اعالم خواهند نمود

  .رار زیر استوظایف هیئت رسیدگی به ق -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 26قیمت پایه موضوع ماده تعیین قیمت فروش بر اساس  -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 با توجـه  ) 1(هیئت رسیدگی گزارش موضوع ماده  -5ماده 
  کـوچکی مـورد رسـیدگی قـرار داده و عامـل اسـتخراج و       به اهمیت معدن از لحاظ بزرگی 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 ماسـه و خـاک رس معمـولی واقـع در محـدوده قـانونی        -1تبصره 
کیلـومتر از محـدوده قـانونی     10شهرها حداکثر تـا شـعاع    شهرها و همچنین معادن نزدیک به

شهرها با تشخیص هیئت رسیدگی، شهرداری هر محل از لحاظ بهره برداری معادن مـذکور در  
  .اولویت خواهند بود

در صورتی که شورای عالی معادن هر یـک از معـادن شـن و ماسـه معمـولی و       -2تبصره 
را با قید مشخصات معـدن بـه اطـالع دفتـر      دهد مراتب خاک رس معمولی را بزرگ تشخیص

  .برداری قرار گیرد استانداری خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره
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چنانچه هیئت رسیدگی عامل بهره برداری از معدن را از بخش دولتی یا شهرداری  -6ماده 
از طـرف   روز شرایط بهره بـرداری تعیـین شـده    15تعیین نماید دفتر فنی موظف است ظرف 

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

چنانچه سازمانهای موضوع این ماده ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ اعالم قبول   -تبصره 
بردرای خودداری نمایند اتخاذ تصمیم با هیئت رسیدگی  ننموده و بهر علتی از قبول شرایط بهره

  .خواهد بود
چنانچه هیئت رسیدگی عامل بهره برداری از معدن را بخش خصوصی یا تعـاونی   -7ماده 

الـذکر و بـر اسـاس آئـین نامـه       با توجه به شرایط تعیین شده از طرف هیئت فـوق  تعیین نماید
 .برداری از معدن انجام خواهد شد معامالت دولتی بهره

بـرداری   مالک محاسبه درآمد دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریهای بهره -8ماده 
ر مـورد بخـش تعـاونی و    و د . کننده از معدن براساس قیمت پایـه تعیـین شـده خواهـد بـود     
باشد که در هر حال قیمت واحـد   خصوصی مبلغ مورد قرار داد مالک محاسبه درآمد دولت می

  .قرارداد نباید از قیمت پایه کمتر باشد
نامه توسط بهره بردار به سـایر سـازمانهای    های بهره بردرای موضوع این آئین انتقال پروانه -9ماده 

ها به بخش تعـاونی و خصوصـی    لکن انتقال پروانه. رسیدگی مجاز است دولتی و شهرداریها با موافقت
 .باشد مجاز نمی همچنین انتقال قراردادهای بخش تعاونی و خصوصی به غیر

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

آئین نامـه  ) 22(قیمت پایه قرارداد حسب مورد به حساب موضوع ماده ماخذ میزان استخراج و
  .         واریز نمایند
ها هـر سـه   سر رسید پرداخت عواید دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداری -تبصره

نکه در پروانه به نحو دیگری قید شده باشـد  آگر ماه یکبار از تاریخ صدور پروانه خواهد بود م
مواعد مذکور در مورد بخش تعاونی و خصوصی باید در قرارداد تعیین و بـر اسـاس آن عمـل    

  .        شود
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بهره برداران معادن شن و ماسه معمولی وخاک رس معمولی موضوع ایـن آیـین    -11ماده 
ور را در دفتری که از طـرف دفتـر فنـی    نامه مکلفند میزان استخراج وحمل و فروش مواد مذک
ثبت وهر سه ماه یک بار گزارش عملکـرد   استانداری صفحه گذاری و مهمور شده باشد منظماً

قیمت فروش باشد تهیـه   شده و امخود را حاوی اطالعات مذکور در فوق وهمچنین قیمت تم
  .                                                         به دفتر فنی استانداری مربوط ارسال نمایند و

دفاتر فنی استانداری ها موظفند با هماهنگی ادارات کل معـادن وفلـزات اسـتانها     -12ماده 
ب بانکی و به حسا میزان استخراج و وجوه واریز شده از معادن بازدید ونحوه استخراج و مرتباً

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

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

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

ی گـزارش  گرسـید بهره برداری ویا قرارداد عمل نمایند دفتر فنی استانداری مراتب را به هیئت 
  . وطبق تصمیم هیئت رسیدگی عمل خواهد نمود

دفتر فنی استانداری پس از کسـب موافقـت هیئـت رسـیدگی موظـف اسـت بـه         -15ماده
وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتـی و نهادهـای قـانونی و موسسـات غیـر انتفـاعی و       

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

برای پیمان کاران و یا مدت اجرای طرحهای  پیمانها حداکثر محدود به پایان مدت قبیل اجازه
روش مواد مورد اجاره دارندگان این قبیل اجازه ها حق ف .ی دستگاه های اجرایی استاامانی بر

 .      رفتار خواهد شد آنانقانون معادن با  24نها لغو و طبق ماده آرا ندارند ودر صورت اجازه 

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

 )22(دهاپایه تعیین شده که در اجازه برداشت قید شده است محاسبه و بـه حسـاب موضـوع مـ    
  .                 واریز نمایند
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در مناطقی که منابع شن و ماسه محدود است هیئـت رسـیدگی در مـورد تعیـین      -2تبصره
معـدن را   شرایط بهره برداری متناسب با وضع منطقه وطرح های عمرانی درصدی از ذخایر هر

برای امور عمرانی منظور و جز شرایط بهره برداری قرار داده و چنانچه نیاز به اسـتفاده از ایـن   
ذخیره حاصل شد واز نظر وضع معدن استخراج آن ذخیره بطـور جداگانـه توسـط پیمانکـاران     

در موضوع ماده فوق امکان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختیار آنها قرار داده خواهد شد 
غیر این صورت بهره بردار که پروانه به نـام او صـادر شـده مکلـف اسـت درصـد مربوطـه را        

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

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

  .منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است
  در حریم قانونی راهها وراه آهن                                                    -الف
  نها                                   آاخل شهرها وروستاها و حریم قانونی در د -ب
سدها و شبکه های توزیع آب و برق و قنوات و  و در حریم قانونی لوله های نفت وگاز -ج

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

  .                                                                                   اری و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه هامناطق آبخیزد
  .در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و سایر حریم های قانونی -هـ

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

صدور پروانه بهره برداری و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در حد بسـتر   1 –2تبصره
هـای   هـا، مردابهـا و برکـه    کانالهای عمومی، مسیلها، چشـمه  و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی، 

طبیعی و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه هـا اعـم از طبیعـی و مخزنـی توسـط وزارت      

                                                 
 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 66آئین نامه اجرایی تبصره 
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بـدون اخـذ موافقـت کتبـی و مـوردی      ) فرمانداریها و بخشداریها از جمله استانداریها، (کشور 
  .ای ذیربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است نهای آب منطقهسازما

  در صـورت بـروز اخـتالف در اسـتخراج بـین دفتـر فنـی اسـتانداری و عـاملین           -17ماده
.                                                                         بهره برداری مراتب به هیئت رسیدگی گزارش تا طبق تصمیم هیئت مزبور عمل شود

 بهره برداران معادن شن و ماسه و خـاک در مواردی که از لحاظ حدود معدن بین  -18ماده
یا از لحاظ نوع ماده معدنی و حدود آن بین بهره برداران مذکور بهـره بـرداران    معمولی و رس

سایر معادن اختالفی حاصل شود دفتر فنی موظف است موضوع را به هیئت رسیدگی گـزارش  
و ماسـه و خـاک رس    بـرداران  شـن  نماید و نظر هیئت رسیدگی و در مورد اختالف بین بهره

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

  .ارجاع خواهد شد نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا است
کلیه قراردادهای بهره برداری که قبل از تصویب این این نامه منعقد گردیده است  -19ماده

و دسـتگاه هـای دولتـی و     خواهـد شـد  توسط هیئت رسیدگی با مفاد این ایین نامه تطبیق داده 
محدوده قـانونی شـهرها دارای پروانـه بهـره بـرداری       زشهرداری ها که در حال حاضر خارج ا

اینـده از  آروانه بهره برداری با مفاد و یا تجدید پروانه بهره بـرداری در میباشند در موقع تطبیق پ
 .                 همان معدن در  شرایط مساوی در اولویت خواهند بود

تعـاونی  کلیه بهره برداران موضوع این ایین نامه اعم از بخش دولتی وشهرداری یا -20ماده
بخش خصوصی مکلفند شن وماسه و خاک رس معمـولی مسـتخرجه در سـر معـدن را بـه       یا

به قیمت فـروش تعیـین شـده از     این ایین نامه صرفاً) 15(ماده )2( استثنای قسمت اخیر تبصره
         .                                                                         دننطرف هیئت رسیدگی به فروش برسا

استانداری ها مکلفند کلیه 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 

شـور و  کروز پس از انعقـاد قـرارداد یـا صـدور پروانـه بـه وزارت        20را حداکثر ظرف مدت 
  .         سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند

  .           گردد شروع می 1گذاری ها در هر استان از شماره  شماره -1تبصره 
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در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانونی شهر ویا روستا نزدیک ترین  -2تبصره
                         .شهر ویا نزدیک ترین روستا مورد نظر می باشد

موضوع مـواد   1363قانون بودجه سال  66کلیه وجوه حاصل از اجرای بند الف  -22ماده 
هایی که توسط خزانه در بانک ملی محل حسـب مـورد   این ایین نامه باید به حساب) 10(و)8(

. ها بنا به تقاضای استانداری مربوط افتتـاح میگـردد واریـز شـود    ها وبخشداریبرای فرمانداری
ای مذکور غیر قابل برداشت خواهد بود و موجودی انها در پانزدهم و پایان هر ماه بـه  هحساب

  . حساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور در بانک مرکزی افتتاح میشود واریز خواهد شد
صورتهای مالی در پایان مقاطع زمانی فوق پس از کنتـرل توسـط بخشـداری و     -1تبصره 

شهرداری هر محل به فرمانداری مربوط ارسال می گردد و فرمانداری ها جمع صورتها ی مالی 
واصله از بخشها و شهرداری ها را طی لیستی ماهانه به دفتر فنی استانداری مربـوط بـه منظـور    

  .                                                اگذاری ارسال خواهد نمودکنترل با مدارک و مستندات و
محل وقوع  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(
                             .وزارت کشور ارسال خواهد کرد

هیئت رسیدگی مکلف است با همکاری بانک ملی مرکز استان طـرح فـیش سـه     -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
یشها نزد بانک ملی دریافت کننده وجه میماند و دو نسخه دیگر کـه  یک نسخه از ف -تبصره

مهمور به مهر و تاریخ بانک باشد به عامل تحویـل میشـود کـه بـا تسلسـم نسـخه مـذکور بـه         
بخشداری یا شهرداری برگ رسید دریافت کند برگهای رسید مذکور در تصفیه حساب با دفتـر  

  .فنی مالک عمل خواهد بود
ملین استخراج و بهره بردار مکلفند در کلیه فیش هـای پرداختـی شـماره    کلیه عا -24ماده 

  .                معدن محل وقوع معدن و نام خود را قید نمایند
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خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در پایان هر ماه وصولی ماهانه حساب  -25ماده 
ران به وزارت کشور نیز اعالم تمرکز وجوه نزد خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای

  .                                                 میگردد
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
قانون بودجه کـل کشـور تعیـین وبـه وزارت امـور اقتصـاد و        503059را از محل اعتبار ردیف

 .  سازمان برنامه وبودجه و استانداری ها اعالم خواهد شد دارایی،

 1363قانون بودجه سـال   503059اعتبار هر یک از استان هااز محل اعتبار ردیف -27ماده 
قام مجاز از طرف ایشان ودرخواست ذیحساب وزارت مذکور بر اساس دستور وزیر کشور یا م

 ها وادارات امور اقتصاد و دارایی مراکز استان ها ابالغ خواهد شـد، ازطریق خزانه به استانداری
هـای متبادلـه بـا سـازمان برنامـه      تا با رعایت مقررات عمومی دولت و براساس موافقـت نامـه  

                                                           .           وبودجه استان به مصرف برسد
های 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
هـای  موافقـت نامـه   28های اجرایـی موضـوع مـاده    های پیش نهادی دستگاهپروژهو بر اساس 

  .                                                    مربوط را با ازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند
 توانند برای اجرای پـروژه هـا یـر حسـب مـورد بـه فرمانـداریها،       ها میاستانداری -تبصره

  .                   ها تفویض اختیار نمایندو شهرداری بخشداری ها
کلیه دستگاه های اجرایی ذینفع مکلفند فهرست پروژه های پیشنهادی خود را بـا   -29ماده 

تعیین اولویت ها جهت بررسی و تنظیم موافقت نامه به دفتر فنی اسـتانداری واطـالع سـازمان    
  .برنامه و بودجه استان ارسال نمایند

  .مفاد این ماده تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت خواهد داشتدر اجرای  -تبصره
استانداریها مجاز نیستند هیچ نوع تعهد مـالی و پرسـنلی از محـل اعتبـار ردیـف       -30ماده

  .برای سالها ی بعد ایجاد نماید 1363قانون بودجه سال 503059
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  )1363مصوب(  های مرزیآئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه ) 4(
  تعاریف و اصطالحات): فصل اول(

  .این تعاریف و اصطالحات براساس حروف الفبا تنظیم گردیده است
آبخیزداری مدیریت منابع زیست محیطی یک آبخیز به نحوی که به بهترین وجه اهداف  -1

 .مدیریت طرح را برای بهره برداری مداوم از این منابع برآورده سازد

 .مجرای باریک طبیعی است برای جریان یافتن آب: آبراهه -2

محل و تأسیساتی است که در مجاورت رودخانه یا محل مناسب دیگـر بـرای   : آبشخور -3
 .نوشیدن آب چهار پایان از آن استفاده می شود

سازه یا بنایی است که جهت حفاظت و ترمیم سواحل اعم از رودخانه، دریاچـه و  : آبی -4
 .اث می شوددریا در مقابل فرسایش احد

عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسـیل بـه مسـیر تعیـین شـده در      : اصالح مسیر -5
معاهدات، موافقت نامه ها و نقشه های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یـا عوامـل دیگـر    

 .تغییر مسیر داده است

خاکریز یا مـانعی اسـت کـه بـه مـوازات تقریبـی محـور        : بازوهای خاکی یا سیل شکن -6
دخانه و نهر یا مسیل به خصوص در کنار آنها به منظور جلـوگیری از پخـش آب در   رو

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

آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در حداکثر طغیان معمـولی زیـر آب   : بستر -7
 . گیردقرار می

که سـطح خـاک را پوشـانده و آنـرا در      عبارت است از هر گونه گیاهی: پوشش گیاهی -8
 .مقابل فرسایش حفاظت می نماید

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

 .گرددعبارت از کلیه اقداماتی است که مانع تغییر مسیر رودخانه می: حفظ و تثبیت -10

ساله از طریق محاسبات آمار و  25است که با تناوب میزانی آبی : حداکثر طغیان معمولی -11
 .گردداحتماالت هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می
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آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق : حریم -12
ز بستر برای کمال انتفاع و یا حفاظت تأسیسات احداثی الزم می باشد و بالفاصله پس ا

 .قرار دارد

کلیه برنامه ها و عملیاتی که جهت مبارزه با فرسایش خاک بـه اجـرا در   : حفاظت خاک -13
 .آیدمی

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

  است که عمیقترین نقاط رودخانه، نهر یا مسیل را بـه یکـدیگر وصـل    خطی : خط القعر -15
 .می نماید

سازه یا بنایی است که در امتداد تقریبی دیواره طبیعی یا سواحل و برای : دیواره ساحلی -16
 .تثبیت و حفاظت سواحل و زمینهای جانبی در برابر سیل و فرسایش احداث می شود

می شود که تمام، قسـمت و یـا قسـمتهایی از آن     ای اطالقبه رودخانه: رودخانه مرزی -17
 .مرز مشترک دو کشور را تشکیل دهد

جریان یا باال آمدن نسبتاً زیاد آب در یک رودخانه به میزانی که از مواقع معمـولی  : سیل -18
همچنین استغراق زمینهای پست در اثر . به طور وضوح بیشتر باشد سیل نامیده می شود

 .را سیل یا طغیان آب می گویند باال آمدن سطح آب رودخانه

سازه یا بنایی است که در مقطع عرضی رودخانه به صورت آبشارهای مصـنوعی  : شوت -19
 .به منظور کاهش شیب طولی آن و کاهش سرعت آب احداث می شود

عبارت است از میله ها و نشانه هایی که به منظور مشـخص نمـودن خـط    : عالئم مرزی -20
  ی، بر اساس توافق دو یا چنـد کشـور هـم مـرز نصـب      مرز در شکل اندازه و رنگ معین

 .گرددمی

شود عبارت است از سندی که بین دو یا چند دولت منعقد می: عهد نامه و موافقت نامه  -21
در صورت عـدم پـیش بینـی در    (نماید و فسخ یک جانبه آن و ایجاد تعهد برای آنها می

 .موجب مسئولیت متخلف می شود) متن سند

 .عبارت است از کاشتن نهال برای حفاظت خاک در مقابل فرسایش: غرس اشجار -22

گردد که آب رودخانـه در  به قسمتی ازحریم رودخانه اطالق می: کناره یا کرانه یا دیواره -23
 .حداکثر طغیان معمولی خود از آن فراتر نرود
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محلی است که به منظور عبور اشخاص و چهار پایان برای دستیابی به رودخانه : گذرگاه -24
 .از آن استفاده می شود

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

عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حـداکثر میـزان خـود از آن    : مجرای اصلی -26
 .عبور نماید

 .حد قلمرو هوایی، دریایی و زمینی یک کشور را مرز گویندآخرین : مرز -27

مسیلی است که تمام، قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز مشترک دو کشـور  : مسیل مرزی -28
 .دهدرا تشکیل می

ای است که در پایان مذاکرات نمایندگان دو یـا چنـد   صورتجلسه: مقاوله نامه و پروتکل -29
که به منظـور توضـیح و تفسـیر یـا تعـدیل یـا       رسد و یا سندی است 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 بـه دو  : منصف المیاه -30
 .نمایدقسمت متساوی تقسیم می

قسمت و یا قسمتهایی از آن مرز مشـترک دو کشـور را    نهری است که تمام،: نهر مرزی -31
 .دهدتشکیل می

 
 قانون) 2(وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده ) : فصل دوم(
ــاده  ــرو، وزارت کشــور، وزارت   -1م ــدگان مطلــع وزارت نی ــه ای متشــکل از نماین کمیت

ژانـدارمری جمهـوری   ، )اداره جغرافیایی ارتش(کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع 
و وزارت برنامه و بودجه است که دارای اختیـارات کـافی بـرای    ) اداره مرزبانی(اسالمی ایران 

  .تصمیم گیری می باشند
هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای فوق الذکر دو نفر نماینده به عنوان اعضـا   -1تبصره 

  .اصلی و علی البدل و به وزارت نیرو معرفی خواهند نمود
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در صوت تشخیص کمیته، وزارت نیرو به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی از  -2تبصره 
 ها و سازمانها جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت به عمل خواهدنمانیدگان سایر وزارتخانه

  .آمد
عضویت هر یک از اعضا کمیته با حکم وزیر یا باالترین مقام وزارتخانه یا سازمان  -2ماده 

 .سال خواهد بود و تمدید عضویت اعضا آنها بالمانع می باشد به مدت سه

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

ته اعالم می گردد شـرکت  اعضا کمیته موظفند در تمام جلساتی که توسط دبیر کمی -3ماده 
نمایند و هرگاه به عللی معذور از حضور در جلسه باشند عضو علی البدل ملزم به شـرکت در  

  .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 

  .ارت بر برنامه های مطالعاتی و اجرایی از اختیارات خاص کمیته می باشدنظ
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
و بسـتر رودخانـه هـای     تصمیمات کمیته در چارچوب قانون حفظ و تثبیت کناره -7ماده 

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

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

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

  .مربوطه اتخاذ گردد تا تصمیمات مقتضی برای همکاری الزم از طرف مسئولین
تصمیمات کمیته پس از ابالغ به وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه مـی بایسـتی    -10ماده 

  .در اسرع وقت به مرحله اجرا گذارده شود
در مواردی که عبور لوله های نفت و گاز و ایجاد هر نـوع تأسیسـات دیگـر در     -12ماده 

مرزی ضرورت پیدا کنـد، طرحهـای الزم توسـط    حریم و بستر رودخانه ها و انهار و مسیلهای 
  .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 در خصوص موارد مندرج در مـواد   -13ماده 
  .باشد این آیین نامه از اختیارات کمیته می

یرو سمت دبیر کمیته را نیز دارا خواهد بود و از بـین کارمنـدان   نماینده وزارت ن -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 تهیه و تأمین می گروه رودخانه های مرزی به وسیله وزارت مذکور

  
  وظایف و مسئولیتها): فصل سوم(

آوری آمار و اطالعات مربوط به مشخصـات فنـی رودخانـه    امور مطالعاتی، جمع -15ماده 
های مرزی شامل هیدرولوژی، هیدرژئولوژی، زمین شناسی مهندسی و سـایر اطالعـات مـورد    

 هـای تثبیت کناره وبستر رودخانـه نیاز برای تهیه طرحهای مهندسی و اجرای طرحهای حفظ و 
  فنـی بـا وزارت نیـرو    مرزی و هماهنگ نمودن نیازهای ژئولوژی، نقشه برداری و سـایر مـوارد  

  .می باشد
امور برنامه ریزی و اجرای قانون حفظ و تثبیـت کنـاره و بسـتر رودخانـه هـای       -16ماده 

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

  .وزارت انجام خواهد شد
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وزارت نیرو بر حسب اولویت، حریم رودخانه هـای مـرزی، انهـار و مسـیلهای      -17ماده 
س از تأیید کمیته موضـوع مـاده   مرزی را اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند تعیین و پ

  .قانون جهت اطالع عموم آگهی خواهد نمود) 2(
قـانون بـا   ) 2(جابجایی و اسکان مرزنشینان پس از تشخیص کمیته موضوع ماده  -18ماده 

وزارت کشور می باشد و وزارتخانه های کشاروزی، نیرو و مسکن و شهر سازی بر حسب در 
و تأمین نیازهای ضروری مرزنشـینان بـرای انجـام    خواست وزارت کشور موظف به همکاری 

  .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
صـورت عـدم دسترسـی بـه     قیمت عادله بـه وسـیله کارشناسـان رسـمی و در      -1تبصره 

  .کارشناسان رسمی توسط خبرگان محلی برآورد خواهد شد
) 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  ــه  -20م ــز   تهی ــوزه آبری ــزداری در ح ــای حفاظــت خــاک و آبخی ــرای طرحه   و اج

  .رودخانه های مرزی به عهده وزارت کشاورزی می باشد
در صورتی که به تشخیص 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 
  . ز تصویب کمیته به اجرا درآوردپس ا

اجرای مقررات 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 

مرزی، هماهنگی و همکاری دو یا چند کشور هـم مـرز را ایجـاب مـی نمایـد، وزارت امـور       
خارجه در هر مورد به درخواست وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و تأیید کمیته موضوع ماده 
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با تشکیل کمیسـیونهای مشـترک و اخـذ    (ذاکرات سیاسی و قانونی قانون نسبت به انجام م) 2(
برای جلب همکاری طرف مقابـل اقـدام خواهـد نمـود و حسـب      ) تماس بین نمایندگان دو کشور

  .داشت ها و سایر قراردادها اقدام الزم معمول خواهدها، پروتکلمورد نسبت به انعقاد موافقت نامه
رودخانـه مـرزی مسـتلزم اصـطالحات جزئـی در       در مواردی که اصالح مسـیر  -24ماده 

با پیشـنهاد کمیتـه   ) قانون اساسی 78در اجرای اصل (خطوط مرزی باشد ورازت امور خارجه 
  .قانون، در مورد اخذ مجوز از مجلس شورای اسالمی اقدام خواهد نمود) 2(موضوع ماده 

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

براسـاس تصـمیمات کمیتـه    ) اداره مرزبانی(ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران   -26ماده 
قانون تسـهیالت الزم را در حـد وظـایف قـانونی بـرای وزارتخانـه هـا و        ) 2(مندرج در ماده 
  .ط فراهم می نمایدسازمانهای ذیرب

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

  .خواهد بود
را کـه مسـتلزم    و وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول اجرای قانون می بایستی کلیه مسـائلی  

تردد بر رودخانه های مرزی و تماس با مأمورین و مرزبانان کشـور مقابـل مـی باشـد قـبالً بـا       
  .مرزبانان کشور مربوطه هماهنگ و زیر نظر آنها اقدام نمایند

جلوگیری از تجاوز اشخاص به بستر رودخانه ها، انهار و مسیلهای مرزی و ابنیه  -28ماده 
نین اعالم حدوث هر گونـه تغییـرات در تأسیسـات و ابنیـه فـوق      و تأسیسات حفاظتی و همچ

  .می باشد) اداره مرزبانی(الذکر به عهده ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران 
تعیین محل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دستک گذاری جهـت سـیم خـاردار     -29ماده 

بـا ژانـدارمری    برای اجرای پروژه های حفظ و تثبیـت کنـاره و بسـتر وردخانـه هـای مـرزی      
  .می باشد) اداره مرزبانی(جمهوری اسالمی ایران 
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تعیین محل و مشخصات و نظارت بر تعبیه دروازه یا گذرگاه برای برداشـت آب   -30ماده 
  از رودخانه مـرزی و احـداث آبشـخور در مـواردی کـه امکـان دسترسـی در خـارج از بسـتر          

  .شد به عهده اداره مرزبانی می باشدرودخانه های مرزی برای مرزنشینان وجود نداشته با
تهیه عکسهای هوایی با مقیاس مورد نیاز از مسیر رودخانه های مـرزی و حـوزه    -31ماده 

اداره (بـا وزارت دفـاع    50000/1آبریز آنهـا و نقشـه هـای توپـوگرافی کوچـک مقیـاس الـی        
  .می باشد) جغرافیایی ارتش

قانون نسـبت بـه تهیـه    ) 2(موضوع ماده سازمان نقشه برداری به تشخیص کمیته  -32ماده 
  .مورد نیاز اقدام خواهد نمود) 50000/1بزرگتر از (نقشه های بزرگ مقیاس 

مختصات قائم الزاویه و جغرافیـایی نقـاط   ) اداره جغرافیایی ارتش(وزارت دفاع  -1تبصره 
همچنـین   مبنایی موجود را برابر مقررات جاری در اختیار سـازمان نقشـه بـرداری قـرار داده و    

  نسبت به اعزام یک یا چند نفر نماینده به عنوان ناظر بر امـور اجرایـی نقشـه بـرداری و تأییـد      
  .نقشه های تهیه شده اقدام می نماید

مشارکت در انجام عملیات نقشه برداری زمینی در موارد ضـروری و بنـا بـه تشـخیص کمیتـه      
  .بود قانون، با اداره جغرافیایی ارتش خواهد) 2(موضوع ماده 

وزارت برنامه و بودجه عالوه بر تعیین هزینه های ساالنه مورد نیاز وزارتخانـه و   -33ماده 
سازمانها در ارتباط با اجرای قانون، اعتبارات الزم را نیز در موارد فوری پـیش بینـی نشـده بـه     

  .طور ضربتی تأمین می نماید
 
  می آبرسانی،آبیاری و زهکشیآئین نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال های عمو) 5(

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

  .سالم سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوندآبرسانی،  هستند که به منظور
آبیاری و زهکشی که با حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال های عمومی آبرسانی،  -2ماده 

  .از منتهی الیه دیواره آنهاست. توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر می باشد
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  :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 8میازن حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15تا  10از ) دبی(آبدهی  -2

 .متر 6میزان حریم از هر طرف  –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  150متر از ک) دبی(آبدهی  -6

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

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

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

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

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

ها تا مساحت کانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغ -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 
واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعـی، کانـال هـای آبیـاری آبرسـانی و      
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 . رد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعالم دارندمربوط را، حسب مو حریم
  .مدت یاد شده، مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و امالک نمی باشد

وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته  -6ماده 
خود یا صدور پروانه سـاختمان یـا    به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به وظایف
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نظایر آن، حد بستر، حریم رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها و برکه هـای طبیعـی را در داخـل    
محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از این محدوده، از شرکت های آب منطقـه ای و  

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

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

د، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل برای تأسیسات دو طرف، بـه صـورت   دارای حریم هستن
  .مشترک مورد استفاده قرار می گیرد

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

  .آنها به مالکان پرداخت می شود
  

  آیین نامه اجرائی قانونی تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات  بالیای طبیعی)  6(
  )1372مصوب(  

ــران، وزارت مســکن و    ــالی، موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه ته ــوزش ع وزارت فرهنــگ و آم
المللـی  نـبیـ ور، موسسـه  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
کمیته فرعی دفع آفات و امراض نباتی و سـرمازدگی بـه مسـئولیت وزارت کشـاوری و      –ب 

  :عضویت دستگاههای مشروحه زیر
وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسـی کشـور، سـازمان    
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزرات کشور، سازمان حفاظت محیط زیسـت، وزارت  

  .ت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایرانبهداش
کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی به مسـئولیت وزارت جهـاد سـازندگی و     –ج 

  :عضویت دستگاههای مشروحه زیر
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وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، سـازمان هواشناسـی کشـور، وزرات    

یست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایـران، وزارت  کشور، سازمان حفاظت محیط ز
  .پست و تلگراف و تلفن

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

مسـکن و  وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادسـازندگی، وزارت راه و ترابـری، وزارت   
شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین شناسـی کشـور، وزارت کشـاورزی، وزارت پسـت و     

  .تلگراف و تلفن
کمیته فرعی رفع آلودگی هوا به مسئولیت سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت و عضـویت       -هـ 

  : مشروحه زیر دستگاه های
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی، وزارت کشـور،    
سازمان هواشناسی کشور، سازمان انرژی اتمی ایـران، وزارت نفـت، سـازمان صـدا و سـیمای      

یران، موسسه مطالعات محیط ریست، دانشـگاه تهـران موسسـه ژئوفیزیـک     جمهوری اسالمی ا
  .دانشگاه تهران، شهرداری تهران

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

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت جهاد سـازندگی، وزارت کشـاورزی، وزارت کشـور،    
سازمان بنادر کشتیرانی، سازمان هواشناسی کشور، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهـران، سـازمان   

  . صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن
احمـر و عضـویت دسـتگاههای     عیـت هـالل  کمیته فرعی امداد و نجات بـه مسـئولیت جم   -ز

  : مشروحه زیر
احمر جمهوری اسالمی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جمعیت هالل

فرماندهان نیروهای نظامی و نیـروی انتظـامی،   کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
ش و پـرورش، سـازمان صـدا و    وزارت راه و ترابری، وزارت جهـاد سـازندگی، وزارت آمـوز   
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المللی زلزله شناسی اسالمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه بینسیمای جمهوری
  . و مهندسی زلزله، سازمان بهزیستی کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شهرداری تهران

اههای کمیته فرعی جبران خسارات به مسـئولیت سـازمان برنامـه و بودجـه و عضـویت دسـتگ       -ح
  : مشروحه زیر

سازمان برنامه و بودجه، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، وزارت کشـور، وزارت مسـکن و      
شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایـران،  
شرکت بیمه ایران، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان صـدا و سـیمای جمهـوری    

  . ایران اسالمی
  . کمیته فرعی بهداشت و درمان به مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –ط 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هـالل احمـر جمهـوری اسـالمی ایـران،      
دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان صدا و سیمای جمهـوری اسـالمی ایـران، وزارت جهـاد     

  . سازندگی، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور
هـای نـه گانـه    ز مسئوالن کمیتهکمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب ا -2ماده 

  . فوق می باشد
هر یک از کمیته های فرعی دارای دبیر هستند که با حکم مسئول کمیته فرعی مربوط  -3ماده 

سال منصوب شده و در جلسات مربوط بدون حـق رأی، شـرکت مـی نماینـد و      2برای مدت 
  . انتخاب مجدد آنان بالمانع است

مسئول و حداقل دو سوم اعضای کمیته تشکیل می شود و  هر کمیته فرعی با حضور -4ماده 
  . 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 ملی را  -5ماده 
د و مقامات تعیـین شـده در   به عهده دارد به طور منظم و سه ماه یک بار تشکیل جلسه می ده

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

تاندار و کمیته کاهش اثرات بالیای طبیعی استانی با حکم وزیر کشور به ریاسـت اسـ   -6ماده 
شود و هر یک از کمیته های حضور مسئوالن ذی ربط استانی و شهردار مرکز استان تشکیل می
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فرعی عنداللزوم و با حکم استاندار با همان ترکیب مسئوالن مشابه در استان به ریاست نماینده 

  .استاندار تشکیل شده و انجام وظیفه می نمایند
دهـد و حضـور نماینـدگان    اه یکبار تشکیل جلسه میکمیته فرعی به طور منظم هر م -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
امور مربوط به خود، از اعضای هیئت هـای  کمیته های فرعی می توانند برای پیشبرد  -8ماده 

علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و متخصصـان و کارشناسـان دسـتگاههای اجرایـی     
  . دعوت بعمل آورند

جلسات فوق العاده هر یک از کمیته هـای فرعـی بـا تصـمیم مسـئول کمیتـه فرعـی         -9ماده 
یا درخواست سه تن از اعضا در وزارتخانه یا سازمان یا موسسه ای که مسـئول کمیتـه    مربوط،

  . به آن وابسته است تشکیل خواهد شد
وظایف کمیته های فرعی وظایف کلی و عمومی کمیته های فرعی، انجام مطالعـات   -10ماده 

ز بـروز حادثـه   و کارهای تحقیقاتی در زمینه ارائه راه حلهایی است کـه منجـر بـه جلـوگیری ا    
  شرح وظایف تفصیلی . طبیعی یا کاهش اثرات آن خواهد شد

کمیته ها ظرف یکماه از تاریخ تشکیل، توسط اعضای کمیته مربوط تهیه و به تصـویب کمیتـه   
  . ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی خواهد رسید

  ب مسئول هر کمیته فرعی به پیشـنهاد وزیـر مربـوط و حکـم وزیـر کشـور منصـو        -11ماده 
  . مسئوالن کمیته های فرعی در رده معاون وزیر یا ریاست سازمان می باشند. می گردد

کمیته هماهنگی، در وزارت کشور تشکیل می گردد و عهده دار جمع بندی نظرات  -12ماده 
ارائه شده توسط کمیته های فرعی و تجزیه و تحلیل و هماهنگی آنها جهت ارائه به کمیته ملی 

  . کاهش اثرات بالیای طبیعی برای بررسی و تصویب می باشد
ر العمل های مربـوط و بـر اسـاس    حق الجلسه کمیته ها با رعایت مقررات و دستو -13ماده 

  . قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی پرداخت خواهد شد) 2(تبصره 
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به منظـور تسـهیل همـاهنگی در مبادلـه اطالعـات و تحقیقـات و انجـام پشـتیبانی          -14ماده 
گی، کارشناسی در موارد مزبور و نیز تامین خـدمات الزم، بـه عنـوان دبیرخانـه کمیتـه همـاهن      

  . تشکیالت مناسبی در وزارت کشور تشکیل می شود
  

  )1373مصوب( گزیده ای از آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب) 7(
بهداشـت   جهاد سـازندگی،  کشاورزی، سازمان با همکاری وزارت خانه های نیرو، -3ماده 

ودرمان وآموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط حسب مـورد نسـبت بـه    
  .    بررسی و شناسایی کیفیت آبهای ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود

سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریـق   -4ماده 
مدارک مورد نیاز را در صـورت درخواسـت    موظفند اطالعات و مسئولین .مقتضی اقدام نمایند

  .          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
  .  همکاری الزم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشت

  
  ئیآئین نامه اجرا 16بر افزودن یک تبصره به ماده   مصوبه هیئت وزیران مبنی   )8(

  )1375مصوب  ( کل کشور1363قانون بودجه سال  66ه تبصر
پروانه بهره برداری و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حریم صدور  -2تبصره 

هـای طبیعـی و   مسیلها، چشمه هـا، مردابهـا و برکـه    روخانه ها، انهار طبیعی، کانالهای عمومی،
از (ها، اعم از طبیعـی و مخزنـی توسـط وزارت کشـور     دریاها و دریاچه حریم قانونی سواحل

، بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سازمانهای آب )فرمانداریها و بخشداریهاجمله استانداریها، 
  . ربط یا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع استای ذیمنطقه

  حسن حبیبی         
  معاون رئیس جمهور      
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  برکه های آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها،  )9(
  )1379مصوب ( طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی 

مـورخ   100/31/48556بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      11/8/1379ت وزیران در جلسه مورخ أهی
آئـین   – 1361مصـوب    –قانون توزیع عادالنه آب ) 51(وزارت نیرو به استناد ماده 3/8/1379

نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه هـای  
  :آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود

اصطالحات مندرج در این آئین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیـل بـه    -1ماده 
  :کار می رود

  .است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشدمجرائی : رودخانه -الف
مجرائی است که آب به طـور دائـم یـا فصـلی در آن جریـان داشـته و دارای       : نهر طبیعی -ب

  .حوضه آبریز مشخصی نباشد
  .مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیر مدرن احداث شده باشد: نهرسنتی -پ
القی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معموالً زمین بات: مرداب -ت

در مد بزرگ دریا زیر آب می رود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصـول  
  .بارندگی و سیالب غرقاب شده و معموالً در تمام سال حالت باتالقی داشته باشد

ن سطحی و زیر زمینی آب در آنها جمـع شـده و   اراضی پستی است که در اثر جریا: برکه -ث
 . باقی می ماند

مجرائی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعـی یـا غیـر طبیعـی، امکـان      : مسیل متروک -ج
  .حدوث سیالب در آن وجود نداشته باشد

مجاری مستحدثه ای هستند که به منظور آبرسانی، سالم : شبکه های آبیاری و زهکشی و کانالها
  .اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوندسازی 

آن قسمت از رودخانه، نهـر یـا مسـیل 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 

  . شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود
سـاله   25می نماید سیالب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از در مناطقی که ضرورت ایجاب 

هـای مربـوط و   ای حسب مورد بـا ارائـه نقشـه   مالک محاسبه قرار گیرد، سازمانهای آب منطقه
تغییـرات طبیعـی    .توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود
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بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکـان در   بستر رودخانه ها، مسیلها یا انهار طبیعی در
  .اختیار حکومت اسالمی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد

ها، مسیل، نهر طبیعی یـا سـنتی، مـرداب و    آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه: حریم -خ
ـ ـبرکه طبیعی است که بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنـوان حـق ارتفـ    ال ـرای کمـ ـاق ب

فاظت آنها الزم است و طبق مقررات این آئین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای ـانتفاع و ح
حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصـلی   .ای تعیین می گرددآب منطقه

یا نهـر   داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه
 1.طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد

هـا،  ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانهشرکتهای آب منطقه -2ماده 
ریـزی  های طبیعی موجـود در حـوزه فعالیـت خـود را بـا برنامـه      انهار، مسیلها، مردابها و برکه

  .2ارشناس یا کارشناسان ذیصالح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایندمشخصی و با اعزام ک

ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهـر طبیعـی، مسـیل،    شرکت آب منطقه -3ماده 
مرداب و برکه طبیعی را تعیین می نماید، مراتب را به طرق مقتضی به طور کتبـی بـه متقاضـی    
اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از طریق پخش اطالعیه هـای محلـی   

 _طبیعـی  (د که بستر و حریم رودخانه، نهـر به اطالع اشخاص ذینفع می رس) برای یک نوبت(
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        
را به شرکت مربـوط   اعتراضی داشته باشند ظرف یکماه از تاریخ انتشار اطالعیه، اعتراض خود

چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حـریم تعیـین شـده در مهلـت     . تسلیم و رسید دریافت کنند
ای مربوط اعتراض را به کمیسیونی مرکب از دو شرکت آب منطقه. مذکور در فوق واصل شود

نفر کارشناس فنی ذیصالح و یک نفر کارشناس حقوقی که از بـین مجـرب تـرین کارشناسـان     
  .نمایدبا ابالغ مدیر عامل منصوب می شوند، ارجاع می شرکت

                                                 
رجوع شود .(به شرح متن اصالح شده است 18/12/1382هـ مورخ 29101ت/58977شماره بموجب تصویب نامه  1بند خ ماده  - 1

 )فصل دوم 16به بند 
رجوع شود به بند .(الحاق شده است 2یک تبصره به ماده  18/12/1387هـ مورخ  29101ت/58977بموجب تصویب نامه شماره  - 2

 )فصل دوم 17
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پـس از وصـول پرونـده مـورد اعتـراض، گـزارش       ) 3(کمیسیون مذکور در مـاده   -4ماده 
کارشناس یا کارشناسان را بررسی می کند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافـق  

کارشناس یـا کارشناسـان ذیـربط نظـر      کند و اال بعد از اخذ توضیحات ازباشد، آن را تأیید می
چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسـیون قـانع کننـده    . خود را به شرکت اعالم خواهند نمود

اً یا به وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپس نظر ـتواند راسنباشد، کمیسیون می
سیون قطعی و به منزلـه نظـر   نظر این کمی. خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعالم دارد

  .وزارت نیرو است
ای این آئین نامه، شـرکت آب منطقـه  ) 3(پس از اعالم نظر کمیسیون موضوع ماده  -5ماده 

نسبت به عالمتگذاری حد بستر و حریم تعیین شده بـه نحـو مقتضـی اقـدام خواهـد نمـود و       
الک، ـثبـت اسـناد و امـ   ای از نقشه مربوط بـه بسـتر و حـریم را بـرای اطـالع بـه اداره       نسخه
ل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ـداری و شهرداری حوزه عمـبخش

ایران اعالم خواهد داشت و از تجاوز افراد بـه بسـتر و حـریم بـا همکـاری مـأموران انتظـامی        
  .جلوگیری خواهد کرد

نهر، مسیل، مرداب و برکه پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه،  -6ماده 
طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه ای قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقـع در  
بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم بداند، بر اساس مقررات مربوط 

  .اقدام خواهد نمود
صـورت کشـت موقـت باشـد، پـس از      هرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم به  -تبصره 

  .برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد
کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره برداری از  -7ماده 

ای ذیربط به صورت اجاره آب مزاحمتی ایجاد نماید، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه
وران بالمانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجـاد اعیـانی و   و رعایت اولویت برای مجا

مسـترد و از   در صورت تخلف اراضی. را ندارد) به جز زراعت سطحی(غرس نهال و درخت 
شرکت آب منطقه ای ذیربط باید در اجاره نامه قید کند کـه  . فعالیت وی جلوگیری خواهد شد

  .ایر آن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتدر صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظ
  .استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر باال دست سدها شمول ندارد -تبصره
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چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده  -8ماده
ست، برای اجرای طرحهای آب بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت ا

و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریـق وزارت نیـرو بـه دسـتگاه متقاضـی بـه       
صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگـذاری  

  .قید خواهد گردید
و امـالک بـه صـورت مـوردی      چنانچه افراد یا شهرداریها یا ادرات ثبـت و اسـناد   -9ماده 

را که در  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؛ 

بستر و حریم هر یک که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد 
از موارد یاد شده به ترتیب مقرردر این آئین نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه تصرفات قانونی 

  1.داشخاص نسبت به امالک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذیصالح تأیید شده باش
وجود چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از اراضی مازاد بستر برای مجاوران  -10ماده 

داشته باشد، شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یـا مسـیل یـا    
مرداب یا برکه طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمینهایی را که در اثر دیواره سـازی حاصـل   
می شود، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعـه و بـا   

ع در ـبسـتر واقـ  . و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نماینـد قبول شرایط 
شرکت می تواند پس از . داث در اختیار دولت جمهوری اسالمی ایران استـواره احـپشت دی

تعیین میزان حریم که بالفاصله بعد از دیواره احداثی شروع مـی شـود، باقیمانـده بسـتر را بـه      
  .عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد سازنده دیوار یا در صورت

ای با همکاری شـهرداریها و ادارات ثبـت اسـناد و امـالک،     شرکتهای آب منطقه -11ماده 
تشخیص متروک بودن مسیلها در خارج از محدوده . مسیلهای متروک را شناسایی خواهند نمود

ونی شـهرها، شـرکت   ای است، ولی در داخل محـدوده قـان  قانونی شهرها با شرکت آب منطقه
در صورت بروز اختالف نظر، . مزبور با همکاری شهرداریها تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود

  .تشخیص وزارت نیرو معتبر است
                                                 

. آئین نامه در خصوص دریافت هزینه کارشناسی طی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است 9ماده بخشی از  - 1
 )فصل سوم  38و  34رجوع شود  به بند(
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عبور از لوله نفت و گاز و غیره از بسـتر و حـریم رودخانـه هـا، انهـار طبیعـی،        -12ماده 
نیـرو بـال مـانع اسـت، ولـی مسـئولیت       های طبیعی با موافقـت وزارت  مسیلها، مردابها و برکه

  .حفاظت آنها با دستگاههای ذیربط خواهد
وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، شـهرداریها و همچنـین سـازمانها و     -13ماده 

نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صـدور پروانـه الزم   
هر نـوع  . ، مسیلها، مردابها و برکه های طبیعی را استعالم نمایندبستر و حریم رودخانه ها، انهار

متخلفان از این ماده . تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است
  .طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد

عی و راههای اصلی ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیهرگاه حریم رودخانه -14ماده 
و فرعی موجود تداخل نمایند، قسمت مورد تداخل برای تأسیسات طـرفین بـه طـور مشـترک     

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت
های آبیاری و زهکشی بـا توجـه بـه    حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه -15ماده 

ابع آن برای هـر طـرف تعیـین    ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو یا شرکتهای ت
  :باشدمی گردد و این حریم از منتهی الیه دیواره آنها می

  .ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی
  متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15بیش از ) دبی(آبدهی  -الف
  متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف  –انیه متر مکعب در ث 15تا  10از ) دبی(آبدهی  -ب
  متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف  –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
  متر 2تا1حریم از هر طرف میزان -متر مکعب در ثانیه2از یکصد وپنجاه لیترتا) دبی(آبدهی  -ث
  متر 1میزان حریم از هر طرف  –کمتر از یکصد و پنجاه لیتر در ثانیه ) دبی(آبدهی  -ج

  ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله 3( متر 6حریم لوله آبرسانی تا قطر پانصد میلیمتر کالً  -الف
  )هر طرف نسبت به محور لولهمتر از  4(متر  8حریم لوله از پانصد تا هشتصد میلیمتر کالً  -ب
متـر از هـر طـرف     5(متـر   10 حریم لوله از هشتصد تا یکهزار و دویست میلیمتر کـالً  -پ

  )نسبت به محور لوله
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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
کانال، انهار، شبکه های آبیاری و زهکشی و انهـار طبیعـی و احـداثی واقـع در      -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،    (در مواردی که در طراحی کانـال، تأسیسـات طبعـی     -2تبصره 
متـر از  ) 2(در یکطرف یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصـله  ) و غیره زهکش

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 

  .ر این ماده کمتر باشدمقرر د
 
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی)134(آیین نامه اجرایی ماده) 10(

  )1379مصوب(
 رتخانه هـای نیـرو،  اوز ای متشکل از واحدهای استانی سازمان،در هر استان کمیته -4ماده 
نماینـده اسـتانداری    وبرنامه ریزی کشـور،  سازمان مدیریت درمان وآموزش پزشکی، بهداشت،

لت هودستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل میگردد تا نسبت به رفع اختالفات احتمالی در مورد م
.                                                                   داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید تصمیمات کمیته با سه رای موافق الزم االجرا است

مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی منظـور       -6ماده 
برحسـب نظـر سـازمان     گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و خواهد شد در اختیار سازمان قرار می

های حفاظت کیفی منابع آب و طرح های پیگیری تصـفیه   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
  .      پایش کیفی، منابع آب سطحی وزیر زمینی –ب 
ی فاضالب های شهری، روستایی و شـهرکها ونـواحی   تصفیه ودفع بهداشت ،آوری عجم -ج

  صنعتی وپادگانها،                   
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پرسـنل و   ویقاطالع رسانی و آموزش عمومی در جهت حفاظت کیفی منابع آب و تش _ هـ
غیر پرسنل در قبال و نسبت به فعالیت و کوشش در جهت حسـن اجـرای ایـن آیـین نامـه بـا       

  .استخدام کشوریقانون  )41(رعایت ماده
  
  

  )1380 مصوب( آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک اصالحی )11(
اراضی که قبالً جزء شوارع یا میدان های عمومی بوده و همچنین انهـار متروکـه    -27ماده 

که بعداً تبدیل به ملک می شود از طرف مالک یا شهرداری یا مرجع ذیـربط درخواسـت ثبـت    
  .خواهد شدنسبت به آنها پذیرفته 

کلیساها و معابد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی و کاروانسـراهای   -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     -41ماده 
ها و آب های عمومی و بستر مسیلها و قبرستانها، مراتع و جنگلموات و مباحه نیزارها، بیشه

ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعـم از سـطحی و   رودخانه
  .سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شدزیرزمینی و چشمه 

نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها کـه ضـمن درخواسـت     -42ماده 
ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقـع صـدور سـند    

ه از مقررات قانون توزیع مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و بجای آن عبارت با حقاب
  .عادالنه آب قید گردد

  
  
  
  
  
  
  



  64                                                                                       رودخانه ها و سواحل در آئینه قانون
 

  آئین نامه داخلی کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه )12(
  )1382مصوب ستاد حوادث غیرمترقبه (

   :ماده یک
  : باشدکار گروه 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

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -6

 سازمان هواشناسی کشور -7

 سازمان زمین شناسی کشور -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

 حقیقات و فن آوریوزارت علوم، ت -13

  : ماده دو
گیری عملیات اجرایی کارگروه و ایجاد زیر گروه هـای  به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی، پی

  . گرددتخصصی وابسته، دبیرخانه کارگروه در وزارت نیرو تشکیل می
  . گردددبیر کارگروه با حکم ریاست کارگروه منصوب می :1تبصره

ه، تهیه دستور جلسـه مـنظم بـه صـورت جلسـات و پیگیـری       دعوت اعضا به جلس :2تبصره 
  . اجرای مصوبات بر عهده دبیرخانه کارگروه خواهد بود

هماهنگی برای فـراهم کـردن مکـان برگـزاری مناسـب جلسـات و تنظـیم برنامـه          :3تبصره 
  . گیردزمانبندی آن توسط دبیرخانه کارگروه صورت می
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کارگروه از طریـق دبیرخانـه و بـه امضـاء دبیرخانـه       کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی :4تبصره
  . گیرد مگر در مواردی که ضرورت تائید و امضای آن با ریاست کارگروه باشدانجام می
  : ماده سه

جلسات عادی کارگروه هر یکماه بر اساس برنامه تنظـیم شـده دعوتنامـه ارسـالی بـا حضـور       
ی موافق حداکثر نسبی اعضـاء حاضـر در   حداقل دو سوم اعضاء تشکیل یافته و مصوبات با را

  . جلسه قابل اجرا خواهد بود
در صورت عدم حضور ریاست کارگروه، جلسات توسـط نایـب رئـیس تشـکیل و      :1تبصره 

  . رسمیت خواهد داشت
در صورت ضرورت و تشخیص رئیس و یا تقاضای کتبی نصف اعضـاء، جلسـات    :2تبصره 

  . فوق العاده قابل تشکیل می باشد
  : چهار ماده

امور مربوط به خود و تشکیل کارگروههای فرعـی از   کارگروه تخصصی می تواند برای پیشبرد
اعضای هیئت های علمی دانشگاهها و موسسات آمـوزش عـالی و متخصصـان و کارشناسـان     

  . دستگاههای اجرایی دعوت بعمل آورد
  : ماده پنج

بابت فعالیتها و شرکت در جلسات حق الزحمه اعضای کارگروه و محققین کارگروههای فرعی 
طرح جـامع امـداد و نجـات     47های مربوطه و بر اساس ماده با رعایت مقررات و دستورالعمل

  . کشور پرداخت می گردد
  : ماده شش

جلسـه متنـاوب    5در صورتیکه هر یک از اعضاء بنا به دالیلی بیش از سه جلسه متـوالی و یـا   
مراتب کتباً از طرف ریاست کـارگروه بـه دسـتگاه    . بندبدون اطالع قبلی در جلسات حضور نیا

  . اجرایی ذیربط اعالم تا نسبت به انتخاب و معرفی فرد جایگزین اقدام گردد
 12/9/1382تبصره بنا به پیشنهاد ریاست کارگروه در جلسه مورخ  6ماده و  6این آئین نامه در 

ب ستاد حوادث و سـوانح غیـر   به تصوی 12/10/1382کارگروه ملی آمادگی و در جلسه مورخ 
  . مترقبه کشور رسیده است
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  شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه
همـان طـرح شـرح     31طرح جامع امداد و نجات کشور و با استناد بـه مـاده    39بموجب ماده 

  : 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 آوری مجموعه اطالعات پایه و تخصصی در ارتباط با رودخانهجمع -1-2
 . و سیالبها و نوسانات آب دریا

 . مستندسازی اطالعات سیالب در کشور -1-3

 : مطالعات و پژوهش -2

برنامه ریزی، پیشنهاد و اجرای طرحهای مطالعاتی  و تحقیقـاتی مـورد    -2-1
نیاز برای کاهش خسارات سیل و نوسانات آب دریا و تعیـین دسـتگاه   

 . اجرایی ذیربط

 . تهیه نقشه های پهنه بندی سیالب رودخانه های کشور -2-2

انجام تحقیقات و تهیه دستورالعمل ها و تدوین ضوابط فنی و حقـوقی   -2-3
 . مرتبط

 . نامه ریزی و مطالعه ایجاد سیستم پیش بینی و هشدار سیلبر -2-4

طراحی ساختارهای مدیریتی و تدوین نظامنامـه مـدیریت سـیالب در     -2-5
 . مناطق مختلف کشور

 . طراحی نرم افزاری های الزم در زمینه پیشگیری و کنترل سیالب -2-6

 . مطالعه و بررسی روشهای مختلف کاهش خسارات سیل -2-7

 : آموزش -3

دانش فنی کارشناسـان و مـدیران و مسـئولین سـازمانهای     ارتقاء سطح  -3-1
ها و کارگاههای آموزشی، نشر کتـب  ذیربط و برگزاری سمینارها، دوره

 . و جزوات آموزشی، بازدیدهای علمی

تهیه برنامه های تبلغاتی و فرهنگی به منظور آمـوزش همگـانی و بـاال     -3-2
دا و های عمـومی شـامل صـ   بردن سطح آگاهی عمومی از طریق رسانه
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سیما، مطبوعات، برگزاری سخنرانی، نشر کتب، چاپ بروشور، پوسـتر  

 . آموزشی و آموزش مفاهیم پایه در کتب درسی

ترویج استفاده از دستاوردهای نوین علمی و فنی در مسائل مربوط بـه   -3-3
 . پیشگیری و کاهش خسارات سیل و نوسانات آب دریا

راهکارهای مقابلـه   توسعه شبکه های اطالع رسانی در زمینه سیالب و -3-4
 . با آن

همکاری و هماهنگی الزم با مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی داخلی  -3-5
و خارجی به منظور تبادل و انتقال تجربیـات و برگـزاری سـمینارها و    

 .نشست های علمی و تحقیقاتی در این زمینه

 )مدیریتی و دبیرخانه: (فعالیت های اجرایی و ستادی -4

اههای اجرایی مختلف در رابطه با مطالعـه و  ایجاد هماهنگی بین دستگ -4-1
 . اجرای طرح های پیشگیری و کنترل سیالب در کشور

ایجاد هماهنگی بـین کارگروههـای فرعـی سـیل در اسـتانها و اعمـال        -4-2
 . نظارت عالیه بر آنها

پیشنهاد بودجه ساالنه مورد نیاز کارگروه و تنظـیم و مبادلـه موافقتنامـه     -4-3
 .مربوطه

، قرارداد و یا پیگیری تصـویب آئـین نامـه و یـا قـانون      انعقاد توافقنامه -4-4
مناسب به منظور اجرایی شدن روابط بین سازمانی و مشارکت داخلـی  
و خارجی نیز مشارکت مردمـی در پیشـگیری و مـدیریت مخـاطرات     

 . سیالب

به تائید کـارگروه ملـی 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
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  شرح وظایف کارگروههای استانی سیل و طغیان رودخانه
و تبصـره ذیـل    35و  29استناد به مـاده  طرح جامع امداد و نجات کشور و با  29بموجب ماده 

این طرح، شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه استانی که دبیرخانه  41ماده 
-شود، به شـرح ذیـل مـی   اداره کل امور آب استان تشکیل می یا ای وآن در شرکت آب منطقه

  : باشد
اطی، خطوط انتقال انـرژی  شناسایی و اولویت بندی شهرها و روستاها ،شبکه راههای ارتب -1

در استان بر مبنای اهمیت و میزان آسیب پذیری در برابر سیالب و تعیین راهکارهای مناسب 
 . برای افزایش ایمنی آنها در برابر سیالب اعم از محدوده های داخل و خارج از شهرها

شنهاد تعیین ضرورتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه کاهش خسارات ناشی از سیل و پی -2
 . آن به کارگروه تخصصی مستقر در ستاد

ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پیشگیری و کاهش خسارات سیل و اولویت بندی طرحهای  -3
 .مطالعاتی و اجرایی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در رابطه با انجام طرحهای مذکور

 . در سطح استانبرنامه ریزی برای تدوین نظامنامه پیشگیری و کاهش خسارات سیل  -4

های اولیه اجرای مانور و تمرین مـدیریت بحـران   تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحها و برنامه -5
 . سیل به صورت محلی و استانی

ایجاد هماهنگی با سایر کارگروههای تخصصی مدیریت مخاطرات و پیشگیری حوادث و  -6
 . سوانح استان

واقع بـروز بحـران ناشـی از سـیل و     همکاری با کارگروههای عملیاتی آمادگی استان در م -7
 . طغیان رودخانه

تهیه بانک اطالعاتی از مشخصات و میزان آسیب های زیستی محیطی، انسانی و اقتصـادی   -8
 . سیالبهای استان

تهیه گزارشهای عوامل ایجاد تشـدید سـیل در اسـتان و ارائـه بـه مراجـع مسـئول و کمیتـه          -
 . تخصصی مستقر در ستاد

تهیه گزارشهای تحلیلی پس از وقوع سیالب در استان و ارائـه بـه مراجـع مسـئول و کمیتـه       -
 . تخصصی مستقر در ستاد
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  بررسی و اعالم نظر در خصوص برنامـه هـا، پـروژه هـا و گزارشـات مربـوط بـه حفاظـت          -
 . رودخانه ها، آبخیزداری و کنترل سیالب در سطح استان

ب سیستمهای هشدار سیل و پیگیـری تـأمین اعتبـار    تعیین و پیشنهاد اولویت ها برای نص -9
 . الزم برای تهیه، نصب و راه اندازی این سیستم ها در سطح استان

و اجـرای  ) در سـطح عمـومی و تخصصـی   (برنامه ریزی و انسجام برنامه هـای آموزشـی   -10
دستورالعمل های اجرایی که توسط کارگروه ذیربط تهیه و به تصـویب کـارگروه تخصصـی    

 . ستاد رسیده استمستقر در 

پیشنهاد بودجه ساالنه طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایی اضطراری و جـامع مـورد    -11
نیاز برای پیشگیری و کاهش خسارات سیل و طغیان رودخانه ها در سطح استان به کارگروه 

 . آمادگی استان

ی منـدرج در  پیگیری الزم به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز جهت عملیاتی شدن راهکارهـا  -12
 . 11الی  1بند 

 . ارائه گزارش عملکرد ساالنه به کارگروه تخصصی مستقر در ستاد -13

به تائید کارگروه ملی آمادگی و در  12/9/1382مورد در جلسه مورخ  13این شرح وظایف در 
 . به تصویب ستاد حوادث و سوانح غیر مترقیه کشور رسید 12/10/1382جلسه مورخ 

   
  )1382مصوب( طرح امداد و نجات کشور بخشهایی از -)13(

  کلیات –فصل اول 
  : تعاریف و مفاهیم زیر در این طرح در معانی مشروح مربوط بکار می روند -1ماده 
حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی بـه طـور ناگهـانی بـه     : بحران

آید، مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کنـد و برطـرف   وجود می
  . کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد

بحرانی است که مقابله با آن خارج از توان مجموعه مـدیریت بحـران و امکانـات    : بحران ملی
 . یا محلی محسوب می شود سایر موارد به عنوان بحران استانی. یک استان باشد

اسـتاندار اسـتان    نوع بحران از حیث ملی، منطقه ای یا محلی بودن، بر اسـاس پیشـنهاد   :تبصره
  .مربوط و تأیید رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور مشخص می شود
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  : راهکارهای اساسی عبارتند از -4ماده  
برداری الزم از اصول و دستاوردهای علمی، تخصصی انجام مطالعات و تحقیقات به منظور بهره

و تجربی داخل کشور و کشورهای مختلف جهان و انتقال روشهای پیشرفته مدیریت 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 
  . یت پیشگیری و کاهش آثار بالیای طبیعیاولو

سازماندهی، هماهنگی و به کارگیری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی، تحت برنامه 
  . ریزی و مدیریت منسجم و تعیین شرح وظایف تفصیلی آنها در بحران ها

کمکهای جلب مشارکت و همکاریهای مردمی از طریق آموزش عمومی، ایجاد آمادگی، هدایت 
مردمی به نحو مطلوب و توزیع آنهـا بـین آسـیب دیـدگان، سـازماندهی و آمـوزش نیروهـای        

  . داوطلب در شبکه مدیریت بحران
استفاده صحیح و بهینه از کلیه امکانات دولتی و غیر دولتی به منظور ارایه حداکثر خـدمات در  

  . بحرانها
بـه ویـژه نیـروی     –ادها و نیروهای مسـلح  پشتیبانی های الزم قوای سه گانه، وزارتخانه ها، نه

  . در باالترین سطح ممکن –مقاومت بسیج 
  

  ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور وستادهای تابع آن –فصل دوم 
به منظور سیاستگذاری کلی، برنامه ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحـران   -5ماده 

 –که در ایـن طـرح سـتاد نامیـده مـی شـود        –ور کشور ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کش
  . تشکیل می شود

از زمان تصویب این طرح کلیه مسئولیتها و اختیارات ستاد حوادث غیر مترقبه کشـور   -تبصره
  . و دیگر نهادها و مجامع موازی به ستاد منتقل می شود

  : اعضای ستاد عباتند از -6ماده 
  ). رییس(وزیر کشور 

  . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  . وزیر پست وتلگراف و تلفن
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  .وزیر آموزش و پرورش
  . وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  .وزیر راه و ترابری
  . وزیر نیرو

  . وزیر مسکن و شهرسازی
...  

معاون ذیـربط  ) به استثنای رییس ستاد(در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا  :تبصره
  . می تواند با هماهنگی دبیرخانه ستاد در جلسات شرکت نماید

  : وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از -7ماده 
  . سیاستگذاری و تعیین راهبردهای جامع در زمینه مدیریت بحران

  . نظام مدیریت بحران برنامه ریزی ملی جهت اجرای
  . سازماندهی برای استفاده از منابع موجود

هماهنگ نمودن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای کلیه بخشها، واحد ها و تشـکیالت دولتـی و   
  . غیر دولتی در امر مدیریت بحران

  . سازماندهی و برنامه ریزی جهت استفاده از مشارکتهای مردمی در خصوص بحرانها
ویس لوایح قانونی، مقررات و مصوبات دولتی در ارتباط با مدیریت بحران، جهـت  تهیه پیش ن

  . ارائه به هیئت وزیران از طریق وزیر کشور
ایجاد هماهنگی و مشارکت در تهیه برنامه های توسعه پایدار بـر اسـاس مالحظـات مـدیریت     

  . بحران
غیر دولتـی و مشـارکتهای    نظارت و ارزشیابی برنامه های مدیریت بحران در تشکیالت دولتی،

  . مردمی و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص و کاستیها
  . بررسی و تصویب پیشنهادهای کار گروههای زیرمجموعه ستاد

  .تصویب درخواست کمکهای خارجی
  . اعالم وضعیت بحرانهای ملی و استانی

  . دیریت بحران کشورپیگیری و پیش بینی تامین اعتبارات و امکانات مالی مورد نیاز م
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در هنگام بروز بحران، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتـی و نیـروی هـای نظـامی و      :تبصره
رییس ستاد با انتظامی موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعالم رییس یا جانشین 

  . کلیه امکانات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند
ستاد سالی چهار جلسه عادی در شرایط اضطراری بنا بـه پیشـنهاد ریـیس سـتاد، بـه       -8ه ماد

  . تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد
به منظور ایجاد هماهنگی پشتیبانی، تصمیم سازی، پیگیری عملیـات اجرایـی سـتاد و     -9ماده 

  . ایجاد واحدهای تخصصی و اداری وابسته، دبیرخانه ستاد در وزارت کشور تشکیل می شود
تشکیالت دبیرخانه به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی    :تبصره

  . و مقررات مربط تدوین می شود کشور، با رعایت قوانین
به منظور سیاستگذاری استانی و اجرای مصوبات ستاد در سطح استانها، همـاهنگی   -11ماده 

کـه در ایـن    -امور اجرایی و تصمیم گیری مناسب، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبـه اسـتان   
در مرکز هر یک از استانهای کشور زیر نظر ستاد تشکیل  –نامیده می شود » ستاد استان« طرح 

  . می شود
  : اعضای ستاد استان عبارتند از  -12ماده 

  ).رییس(استاندار 
  . مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان

  . رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان
  . مدیر عامل شرکت مخابرات استان

  . مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
  . ای استانمدیر عامل شرکت برق منطقه

  : وظایف و اختیارات ستاد استان عبارت است از -13ماده 
  . سیاست گذاری در زمینه مدیریت بحران استان با تبعیت از سیاستهای ملی

  . هاهماهنگی و نظارت بر فعالیت ستادهای حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان
مدیریت بحران بحرانهای استانی در مراحل پیشگیری، مقابله و بازسازی با همکاری سـتادهای  

  . شهرستانها و سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران
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در ابعاد استانی بـا همکـاری    )پیش، هنگام و پس از بروز بحران(اعمال جنبه های پیش گیری 
  . سئول امور تخصصی مدیریت بحرانستادهای شهرستان ها و سازمان های م

مدیریت مرحله آمادگی مدیریت بحران ملی از طریق ارجاع جنبه هـای آمـادگی بـه کـارگروه     
این طرح، پشتیبانی و هدایت فعالیت کار گروه آمادگی استان ) 25(آمادگی استان، موضوع ماده 

  . و ابالغ مصوبات آن کارگروه به سازمانهای ذیربط
  . و امکانات استانی مورد نیاز مدیریت بحران استانتوزیع اعتبارات 

  . درخواست اعالم وضعیت بحران ملی یا منطقه ای از ستاد
  .اعالم وضعیت بحران استانی

در هنگام بروز بحران، کلیه ادارات، مؤسسـات دولتـی و نیروهـای نظـامی و انتظـامی       :تبصره
استان موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنابه اعالم ریـیس یـا جانشـین ریـیس سـتاد      

  . استان با کلیه امکانات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند
ایط عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری بنابه ستاد استان در شر  -14ماده 

  . پیشنهاد رییس ستاد استان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد
به منظور تحقق بخشیدن به سیاستهای تعیین شده توسط سـتاد و تصـمیمات سـتاد     -16ماده 

که  –ادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان استان و اعمال مدیریت بحران در شهرستانها، ستاد حو
  . گردددر کلیه شهرستانهای کشور تشکیل می  –نامیده می شود » ستاد شهرستان«در این طرح 

  : اعضای ستاد شهرستان عبارتند از -17ماده 
  ).رییس(فرماندار 

  .رییس اداره برق شهرستان
  . رییس اداره آب و فاضالب شهرستان

...  
  : وظایف، اختیارات و تکالیف ستاد شهرستان عبارتند از -19ماده 

مدیریت بحران بحرانهای شهرسـتانی در مراحـل پیشـگیری، مقابلـه و بازسـازی بـا همکـاری        
  . سازمانهای مسئول امور تخصصی مدیریت بحران

  در ابعاد شهرستانی با همکاری ) پیش، هنگام و پس از بروز بحران(گیری اعمال جنبه های پیش
  . سازمان های مسئول امور تخصصی مدیریت بحران
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  . توزیع اعتبارات و امکانات شهرستانی مورد نیاز مدیریت بحران شهرستان
  . درخواست اعالم وضعیت بحران استانی از ستاد استان

  . اعالم وضعیت بحران شهرستانی
ی و نیروهای نظامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولت کلیهدر هنگام بروز بحران،  :2تبصره 

و انتظامی موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعالم رییس ستاد شهرستان با کلیـه  
  . امکانات و نیروی انسانی در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند

ستاد شهرستان در شرایط عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضـطراری    -20ماده 
  . بنا به پیشنهاد رییس ستاد شهرستان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد

  
  کار گروهی ملی آمادگی و کار گروههای آمادگی استان –فصل سوم 

) 2(مـاده  ) 2(دامات آمادگی موضوع بنـد  به منظور مدیریت و پیگیری مجموعه اق  - 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 حسـب مـورد از افـراد کارشـناس ذیـربط      رییس کارگروه ملی آمادگی می  -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
گی با طرح هـا  ها و پیشنهادات واصله از کارگروههای تخصصی و تلفیق و هماهنبررسی طرح

  . و پیشنهادات سایر کارگروهها با رعایت سیاستهای ستاد
  . پشتیبانی، هماهنگی، نظارت و سیاستگذاری فعالیت کار گروههای آمادگی استانها
  . مشارکت در تهیه برنامه های توسعه پایدار بر اساس مالحظات مدیریت بحران

  . تهیه و تلفیق برنامه های کلی مدیریت بحران در سطوح مختلف
  . تهیه پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران کشور و ارایه به ستاد
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برنامه ریزی، ارزیابی و تصویب طرح های آموزشی و پژوهشی در رابطه با حـوادث و بالیـای   

  . طبیعی در سطوح مختلف کشور
  . گزاری مانورها و بازنگری در برنامه ها و دستورالعملهای مربوطنظارت و برنامه ریزی برای بر

برنامه ریزی جهت فراهم کردن زمینه انتقال دانش و فنـاوری مربـوط بـه مـدیریت بحـران بـه       
  . مراجع ذیربط

  . بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای فعالیتهای کارگروه و پیشنهاد آن به ستاد
کارگروه ملی آمادگی سالی چهار بار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت نیـاز    -24ماده 

  . بنابه تشخیص رییس کارگروه، جلسه فوق العاده تشکیل می شود
زیـر نظـر   » کارگروه آمادگی استان«به منظور هماهنگی و پیگیری اقدامات آمادگی،   -25ماده 

  . ستاد استان تشکیل می شود
  : وه آمادگی استان عباتند ازاعضای کارگر -26ماده 

  ).رییس کارگروه(معاون امور عمرانی استاندار 
...  
  

  کار گروههای تخصصی –فصل چهارم 
کارگروه ملی آمادگی با همکاری سه گروه کار گروه به شرح زیـر وظـایف خـود را      -29ماده 

   :انجام می دهد
مرحله آمادگی امور تخصصی مدیریت بحـران را انجـام مـی    : کار گروههای تخصصی عملیاتی

  . دهند
هـای الزم  برنامه ریزیهـا و همـاهنگی  : گیری و مدیریت مخاطراتکارگروههای تخصصی پیش

دهد به بررسـی مخـاطرات عمـده    گیری و مدیریت مخاطرات را انجام میبرای فعالیتهای پیش
  . و ویژگیهای آنها می پردازندتهدید کننده کشور 

  : کارگروههای تخصصی عملیاتی عباتند از -34ماده 
  . کار گروه تخصصی مدیریت برق، آب فاضالب، با مسئولیت وزارت نیرو

...  
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  : کار گروههای تخصصی پیش گیری و مدیریت مخاطرات عبارتند از -35ماده 
  . کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه، با مسئولیت وزارت نیرو. 4
5... .  

ها و دستگاههای اجرایی موظفند هنگام بروز بحـران  مسئوالن کلیه ادارات، سازمان  -49ماده 
بالفاصله امکانات و تجهیزات و اماکن در اختیار خود را بنا به درخواست ریـیس سـتاد اسـتان    

گیری از گسترش خسارات جانی و مالی در اختیار ستاد استان گذاشـته و گـزارش   پیش جهت
  . کار خود را جهت انجام اقدامات بعدی به مسئوالن باالتر ارایه نمایند

  
  )1382مصوب ( ضوابط نظارت بر بهره برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس   )14(

مـورخ   100/40/65798پیشـنهاد شـماره   بنـا بـه    4/8/1382هیئت وزیران در جلسه مـورخ  
مصـوب   -قـانون توزیـع عادالنـه آب   ) 48(وزارت نیرو و به استناد تبصره مـاده   28/10/1381

مصـوب  ( 1قانون معـادن  )4(کل کشور و ماده  1363قانون بودجه سال  )66(و تبصره  -1361
به شـرح زیـر    ماسه و خاک رس را 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

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

هـای مجـاز   سال یکبار مطالعـات شناسـایی محـدوده   وزارت نیرو موظف است هر پنج  -2
ای را انجـام و بـا رعایـت ضـوابط و محاسـبات فنـی کـه بـا         جهت برداشت مصالح رودخانـه 

ماسـه و   به تناسب نیازهـای شـن،   هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تهیه خواهد شد،
فرمانـداری هـا   با درخواسـت هـای اسـتانداری هـا و     ، هر استان و امکانات موجود خاک رس

  .موافقت نماید

                                                 
 فصل اول  20رجوع شود به بند  - 1

 )فصل دوم 19رجوع شود به بند . (اصالح گردیده است 1383این بخش از  مصوبه در سال   -2
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ها و فرمانداری ها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نیـرو بـا رعایـت    استانداری -3
 ضوابط زیست محیطی نسبت به صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهـره بـرداری از شـن،   

در نسخه از مجوزهـای صـا  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 بـا تا  برداشت هرگونه شن، -4
 .انجام گیرد ید شده باشد،ئنها توسط وزارت نیرو تاآواجد صالحیت که صالحیت 

هـای تغییـرات ایجـاد شـده در     و نقشهناظر موظف است ماهانه گزارش میزان برداشت  -5
تهیـه و بـرای    های وزارت نیرو،بستر و حریم محدوده های مذکور را بر اساس دستورالعمل

  .ای و یا ادارات کل آب استان و استانداری مربوط ارسال نمایدشرکتهای آب منطقه
مذکور  ماسه و خاک رس از محدوده های حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن، -6

به حساب درآمد عمومی کشور واریـز   توسط استانداری ها و فرمانداری های مربوط وصول و
  .میگردد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور موظـف اسـت هزینـه هـای مطالعـات و انجـام         -7
 وظایف حاکمیتی فوق الذکر را در بودجه های سنواتی شرکت های تابع وزارت نیرو پیش

 .بینی نماید

وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ، روهی متشکل از معاونان وزارت نیروگکار -8
ماسه و خـاک رس در محـدوده هـای مـذکور و تغییـرات       عملکرد ساالنه میزان برداشت شن،

  .حاصل شده در محدوده های مذکور را تدوین و منتشر می نماید
قـع در بسـتر و حـریم    ماسـه و خـاک رس وا   های بهره بـرداری از شـن،  استمرار مجوز -9

ها منوط به حصول اطمینان وزارت نیـرو در خصـوص امکـان عبـور     انهار و مسیل ها،رودخانه
بینی  ت قابل پیشاها با حداقل خسارها ،انهار و مسیلها و سیالبهای احتمالی از رودخانهجریان

  .می باشد
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  )1382صوبم(  استانرودخانه های مهم  برنامه جلوگیری و کاهش آلودگی  ) 15(
بنا به پیشنهاد وزارت کشـور و بـه اسـتناد اصـل      11/8/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ 

  : یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود
  سازمان حفاظت محیط زیست موظـف اسـت بـا همکـاری سـازمانهای صـنایع و معـادن،آب        

برنامه جلوگیری و کاهش آلـودگی   و شهرسازی هر استان، جهاد کشاورزی و مسکن 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

  
  )1382مصوب (  رودخانه ها آئین نامه مربوط به بستر و حریم   )خ( اصالحیه بند ) 16(

مـورخ   100/31/25687بنا به پیشـنهاد شـماره    13/12/1382هیئت وزیران در جلسه مورخ 
تصـویب   1361مصـوب   –قـانون توزیـع عادالنـه آب    ) 51(وزارت نیرو به استناد ماده  1382
  :نمود

هـای طبیعـی و   ها، انهار مسیلها، مردابهـا، و برکـه  آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه
ـ هـ 23687ت / 36046انی، آبیاری و زهکشی، موضوع تصـویب نامـه شـماره    های آبرسشبکه

  .به ترتیب زیر اصالح می گردد 16/8/1379مورخ 
  :آئین نامه می شود) 1(ماده ) خ(متن زیر جایگزین بند 

آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه هـای  : حریم -خ
بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظـت  طبیعی است که 

کمی و کیفی آنها الزم است و طبق مقررات این آئـین نامـه توسـط وزارت نیـرو یـا شـرکتهای آب       
  .ای تعیین می گرددمنطقه

و مردابها ) باشنداعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته (ها و مسیلها حریم انهار طبیعی، رودخانه
های طبیعی برای عملیات الیروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظـت  و برکه

از منتهی الیه بسـتر  ) ترازافقی(ها تا یکصد و پنجاه متر ها، انهار طبیعی و برکهکیفی به رودخانه
برکـه بـه وسـیله    بسته به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانـه، نهـر طبیعـی و     خواهد بود که

هـا، انهـار   حریم کیفـی بـرای رودخانـه    .ای تعیین می گرددوزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه
سـیاهه  . طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصـد و پنجـاه متـر خواهـد بـود     
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د ای تعیین و برای اطالع عموم اعالم خواههای آب منطقههای یاد شده توسط سازمانرودخانه
  .شد

العملی 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  

دستور العمل یاد شده در مورد حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیسـت تـدوین   
  .خواهد شد

  
   آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها) 2(الحاقیه تبصره به ماده  )17(

  )1382مصوب (  
  :گردیدآئین نامه الحاق ) 2(متن زیر به عنوان تبصره به ماده 

کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت مکلفند قبـل   -تبصره
نامه، این آئین) 1(ماده ) خ(گونه مجوزی در حریم موضوع بند از تعیین کاربری و یا صدور هر 

ای مربوط در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضـرر بـرای   نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه
  .موضوع مورد نظر صادر نمایند

  
  )1382مصوب ( دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی )18( 

 چگونگی تعیین حریم کیفی آبهای سطحی -1
با عنایت به مـوارد منـدرج در   ... جهت تعیین حریم کیفی رودخانه ها، انهار طبیعی، برکه ها و 

مصوبه یاد شده، در راستای کمال انتفاع و حفاظت کیفی منابع آب سطحی بـه سـه گـروه زیـر     
  : تقسیم شده و برای هر گروه طبق روش ذکر شده تعیین حریم می گردد

  منابع آب شرب 1-1
متـر   150ه حریم کیفی آبهای سطحی، حریم کیفی منبع آب شـرب مقطوعـاً   با عنایت به مصوب

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

برابر عرض بستر رودخانه در نقطه برداشت آب به عنوان بازه طولی حفاظـت از منبـع آب    20
در باالدست محل برداشت آب منظور می گردد، که بستر بر اساس معیارهای موجود در حـریم  

  . گرددکمی تعریف می
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برابر عرض رودخانه در نقطه برداشت آب جهت لحاظ نمودن برگشت آب رودخانه بـه   2تا 1
طولی حفاظت از منبع در پائین دست محل برداشت آب منظـور  سمت باالدست به عنوان بازه 

همچنین چنانچه ایستگاه های برداشت آب جهت مصارف شرب در رودخانه ای بـا  . می گردد
کیلومتر به صورت متوالی قرار گرفته باشند، کل ایـن محـدوده نیـز بـازه آب      5فاصله کمتر از 

  . شرب محسوب می گردد
در محدوده حفاظتی حریم کیفی آب شرب به منظور کمـال انتفـاع و عـدم تضـرر منبـع آبـی،       

های کشاورزی کم آب بر و غیر غرقابی با اعمال کامل  استقرار هر گونه کاربری به جز فعالیت
همچنین می بایسـت از اتصـال هـر گونـه کانـال و      . ، ممنوع می باشدکنترل مصرف سم و کود

کشاورزی و پساب فاضالبهای خـام یـا تصـفیه شـده در ایـن محـدوده       هدایت هر نوع زهاب 
  . جلوگیری شود

  تاالب ها و رودخانه های حفاظت شده  2-1
حریم کیفی تاالبها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و 

االب با اسـتعالم  ـت دودهـمح. اشدـاالب می بـری از تـمت 150اع ـا، شعـجانوری وابسته به آنه
همچنـین حـریم کیفـی    . گـردد حفاظت محیط زیسـت اسـتان مربوطـه تعیـین مـی      لـاز 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   200بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان بوشهر فاصـله 

  . هر طرف رودخانه به عنوان حریم تعیین گردیده است
هـای  هـا و رودخانـه  کاربری ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفـی تـاالب   استقرار کلیه

  : حفاظت شده ممنوع می باشد و تنها کاربریهای مجاز در حریم فوق الذکر عبارتند از
  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 منـابع آب سـطحی کـه کـاربری شـرب نداشـته و یـا جـزو تالبهـا و           حریم کیفی
  . های حفاظت شده محسوب نمی شوند به سه ناحیه زیر تقسیم می شودرودخانه
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  : حریم اول
           .متر از منتهی الیه بستر رودخانه است 20مقطوعا  (A)حریم کیفی در ناحیه اول 

               A-20 m  
  : حریم دوم

منظـور از رده  . بر اساس رده بندی رودخانـه تعیـین مـی گـردد     (B)حریم کیفی در ناحیه دوم 
  : بندی، شماره گذاری شاخه اصلی رودخانه و شاخه های فرعی آن به روش زیر می باشد

مشخص نموده و شاخه های فرعی را که به آن مـی ریـزد    1ودخانه را با شماره شاخه اصلی ر
مشخص نموده و به همین روال هر چه انشعابات بیشتر می شود عدد منسوب بـه آن   2با عدد 

  هـا  الزم به ذکر است که این روش عکـس روش درجـه بنـدی رودخانـه    (نیز بزرگتر می شود 
  ).می باشد

نشان داده می شود و حریم کیفی آن در ناحیه دوم با استفاده از رابطه  (n)رده رودخانه با حرف 
            :گرددمقابل تعیین می

                                                                                         150
1  

  
  : حریم سوم

  : گرددبا استفاده از ناحیه زیر تعیین می (c)حریم کیفی در ناحیه سوم 
C=150-(A+B)   

  شاخص کاربری اراضی -2
پس از تعیین درجه حساسیت منبع آب سطحی و برآورد حریم کیفی آن، نسبت به تطابق 

جهـت تعیـین کاربریهـای    . گرددو استقرار کاربریهای سازگار در مناطق مربوطه اقدام می
متناسب با هر ناحیه، ابتدا کاربریهای اصلی مشخص گردیده و سپس هر کدام از کاربریها 

  درجـه بنـدی    4-با توجه به میزان اثرگذاری بر کیفیت منابع آب سطحی مطـابق جـدول   
  . می گردد
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ارزیابی درجه اهمیت کاربری های مختلف:  4- جدول  
  اثر شدت نوع کاربری ردیف

  خیلی زیاد سنتی  آبی  کشاورزی  1
  متوسط مدرن

  کم دیم

  زیاد شهری  مسکونی و تجاری  2
  متوسط روستایی

  صنعتی  3

گروه صنعتی
  کم الف

  متوسط گروه صنعتی ب
  زیاد گروه صنعتی ج
گروه صنعتی د و

  - هـ

  - گروه صنعتی و

  متوسط 1گروه  تاسیسات زیربنایی  4
  کم 2گروه

  کم گسترده  تفریحی و تفرجی  5
  متوسط متمرکز

  
5 –جدول   

 کاربریهای سازگار حریم

  اول
انتقال آب، ( 2کشاورزی غیرقانونی، تاسیسات زیربنایی گروه 

و تفریحی گسترده ) برق، مخابرات، پل ها و تاسیسات بندری
  )بدون ایجاد تاسیسات متمرکز(

  دوم
روستایی، گروه صنعتی الف و ب کشاورزی غیر سنتی، مسکونی
، تفریحی و تفرجی متمرکز و 1،تاسیسات زیربنایی گروه

 دامپروری
  کشاورزی سنتی، مسکونی و تجاری شهری، گروه صنعتی ج سوم

  
  : در خصوص حریم کیفی منابع آب سطحی موارد ذیل قابل توجه و الزم االجرا است

کلیه قوانین و مقررات موجود مربوط به تعیین حریم کمی در زمینه استقرار کابری هـا   -
  . در محدوده حریم جاری بوده و در اولویت قرار دارد

ساخت و بهره برداری از کلیه تأسیسات بندری بایستی با رعایت کلیه جوانب و اصول  -
ین دستور العمـل صـورت   زیست محیطی، قوانین و مقررات مربوطه و رعایت مقررات ا

  .پذیرد
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تخلیه کلیه پسابها از واحدهای صنعتی و زهکشی های اراضی کشاورزی به منـابع آب   -
سطحی با توجه به موازین و مقررات و ضوابط زیست محیطی سازمان محـیط زیسـت و   

  . همچنین رعایت مقررات این دستور العمل انجام می شود
 گانـه ارائـه نشـده باشـد،    های سـه فهرست حریم در صورتی که هر نوع از کاربری در -

ها در حریم کیفی منابع آب سـطحی  گیری در خصوص چگونگی استقرار کاربریتصمیم
  . گیردای انجام میهای آب منطقهبا نظر وزارت نیرو و یا سازمان

معیار و ضوابط صدور مجوز برای کاربریهای یاد شـده در محـدوده حـریم کیفـی بـر       -
  . اساس قوانین و مقررات موضوعه آب و رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود

استقرار کاربریهای مجاز در محدوده حریم کیفی آبهای سـطحی عـالوه بـر مفـاد ایـن       -
ابط و استانداردهای زیست محیطی مرتبط بـا  ضوکلیه دستورالعمل منوط به رعایت کامل 

  . استقرار کاربریها و نحوه تخلیه پساب و دفع مواد زائد جامد نیز می باشد
که نقطه شروع محاسبه حریم کیفی آبهای سطحی است بـر   "منتهی الیه بستر"تعریف  -

  . اساس ضوابط تعیین شده برای محاسبه حریم کمی منابع آب سطحی می باشد
  

  : ت زیربناییتأسیسا
به کلیه تأسیسات نظیر سیستمهای حمل و نقل و ارتباطات، خطـوط انتقـال آب و بـرق،    

اطـالق مـی گـردد کـه جهـت تـامین       ... دانشـگاه، زنـدان و    فرودگاه، راه آهن، مدرسه،
  . تسهیالت و خدمات در جوامع مختلف به کار گرفته می شوند

  :1تاسیسات زیربنایی گروه 
زیربنایی که به واسطه نوع عملکرد تأثیر منفی بیشـتری بـر کیفیـت    گروهی از تاسیسات 

اطـالق   1منابع آب مجاور خود می گذارند در این دستورالعمل تأسیسات زیربنایی گروه 
  ...)شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضالب فرودگاهها، بزرگراهها و : نظیر(می گردد 

  :2تأسیسات زیربنایی گروه 
ربنایی که به واسطه نوع عملکرد تأثیر منفـی کمتـری بـر کیفیـت     گروهی از تأسیسات زی

اطـالق   2در این دستورالعمل تأسیسات زیربنایی گروه . گذارندمنابع آب مجاور خود می
  ...)نظیر خطوط انتقال برق، آب، مخابرات، پل ها و (گردد می
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  رس ماسه و خاکاصالح ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن، ) 19(
  )1383مصوب  (

 باتوجـه بـه نظـر رئـیس مجلـس شـورای اسـالمی،       31/3/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ 
  :تصویب نمود 27/11/1382ب مورخ /ه6348/87115موضوع نامه شماره 

موضـوع ضـوابط    ،23/9/1382مـورخ   هــ  27986ت /53066تصویب نامه شـماره  ) 1(در بند
شـن و ماسـه و   (ماسه و خاک رس بعـد از عبـارت    شن،نظارت فنی بر بهره برداری از معادن 

 500بعـد از شـعاع   (عبـارت  ) رودخانه ها(و همچنین بعد از واژه ) معمولی(واژه ) خاک رس 
  .رددگ  اضافه می) متر از باال دست و یک کیلومتر از پایین دست پل ها 

  
  )1384مصوب( ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی  )20(

 11/6/1382مورخ 1024926بنا به پیشنهاد شماره  21/1/1384هیئت وزیران در جلسه مورخ
ضـوابط   – 1377مصـوب   –قانون معادن ) 35(سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 

  :معدن را به شرح زیر تصویب نمودی زیست محیطی فعالیت ها
  :می باشنداصطالحات مندرج در این تصویب نامه دارای معانی ذیل 

  به کلیـه اقـداماتی کـه در مراحـل اکتشـاف، تجهیـز، آمـاده سـازی و         : های معدنیفعالیت -1
  .رایی صورت میگیرد، اطالق میگرددآ برداری از محدوده برداشت و کانهبهره

به مجموعه ای از اقدامات اجرایی که سبب ترمیم آثار تخریبی محـدوده  : بازسازی و احیاء -2
  .ش گیاهی منطقه میگردد نامیده میشودمعدن از جمله احیا پوش

موضـوع ب ترتیـب   (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 در   -4
قـانون حفاظـت و بهسـازی محـیط       )3(ذیل ماده ) 3(وضوع تبصره بند آیین نامه اجرایی م

 .ارایه شده است - 1353مصوب  -زیست 

مخازن بزرگ مصنوعی و یا طبیعی هستند که جهت انباشت و نگهـداری مـواد   : سد باطله -5
  .گیرندزاید حاصل از فعالیت های معدنی مورد استفاده قرار می
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تعاریف اراضی جنگلی و مراتع مشجر همان است که در قانون حفاظت و بهره برداری از   -6
در صورت . و اصالحات بعدی آن ارایه شده است -1346مصوب  _جنگلها و مراتع کشور 

  .نظر سازمان جنگلها و مراتع مالک عمل قرار خواهد گرفت تغییر وتفسیر در مصادیق،
به مراکزی از قبیل سکونت گاه های انسانی، در مانی، مراکز حساس منظور در این ضوابط  -7

بزرگـراه و  ) سفره های زیر زمینی، رودخانـه هـا وسـدها   (منابع آب شرب  نظامی، آموزشی،
 تزیستگاه های حیـا  اثر طبیعی ملی، دریاچه، تاالر، پارک ملی، جاده ترانزیتی و جاده اصلی،

 .ددمناطق و رودخانه های حفاظت شده اطالق می گر وحش،

محدوده مصوب شهری آخرین محدوده طرح جامع یا هـادی مصـوب شـهر و اصـالحات      -8
در مورد شهرهای فاقد طرح جامع و هادی تا زمان طرح جـامع  . مصوب بعدی آنها می باشد

صـدور، تجدیـد و تمدیـد پروانـه هـای      . یا هادی، محدوده خدماتی شهر مالک خواهد بود
قع در پارک های ملی و آثار طبیعی ملـی، تـاالب هـای    وا ه یک و دوـاکتشاف از معادن طبق

دسته از پناهگاه های حیات وحـش و منـاطق    نآو ) 1971فوریه (موضوع کنوانسیون رامسر 
موافقتنامه فی ما بـین وزارت صـنایع و معـادن وسـازمان     ) الف(حفاظت شده مذکور در بند 

معـادن روبـاز    هـای حفاظـت شـده،   رودخانـه ) 21/7/1354مـورخ  (حفاظت محیط زیسـت 
در محدوده عرصه های جنگلی و مراتع مشجر ونیز داخل محدوده هـای مصـوب   ) سطحی(

  صدور پروانـه اکتشـاف و بهـره بـرداری از مـواد معـدنی واقـع در        . شهری ممنوع می باشد
اره در ـبعد از موافقتنامه مـورد اشـ  (مناطق حفاظت شده جدید  وحش وت پناهگاه های حیا

توافق بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صـنایع   وکول بهـم) این ضوابط) 2(ماده 
انجـام   - 1353مصـوب   -و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محـیط زیسـت   

  ایـن ضـوابط    در چـارچوب الگـوی ارزیـابی زیسـت محیطـی و      ارزیابی زیست محیطـی و 
  .می باشد

زمان محیط زیست استعالم نماید و وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سا
عـدم  . سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعالم نظر خود را اعـالم نمایـد  

  : اعالم نظر به منزله موافقت است
  .صدور کلیه پروانه های اکتشاف) الف
  .تمدید پروانه بهره برداری معادن داخل مناطق چهار گانه) ب
 . صدور پروانه بهره برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند )ج
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مـوردی از   زصدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط بـه اخـذ مجـو   
سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و سازمان مـذکور ظـرف یـک مـاه از تـاریخ وصـول       

  .ظر به منزله موافقت استاستعالم نظر خود را اعالم می نماید، عدم اعالم ن
  دفاتر فنی استانداری ها مکلفند قبـل از صـدور پروانـه بهـره بـرداری از معـادن شـن و ماسـه         
رودخانه ها و خاک رس، موضوع را به صورت کتبی از سازمان حفاظت محیط زیست استعالم 

وط ـمرب دارکـا مـراه بـه زیست محیطی همـامـل پرسشنـضمن تکمی همتقاضیان مربوط. نمایند
اسی بستر رودخانه و کناره های آن، راه هـای ارتبـاطی بـه معـدن، پروفیـل      ـه زمین شنـبه نقش

عرضی رودخانه و مشخص نمودن عمق معدن را جهت بررسـی بـه سـازمان حفاظـت محـیط      
سازمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را به دفاتر فنی . زیست ارایه نمایند

بهره بـرداری از معـادن شـن،    . است عدم اعالم نظر به منزله موافقت. م نمایدها اعالاستانداری
هـا و حـریم قـانونی    انهـار و مسـیل   ماسه و خاک رس در محدوده بستر و حریم رودخانه ها،

  .می باشد) سازمانهای تابعه(سواحل دریاها و دریاچه پس از دریافت موافقت وزارت نیرو 
معادن ذیـل  ) آوریرکانکنی، کانĤرایی و ف(انجام فعالیت معدنی صدور پروانه بهره برداری و 

منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی بـر اسـاس الگـوی تعیـین شـده و تاییـد       
دارنـده   .سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت این ضوابط می باشـد  گزارش یاد شده توسط

ترمیم محدوده اکتشـاف یـا بهـره بـرداری در     برداری مکلف و متعهد به بازسازی و پروانه بهره
  .پایان عمر پروانه مربوط می باشند

چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد سـازمان مـدیریت و   
اده ـرای مـ ـد حاصـل از اجـ  ـل در آمـ ـبار الزم را از محـوظف است اعتـبرنامه ریزی کشور م

  ادن جهت ـون معـانـق) 25(
در مـورد  . بازسازی محیط در اختیار سازمان جنگلها؛ مراتع و آبخیزداری کشـور قـرار دهـد   

های اکتشافی معادن بزرگ طبق توافق وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظـت محـیط    طرح
یـت ایـن ضـوابط و کلیـه ضـوابط و      ابهـره بـردار موظـف بـه رع    . زیست عمل خواهـد شـد  

در بهره برداری از معادن و تهیه گزارش ارزیـابی  . باشد کشور می استانداردهای زیست محیطی
سـازمان حفاظـت   . الزامـی اسـت  ) 1(زیست محیطی رعایت موارد مندرج در پیوست شـماره  

محیط زیست هر دو سال یک بار فهرست کلیه مناطق ویژه زیستی مورد اشاره در این ضـوابط  
  .را به وزارت صنایع و معادن ابالغ خواهد نمود
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ه الزم است در بهره برداری از معادن و نیز تهیـه گـزارش ارزیـابی زیسـت محیطـی      مواردی ک
  :رعایت شود

رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره برداری از مواد معدنی، نسبت به مراکـز   -1
حساس به جز جاده ها بدون استفاده از ناریه پانصد متر و با اسـتفاده از ناریـه مطـابق طـرح     

  .)متر کمتر باشد 800صورت این فاصله نباید از  در هر(آتش بازی 
 .های بهره برداری از معادن توسط وزارت صنایع و معادنمیله گذاری محدوده -2

وحش مطابق با اطالعات فنی ارایه  تار و مهاجرت حیادایجاد کریدور مناسب جهت گ -3
 تدر مناطق حفاظـت شـده و پناهگـاه هـای حیـا     ) 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 نیاز منطقـه بـرای اسـتفاده    ، جاده های دسترسی
 .یا یک سال پس از پایان آخرین بهره برداری در پایان عمر معدن و) مناسب از آن

  برداری و تعداد مجاز سینه کار در هـر دوره  کثر سطح و سینه کار مجاز بهرهرعایت حدا -5
 ه برداری ـباطل(ردد گ  یـوظ مـره برداری مشخص و ملحـوارد در طرح بهـاین م. بهره برداری

بهره برداری به جز آنچه که در طرح مصوب ارایه شده از سینه کار جدید منوط با اتمام  -6
چنانچه استخراج از سینه کارهای قبلی با تشـخیص   .قبلی می باشد ذخیره معدنی سینه کارهای

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

رد ضـروری بـا کسـب نظـر     مگر در موا های طبیعی، هعدم تغییر مسیر رودخانه و آبراه -7
  .دستگاه های ذیربط

تعیین محل انباشت و نگهداری باطله های معدنی با رعایت جنبه هـای حفـظ اراضـی      -8
   .مرغوب کشاورزی و مرتعی پیشگیری از فرسایش و تولید زه آبهای آلوده

که از داخل بافتهای  بجز جاده هایی(استفاده از جاده های موجود روستایی و یا شهری   -9
در صورت نیاز بـه احـداث جـاده هـای اختصاصـی، رعایـت انتخـاب        ) روستایی عبور میکند
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کوتاهترین مسیر ممکن و با کمترین تخریب چشم اندازها، اراضـی جنگلـی، مراتـع مشـجر و     

  .اراضی مرغوب کشاورزی الزامی می باشد
 .از آنهدایت جریان آبهای سطحی باالدست محدوده معدن به خارج  -10

بـه  (انجام عملیات زهکشی در پیرامون و داخل محدوده برداشت معـادن کـانی فلـزی      -11
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
  .بگیری حسب شرایط در محل های مناسباحداث حوضچه  و یا تاسیسات رسو  -12
  .حصارکشی و عالمت گذاری پیرامون سدهای باطله -13
نفـر نیـروی انسـانی و احـداث      100تـا 20احداث سـپتیک تانـک بـرای معـادن دارای       -14

نفر در حـد تـامین اسـتانداردهای سـازمان     100سیستمهای مناسب تصفیه فاضالب برای باالی 
 .حفاظت محیط زیست

م در جهت حفظ چشم اندازهای طبیعی و هماهنگی عملیات معدنی بـا  اتخاذ تدابیر الز -15
نظیر احداث ابنیه مورد نیاز در مکانهای دور از چشم اندازهای عمومی و حتی االمکان بـا   آن ،

 .استفاده از مصالح طبیعی

 .رعایت اصول پایداری شیبها بارعایت حداکثر عمق مجاز بهره برداری از معادن رو باز  -16
ق مجاز درگزارش ارزیابی زیسـت محیطـی و یـا طـرح بهـره بـرداری مشـخص و        حداکثر عم

  . ملحوظ می گردد
اتخاذ تدابیر الزم و مستمر جهت جلوگیری از انتشـار گـرد و غبـار ناشـی از اسـتخراج       -17

 .وتردد وسایط نقلیه و حمل و نقل مواد معدنی و عملیات خردایش

ه درصد سـطح بهـره بـرداری    تخصیص و احداث فضای سبز مشجر به میزان حداقل د  -18
  .معادن با گونه های بومی

استفاده از روش سیم الماسه یا روش چال موازی یا سیم بوکسـل در بهـره بـرداری از      -19
در حد باطلـه بـرداری و آمـاده     در اینگونه از معادن عملیات انفجار صرفاً(معادن سنگ تزئینی 

 ).ی مجاز می باشدطرح اتش باز باسازی سینه کار و موارد استثنا مطابق 

متر فاصله از حوضچه های بهره برداری نمک دریایی تا چشمه ها  500رعایت حداقل   -20
  .و قنوات و محدوده آبهای زیر زمینی قابل استحصال

  .ارایه طرح اجمالی مرمت، احیا و باز سازی محدوده معدن  -21
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ملحـوظ   رح مذکور در گزارش ارزیابی زیست محیطی و یا طرح بهره برداری مشـخص و ط
  .میگردد

  
  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،) 63(اجرائی ماده  آیین نامه  )21(

  )1386مصوب (  1383اجتماعی و فرهنگی  مصوب 
مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین نامه می شوند شـامل پهنـه هـای سـاحلی      -1ماده 

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
برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه ها، وزارت نیرو پیشنهاد الزم را تهیـه و بـه    - تبصره

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(کمیسیون ماده 
طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از  -2ماده 

ین حق بهره برداری عمـومی از  تضمتخریب آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، 
سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیـین و  
آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریـانوردی، صـیادی و آبـزی    

قررات و پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصالح و تکمیل قوانین و م
استقرار مدیریت یکپارچه بر اساس اقدامات مشروح در این آیین نامه که توسط وزارت مسکن 

  . این آیین نامه می رسد) 3(و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تایید کارگروه موضوع ماده 
راه و ترابری و سایر دستگاههای ذی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت  –الف 

رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضـوابط مربـوط بـه جلـوگیری از آلـودگی و       ربط، با
تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری دریانوردی، بندری، احـداث و بهـره بـرداری از    
سازه های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابالغ این آیین نامه، تدوین و راهکارهـای  

نواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می گیرد، اجرایی آن را بر حسب ا
  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(تعیین و به کارگروه موضوع ماده 

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه های نیـرو، کشـور، دادگسـتری، مسـکن و      -ب
ه ریـزی کشـور موظـف    شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای محیط زیست و مدیریت برنام



  90                                                                                       رودخانه ها و سواحل در آئینه قانون
 

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 

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری،  -ج
موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط استانداردهای مـرتبط بـا فعالیتهـای صـید و     
صیادی، آبزی پروری، اسکله های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و 

سعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شـیالت در منـاطق سـاحلی    تفریحی را با هدف تو
  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ظرف شش ماه مشخص و به کارگروه موضوع ماده 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکـاری سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت، وزارت       -د
سعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه های تو

زیست و برنامه ریزی برای رعایت موازین اسـالمی و ارتقـاء   محیط از کشور با رویکرد حفاظت 
موازین دینی و اخالقی و مالحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کـارگروه موضـوع   

  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(ماده 
وظف است با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری، نیـرو،  وزارت مسکن و شهرسازی م -هـ 

کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سـازمانهای حفاظـت محـیط    
زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضـی و  

محیطی، ظرف شش ماه تعیین مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با مالحظات زیست 
  . این آیین نامه ارایه نماید) 3(وبه کارگروه موضوع ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات  –و 
انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را 

این ) 3(ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده 
  . نامه ارایه نماید آیین

کلیه دستگاههای مذکور در این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیـین   –ز 
نامه قوانین و مقرراتی که به منظور ساماندهی سواحل ملتزم بـازبینی، اصـالح و تکمیـل اسـت     

  . آیین نامه ارایه نمایند) 3(تعیین وبه کارگروه موضوع ماده 
بعد از تلفیق طرحها و برنامه های ارسالی (د طرح جامع ساماندهی سواحل کشور تأیی -3ماده 

بر عهده کارگروهی مرکـب از اعضـای شـواری    ) دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی
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عالی شهرسازی و معماری ایـران و اسـتانداران اسـتانهای سـاحلی اسـت و اصـالح قـوانین و        

مسـؤولیت  . انونی به مراجع ذیربط ارایـه مـی گـردد   مقررات در موارد الزم جهت طی مراحل ق
  . کارگروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن شهرسازی است

تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسـی جمهـوری    –تبصره 
  . اسالمی ایران به وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می گردد

ه موافقـت اکثریـت وزرای عضـو شـورای     دی در خصوص اختیـارات یادشـ  مالک تصمیم گیر
آیین نامـه  ) 19(مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده 

  . داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد
وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حـریم   -4ماده 

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه را بـا      ) 63(موضـوع تبصـره مـاده    ) شصت متر(واحل قانونی س
همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ ایـن آیـین نامـه تـدوین و     

  . برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید
ر مـواردی کـه   ایـن آیـین نامـه، د   ) 2(تا زمان انجام وظیفه مندرج در بنـد ب مـاده    -1تبصره

د ـلی را جهــت تعیــین حـــاســتانداریهای گــیالن، مازنــدران و گلســتان محــدوده هــای ساحــ
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

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفنـد تـا پایـان     -2تبصره 
برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبـل آن تـا دریـا را    

  . نمایندآزاد 
شـمول  از  ،تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بماننـد 

  . این تبصره مستثنی می باشند
بـه  (هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محـدوده یـاد شـده     – 3تبصره 

  . ممنوع است) استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است
سازمان میراث فرهنگـی و گردشـگری بـا همکـاری وزارتخانـه هـای کشـور، امـور          -5ماده 

اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بنـد  
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قانون برنامه چهارم و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی کشـور ظـرف دو    ) 145(ماده ) ز(
چگونه بهره برداری عموم مـردم از امکانـات اقـامتی دولتـی     ربوط به ـرایی مـماه، آیین نامه اج

موجود درخارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کارگروه موضوع تبصره 
اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیـین نامـه   . این آیین نامه ارسال نمایند) 3(ماده 

  . گردد مزبور، به وزرای عضو کارگروه یاد شده تفویض می
گیری در خصوص اختیارات یاد شـده موافقـت اکثریـت وزرای عضـو کـارگروه      مالک تصمیم

آیین نامـه  ) 19(مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده 
  . داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد

مورد نیاز برای انجـام   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات – 6ماده 
مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین نامه را پس از بررسـی درخواسـت دسـتگاههای اجرایـی     

  . مربوط، در بودجه های سالیانه پیش بینی، تأمین و پرداخت نماید
پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین نامه در هر استان بر عهده استاندار مربـوط   -7ماده 

  . می باشد
  یدپرویز داو                                                                                                          

  معاون اول رئیس جمهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ها و بخشنامه  آیین نامه ها ومصوبات: فصل دوم                                 93
 

  )1387مصوب( قانون اراضی مستحدث ساحلی 2ماده  2آیین نامه اجرایی تبصره ) 22(
  : در این آیین نامه اصالحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند -1ماده 
کنوانسیون رامسر شامل بـاتالق، لجـن 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     
جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنهـا در پـایین    راکد یا جاری یافت می شود و از

  . ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند
  . نوعی تاالب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد: دریاچه –ب 
قسمتی ازاراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طـرف آن متصـل بـه آب دریاچـه یـا      : حریم –ج 

  . تاالب باشد
زمینهایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سـطح آب  : حدود اراضی مستحدث -د

و یا در نتیجـه  ) به استثنای دریاچه ارومیه(ها های دریا و دریاچهیا هر نوع جریان آب در کرانه
ظاهر و ایجاد شده یـا  ) به استثنای مرداب و برکه طبیعی(پایین رفتن آب یا خشک شدن تاالبها 

  . اهد شدخو
آخرین نقطه پیشرفتگی آب تاالبها و دریاچه های موضوع این آیین نامه کـه در  : حد بستر -هـ 

ظرف سه سـال از تـاریخ ابـالغ    ) بر اساس داده های ثبت شده موجود( یک دوره زمانی معین 
  . گردداین آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می

متـر   150عرصه ای به عرض ) مرداب و برکه طبیعیبه استثناء ( عرض حریم تاالبها  -2ماده 
  . گردداست که بالفاصله بعد از حد بستر تعیین می

وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابالغ این آیـین نامـه، بـا همـاهنگی      –تبصره 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تاالبها و دریاچـه هـای   

نامـه را بـر اسـاس شاخصـهای زیسـت محیطـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و          موضوع ایـن آیـین  
  . هیدرولوژیکی با اولویت تاالبهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید

وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابالغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه  -3ماده 
حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیـب  
نسبت به عالمت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و عالمت گذاری حد حریم ظـرف  

  . سه ماه اقدام نمایند
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دریاچه های احداثی پشت سـدها و مخـزن تاسیسـات آبـی و کانالهـای عمـومی از        -4ده ما
 –موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشـت سـدها   

  . و سایر قوانین مربوط خواهد بود – 1361و قانون توزیع عادالنه آب مصوب  – 1344مصوب 
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبـارات مـورد    معاونت برنامه -5ماده 

هـای جهـاد   نامه را در سقف بودجـه سـنواتی پیشـنهادی وزارتخانـه    نیاز برای اجرای این آیین
  . کشاورزی و نیرو وسازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید

یف دسـتگاههای موضـوع ایـن آیـین نامـه      به منظور نظارت بر انجام به موقـع وظـا   – 6ماده 
دستگاههای یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیـین نامـه و در صـورت    

  . لزوم موانع مشکالت اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند
  . به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 14/1/1387این تصویب نامه در تاریخ 

  
  پرویز داودی

  معاون اول رییس جمهور



  فصل سوم
  

  

  

  

، آراء هیأت استعالمها  ،هاابالغیه
 وعمومی دیوان عدالت اداری 
  مکاتبات حقوقی
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  96ماده  6درخصوص  منسوخ بودن تبصره   5/10/60-4393/7نظريه شماره ) 1(
  قانون اصالح قانون شهرداريها 

  مالكيت بستر آنها و رودخانه هاي طبيعي  –قانون شهرداري 
  شهرداريها منسوخ استقانون اصالح  96ماده  6تبصره 
  قانون اصالح شهرداريها منسوخ است يا نه؟  96ماده  6آيا تبصره  –سئوال 

  : نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
قـانون آب و   2با مـاده   1345قانون اصالح قانون شهرداريها مصوب  96ماده  6چون تبصره  "

در مورد مالكيت بسترانهار طبيعـي و رودخانـه هـا مغـاير و      1347نحوه ملي شدن آن مصوب 
قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تبصره مذكور در آن قسمت كه  65متضاد است لذا بحكم ماده 

 3/10/54مـورخ   9840/10قـانون آب اسـت ملغـي اسـت و بخشـنامه شـماره        2مغاير با ماده 
  مداخلـه شـهرداري در مـورد بسـتر و حـريم      (سازمان ثبـت اسـناد و امـالك بخالصـه اينكـه      

با تصويب  1345قانون شهرداريها مصوب  96ماده  6رودخانه ها مورد ندارد و مقررات تبصره 
  . وافق موازين قانوني و موجه استصحيح و م) قانون آب در اين قسمت منسوخ است
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   از رئيس اداره حقوقي دادگستري   قانون توزيع عادالنه آب  2استعالم در خصوص ماده ) 2(
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مازندران  –شركت آب منطقه اي شمال 

  : نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است 6/9/63مورخه  400/16345بازگشت به شماره 
قانون توزيع عادالنه آب و تبصره هاي زيل ماده مذكور و تعاريفي كـه از اراضـي    2با التفات به ماده 

در صـورت عـدم احيـاء    « ساحلي و مستحدثه در ماده يك قانون نحوه احيا اراضي شده اسـت جملـه   
حـريم   با لحـاظ (صرفاً مربوط به اراضي ساحلي و مستحدثه » قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي

 و  ... بســتر انهــار طبيعــي و كانالهــاي عمــومي « بــوده و نســبت بــه قســمت اول مــاده مــذكور ) قــانوني
 . تسري ندارد» بركه هاي طبيعي
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و  بخشنامه وزير نيرو راجع به اجتناب از تبعات سو بهره برداري  بي رويه شن و ماسه   )3( 
  خسارت به تاسيسات آبي

  
  

  
  
  
  
  

  بخشنامه به كليه شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان 
صدور اجازه بهـره   16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  48بطوريكه اطالع دارند بموجب ماده 

برداري از شن و ماسه معمولي و خاك رس بستر و حريم رودخانه ها و مسيلها و حريم قـانوني سـواحل   
-منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو شده است و تبصره ماده مذكور حكم مـي درياها و درياچه ها 

كند كه وزارت نيرو در موقع موافقت با صدور اجازه بهره برداري مشخصات فني مورد نظر خود را اعالم 
  . و بر اجراي آنها نظارت كند

ي از شن و ماسه و خاك رس كلي كشور بهره بردار 1363قانون بودجه سال  66متعاقباً يا تصويب تبصره 
بتصويب هيئت دولـت   7/5/1363معمولي به وزارت كشور محول گرديده و آئيننامه اجرائي آن در تاريخ 

  . رسيده است
آئين نامه مذكور براي تعيين عاملين استخراج و تعيين شرايط بهره بـرداري و سـاير امـور     3بموجب ماده 

رسيدگي معين مي شود كه مدير عامل سازمان آب منطقـه اي   مذكور در آئين نامه در هر استان يك هيئت
مـاده فـوق هرگـاه     3يا رئيس دفتر امور آب استان مديريت آنرا دارا مي باشند كه بعالوه بر اساس تبصره 

معدن مورد رسيدگي در بستر يا حريم رودخانه ها و انهار و مسيل يـا حـريم كنترلـي سـواحل درياهـا و      
دير يا رئيس اداره امور آب كه معدن در حوزه مسئوليت او قرار گرفتـه در جلسـه   درياچه ها واقع باشد م

  . شركت و نظر خود را ابراز مي كند
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آئين نامه يكي از وظايف هيئتهاي رسيدگي تعيين مشخصات فني بهره بـرداري   4همچنين به موجب ماده 
  و قيد شرايطي است كه رعايت آن از سوي بهره بـردار الزامـي مـي باشـد، مضـافاً اينكـه صـدور پروانـه         

معمـولي  بهره برداري و باعضاء قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشـت شـن و ماسـه و خـاك رس     
انباشت مواد باطله و دفع مواد زائد در بستر و حريم رودخانه ها و مسيلها انهار و شـبكه هـاي آبيـاري و    

  . زهكشي منوط به كسب موافقت سازمان آب منطقه اي ذيربط شده است
  68مورد اشـاره در مـاده   1362قانون بودجه سال  6با توجه به اين موارد مشخص است كه اجراي تبصره 

قانون توزيع عادالنه آب منوط و موكول به كسب موافقت قبلي آن شركت شده و چنانچه با بهره بـرداري  
انچه شـرايطي را  از شن و ماسه و خاك رس موافقت نداشته باشيد امكان صدور پروانه وجود ندارد و چن

در مطـالبي  براي بهره برداري الزم بدانيد صدور پروانه مقيد به آن شـرايط خواهـد شـد بنـابراين عنـوان      
شهرداريها يـا صـدور پروانـه بهـره بـرداري از شـن و ماسـه        يها خصوص اينكه وزارت كشور و فرماندار

ارد مي كنند بـا وجـود امكانـات    ه روال رودخانه و تأسيسات بهره برداري از آب وب را لطمات و صدماتي
قانوني ياد شده قابليت استماع ندارد و ميتوانيد بموقع و قبل از صدور پروانه، نظريات خـود را در هيئـت   
  رسيدگي و يا در اعـالم موافقـت ملحـوظ نمـوده و درج شـرايط و رعايـت جوانـب فنـي را در پروانـه          

چنانچه عاملين استخراج  باشيد و بديهي استداشته بهره برداري بخواهيد و بر اجراي آنها نظارت مستمر 
بر خالف پروانه عمل نمايند همزمان موضوع را به دادگاه ذيصالح و هيئت رسيدگي گزارش و باقتضـاي  

  . مورد عمل كنيد
بنابمراتب و بمنظور اجتناب از تبعات سوء بهره برداريهاي بـي رويـه و جلـوگيري از ورود خسـارت بـه      

  . وجه آن شركت را به نكات زير معطوف مي داردم خوردن روال طبيعي رودخانه ها تآبي و بي تأسيسات
در هيئتهاي رسيدگي كه تشكيل مي شود بطور مستمر و جدي و يا مطالعه قبلـي موضـوع جلسـه     –الف 

  . شركت و حضور فعال داشته باشيد
شت شن و ماسه بطـور دقيـق   در موقع موافقت با صدور پروانه بهره برداري الزم است محدوده بردا –ب 

مشخص و كميت و كيفيت برداشـت انهـا از   ) شن و ماسه و خاك رس( برداشت ميزان و نوع  و معين و
حيث عمق و شيب و حريم و حد بستر و تعادل رژيم رودخانه و ابتدا و انتهاي برداشت هر عامـل مـوثر   

  . وانه قيد شودديگر مشخص و به دستگاه صادر كننده اعالم تا موارد مذكور در پر
توجه داشته باشند كه هرگاه بهره برداري از شن و ماسه براي روال طبيعي رودخانه يـا مـوارد ديگـر     –ج 

  . زيانبار باشد الزامي به موافقت نداشته و صراحتاً مخالفت كنيد
د و عمليات بهره برداري از شن و ماسه بهيچوجه نبايد به حقوق اشخاص مجاور بستر خللي وارد كن –د 

  . اعالم شوداين نكته در موقع اعالم شرايط به دستگاه صادر كننده پروانه بايد 
برآنچه در بندهاي باال به انها اشاره رفته بايد بطور مداوم نظارت شـود و چنانچـه تخلفـي صـورت      -هـ 

  . گرفته باشد موضوع به هيئت رسيدگي جهت تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم اعالم گردد
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دخل و تصرفاتي از ناحيه اشخاصي كه پروانه بهره برداري از شن و ماسه رودخانه ها تحصيل هر گاه  -و
قـانون توزيـع    48و با اسـتفاده از مـاده    2ماده  3نكرده اند در بستر رودخانه صورت گيرد باستناد تبصره 

  . عادالنه آب اقدام فرمائيد
ري بدون كسب موافقت قبلـي آن شـركت بـراي    هرگاه به مواردي برخورد نموديد كه پروانه بهره بردا -ز

قـانون توزيـع عادالنـه آب صـادر      48شن و ماسه و خاك رس معمولي واقع در محدوده مذكور در ماده 
  . گرديده ضمن اعتراض رسمي با استانداري مراتب را به وزارت نيرو نيز گزارش فرمائيد

ه داراي كانيهـاي بـا ارزشـي باشـد كـه      در مواردي كه شن و ماس( برداشت شن و ماسه غير معمولي  -ح
خارج است و كالً در شـمول   63قانون بودجه سال  66از شمول تبصره ) تفكيك آنها مقرون بصرفه است

  . قانون توزيع عادالنه است 48ماده 
در خاتمه انتظار دارد نظارت و مراقبت بر حفظ روال طبيعي و صحيح بستر و حريم رودخانه هـا و انهـار   

ان حفظ سرمايه هاي ملي تلقي نموده و از اين موارد انتظـار تحصـيل منفعـت و عايـدات بـراي      را به عنو
  . شركت نداشته باشيد

  
  
  
  

  : رونوشت
  .معاونت امور آب جهت اطالع -
  .معاونت حقوقي و مجلس جهت اطالع -
  دفتر وزارتي   -
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قانون توزيع عادالنه آب ) 2(ذيل ماده ) 3(بخش نامه وزير محترم نيرو در خصوص تبصره ) 4(
  )19/8/75مورخ  100/4978(

  
  

  
  
  
  
  آب و برق خوزستان  سازمان و ايآب منطقهشركتهاي كليهبه

تاسيسات در بستر و حريــم    نظر به اينكه برخي از شركتهاي آب منطقه اي در رابطه با احداث غير مجاز
و مـرداب و بركه هاي طبيعي و همچنـين   رودخـانه ها و انهـار طبيـعي و كانالهـاي عمومي و مسيـل هـا

قـانون   2ذيـل مـاده    3حريم سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي يا مخزني، بدون مراعـات تبصـره   
التي مواجه بودند كه به اين وزارت منعكس شد و توزيع عادالنه آب از سوي بعضي از شهرداريها با مشك

قـانون   2قانون شـهرداري و بـر حسـب نسـبت مـاده       96ماده  6با توجه به اينكه در رابطه با نسخ تبصره 
ماده مزبور ميان وزارت نيرو و وزارت كشـور   3ذيل آن خصوصاً تبصره  توزيع عادالنه آب و تبصره هاي

از معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري كه بنـا   اختالف نظر وجود داشت، لذا موضوع
بر نظر هيات محترم وزيران نظريه ابرازي آن معاونت مالك عمل خواهد بود اسـتعالم و معاونـت مزبـور    

  . نسبت به موضوع اعالم نظر نموده است) تصوير پيوست( 22/7/75مورخ  40/5708طي نامه شماره 
يح معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري مبني بر حاكميت قـانون توزيـع   عليهذا با توجه به نظريه صر

عادالنه آب و ضرورت كسب مجوز شهرداري ها از سازمانهاي آب منطقه اي ذيربط براي هرگونـه اقـدام   
الزم است كه مراقبت جدي فرماييـد  ... در بستر و حريم رودخانه ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و 

  : كه
ها قبل از احداث هرگونه تاسيسات و ساختمان مجـوز الزم را كسـب كننـد و در صـدور      شهرداري -1

مجوز نيز به طور كامل مسائل مهندسي رودخانه مورد توجه قرار گيرد و در غير اينصورت بـا اسـتفاده از   
 . اختيارات قانوني خود نسبت به ممانعت و فلع و قمع تاسيسات احداث شده اقدام نماييد

اسيسات احداث شده قبلي نيز الزم است مورد به مورد پس از بررسي كارشناسي صورتي در مورد ت -2
  كه احداث اين تاسيسات مشكالتي را بلحاظ عدم رعايت قانون توزيع عادالنه آب  و عدم رعايت مسائل 
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 31و نيز ماده  2ذيل ماده  4و  3فني از ديدگاه مهندسي رودخانه ايجاد نموده است، بر اساس تبصره هاي 
در هر حال در صورت . قانون توزيع عادالنه آب، اقدام قانوني نموده و سريعاً از آنها رفع تجاوز بعمل آيد

اتـب را بـه دفتـر مهندسـي     تخلف و عدم حصول نتيجه از پي گيري هاي انجام شده در سطح اسـتان، مر 
 . رودخانه ها و سواحل اعالم فرماييد

  
 

  : رونوشت
 معاون امورآب  -
  معاون امور حقوقي و مجلس  -
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  نظريه اداره حقوقي قضاييه در خصوص موقوفه و مبني بر اينكه بستر رودخانه)  5(
  انفال و اموال عمومي است  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 بسمه تعالي
  آقاي سلماسي 

  مدير كل محترم امور آب منطقه قزوين 
نظـر مشـورتي كميسيون قـوانين مـدني    31/5/77 – 434/2187عطف به استعـالم شمـاره 
  : بشرح زير اعالم مي گردد

و قـانون توزيـع عادالنـه آب     1347نظر به اينكه قانون اب و نحوه ملي شدن آن مصـوب  
 ردم و ثـروت ملـي محسـوب    بستر و حريم رودخانه ها جـزء مشـتركات مـ    1361مصوب 

مي شود بالفرض كه اين بستر از محدوده زمين هاي موقوفه بگذرد بلحاظ اينكه وقف در 
انفال و اموال عمومي مصداق نـدارد، ايـن اراضـي در اختيـار وزارت نيروسـت و دولتـي       

  . محسوب ميشود
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  و فروش انهار متروكه و مسيلها   واگذارينظريه ديوان محاسبات استان تهران در خصوص )  6(
  

  
  ديوان محاسبات كشور

  
  

  مديرعامل محترم سازمان اب منطقه اي تهران
  با اهداء سالم 

احترماً در خصص واگذاري بستر متروكه و انهار طبيعي در محدوده شهرها و روستاها پـس از  
 8بررسيهاي انجام شده توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور با توجه به مفاد بند ح ماده 

آئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و مسيلها و مردابهـا و بركـه هـاي طبيعـي     
توسط وزارت نيرو با رعايت مقررات امكان پذير است، عليهـذا هرگونـه    12/4/1370مصوب 

دخل و تصرف شهرداريها در اراضي انهار متروكـه و مسـيلها بـدون رعايـت مقـررات مـذكور       
صورت پذيرفته فاقد محمل قانوني مي باشد از طرفي وجوه حاصل از فروش اينگونـه اراضـي   

مانهاي تابعه با رعايت مقررات بحساب درآمد عمومي در سنوات قبل توسط وزارت نيرو و ساز
خزانه  كشور واريز شود، خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب فوق را در كليه ادارات تابعـه  

  . اعمال نمايند
  
  
  
  

  : رونوشت
 21/9/77-26/3733مدير كل محترم ديوان محاسبات استان قم جهت استحضار و نامه شماره  -
 15/10/77-434/3752آب قزوين عطف به نامه شماره مدير كل محترم امور  -
 هيئت    مستقر در سازمان آب منطقه اي تهران -
 دفتر ديوان محاسبات استان تهران  -
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  و رودخانه هاي متروكه نامه مدير كل دفتر حقوقي در مورد اجاره و فروش بستر مسيلها)  7(
  

  
  
  
  

  سازمان آب منطقه اي تهران 
واقـع در بسـتر مسـيلها و      در مـورد اراضـي   27/9/78مورخ  131/7255/394با سالم عطف بنامه شماره 

  : رودخانه هاي متروكه به اطالع مي رساند
و حـريم    ن بسـتر ـوه تعييـه نحـامـآئين ن 8اده ـالب مـواگذاري بستر متروكه موارد فوق الذكر فقط در ق

وسط وزارت نيـرو  ـاره تـورت اجــور و بصـزبـاده مــي به مـاقـو تبصره الح... رودخانه ها و مسيلها و 
انوني ـل قـ ـبوده و محمـ   و شركتهاي آب منطقه اي امكانپذير خواهد بود و فروش اينگونه اراضي ممنوع

  . ندارد
 زبور كـه ـاده مـ ـمـ  3ادالنه آب و تبصره ـنون عاـق 2ررات ماده ـضمناً الزم به ذكر است كه با توجه به مق

دانسته و .... ا و ـهانهـرف در بستر رودخـونه دخل و تصـوز جهت هرگـوزارت نيرو را مرجع صدور مج
وقي و امـور مجلـس رياسـت    ـمعاونت محترم حق 22/7/75مورخ  40/5708نيز با توجه به نظريه شماره 

) وستـاوير پيـتص(است جمهوري ـوقي ريـر حقـدفت 22/9/74مورخ  24893اره ـجمهوري و نظريه شم
وز قـانوني  ـا بدون موافقت وزارت نيرو فاقد مجـ ـوسط شهرداريهـراني تـونه عمليات عمـدام به هر گـاق

  . است و الزم است اين مطلب در موارد الزم مد نظر قرار بگيرد
  

    

جمهوري
  اسالمي ايران 
  وزارت نيرو 
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 بستر   از ساخت وساز در حريم   و ي درخصوص  جلوگيري بخشنامه رئيس قوه قضاي)  8(
  رودخانه و تجاوز و تخريب تاسيسات آب و برق 

  
  

        
  سراسر كشور) انقالب –دادگاههاي عمومي (بخشنامه به مراجع قضائي 

و شـبكه هـاي   آب و بـرق   نظر به اينكه مسئوليت حفظ و نگهداري و بهره برداري مناسـب از تاسيسـات  
ابياري عمومي كشور و جلوگيري از تجاوز و تخريب و سرقت و اخالل تأسيسات مزبور و حريم قانوني 
آنها بعهده وزارت نيرو و شركتهاي آب و برق و آب و فاضالب منطقه اي ميباشد و با توجـه بـه اهميـت    

ين و اخالل كنندگان و حفظ تأسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوز
قانون توزيع عادالنه آب و اليحه قانوني  50و  30قانون سازمان آب و برق ايران و مواد  10با لحاظ ماده 

رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور و قانون مجازات اخـالل كننـدگان در تأسيسـات آب و بـرق و     
آلوده كردن آب هاي عمومي  –رد زير الف قانون مجازات اسالمي الزم است در موا 687-660-659مواد 

ساخت و ساز غير مجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمـومي   -خصوصاً آب شرب مردم ب
خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز  تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم -آب ج

صوصاً در مناطقي كه به علت كـاهش آب زيـر   حفر چاه هاي غير مجاز خ –د  -از تاسيسات آب و برق 
زميني ممنوعه اعالم گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضالب در 
خصوص مسدود نمودن چاهاي غير مجاز و درخواست حفر چاه جديد دادگاه ها ضمن رسيدگي خـارج  

و شركتهاي وابسته به لحاظ فني بودن موضـوع در هـر   از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو 
مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسئولين فني نهادهاي مـذكور بـراي كشـف حقيقـت اسـتفاده      
نموده و آنگاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده راي مقتضي صادر نمايند و چون شـركتهاي  

. خصيت حقوقي مستقل و در مواردي نيز ماهيت دولتـي ندارنـد  برق منطقه اي و آب و فاضالب داراي ش
نان شخصيت حقـوقي آنهـا لحـاظ گرديـده و     آنان كلذا الزم است در دعاوي له و عليه اين شركتها و كار

. نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايت له و عليه اين شركتها دعـوت احضـار گـردد   
  . رؤساي حوزه هاي قضائي مربوطه مسئول حسن اجراي اين بخشنامه ميباشند
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ن نامه نحوه تعيين حد راي صادره هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال آئي)  9(
  رودخانه ها مريحبستر و 

  8/8/1379-16219شماره روزنامه رسمي 
                                              23/5/1379تاريخ 4/7/1379                                                       78/256/شماره هـ 

  78/256كالسه پرونده                                                       179شماره دادنامه 
  هيات عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي

  آقاي فيروز ملكي :شاكي
  وزارت نيرو :طرف شكايت

  ابطال آئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و  :موضوع شكايت
  12/4/1370مورخ  520/48200بيعي به شماره مرداب ها و بركه هاي ط

  تعيين حد بسـتر و حـريم   « شاكي طي دادخواست تقديمي اعالم داشته است آئين نامه  :مقدمه
به تصويب وزير سابق نيرو رسيده كامالً بر خـالف   12/4/1370كه در مورخ » ...رودخانه ها و 

قـانون   138صـراحت اصـل   بـه  . قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصـويب آن اسـت  
هر يك از وزيران اساسي جمهوري اسالمي ايران هر گونه بخشنامه و آئين نامه اي كه از سوي 

تصويب اين آئين نامه بر خالف نـص  . وضع مي شود نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد
امه هـاي  آئين ن«است كه مقرر مي دارد  1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  51صريح ماده 

اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسـب مـورد تهيـه و پـس از تصـويب      
در حالي كه اين آئـين نامـه بـه تصـويب هيـات وزيـران       » هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود

بنا بمراتب تقاضاي ابطال آن را دارد مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ . نرسيده است
اعـالم داشـته انـد بموجـب      26/8/1378مـورخ   410/2474مذكور طي نامه شماره  به شكايت

وزارت نيرو مسئوليت تعيين پهناي ، 1361تبصره يك ماده دو قانون توزيع عادالنه آب مصوب 
را به عهده دارد و در اجراي اين امر و ... بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و 

نظريه رياست جمهوري كه صدور مصوبه هيات وزيران را در خصوص مورد بحـث ضـروري   
يـارات حاصـله از   تشخيص نداده و آنرا از وظايف و اختيارات وزارت نيرو دانسـت و نيـز اخت  

قانون اساسي، وزير وقت نيرو با تدوين آئـين نامـه مـورد بحـث روش و نحـوه و       -138اصل 
واقـع در سراسـر   ... مالك عمل جهت تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهـار طبيعـي و   

  . كشور را تبيين و مورد تصويب قرار داد
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ر مرجع تصويب آئـين نامـه هـاي اجرايـي     قانون مزبور و ذك 51عالوه بر مراتب فوق قيد ماده 
قانون اساسي كـه   138قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزير نيرو از اختيارات حاصل از اصل 

به وزراء اجازه وضع آئين نامه هاي الزم را داده است نمي باشد و آئين نامـه مزبـور هيچگونـه    
ع عادالنه آب ندارد تا موجبي جهـت  مغايرتي با مقررات و موازين قانوني خصوصاً قانون توزي

ابطال آن باشد هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجـت االسـالم و   
المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و مستشاران شعب تجديـد نظـر   

ت به صدور تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادر
  . راي مي نمايد

  راي هيات عمومي 
تعيين پهناي بسـتر  «  1361به موجب تبصره يك ماده دو قانون توزيع عادالنه آب مصوب سال 

و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل بـا  
توجه به امار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بـدون رعايـت اثـر    

آئـين نامـه   «قانون مزبـور   51و به صراحت ماده » أسيسات آبي با وزرات نيرو استساختمان ت
هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب 

نطر به اينكه وزارت نيرو به شرح آئين نامـه نحـوه تعيـين    » هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود
انه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و بركـه هـاي طبيعـي، عـالوه بـر      حد بستر و حريم رودخ

حدود صالحيت خود در تعيين پهناي بستر و حريم آن در موارد مطرح در تبصره فـوق الـذكر   
قانون  2مندرج در تبصره يك ماده اقدام به وضع مقرراتي خارج از حدود اختيار خود به شرح 

قانون ديـوان عـدالت اداري آئـين     25ستناد قسمت دوم ماده بنابراين و به ا. مذكور نموده است
  . نامه مذكور ابطال مي شود

  قربانعلي دري نجف آبادي –رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
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  الح كوهي صصورتجلسه هيئت رسيدگي به امور معادن  مبني بر جايگزيني م)   11 (بند)  10(
  استان تهرانبجاي شن  و ماسه رودخانه اي در 

  
  
  
  
  

  اداره كل محترم منابع طبيعي استان تهران 
  اداره كل محترم امور اراضي استان تهران 

  اداره كل محترم امور آب استان تهران 
  

  سالم عليكم
 13/9/79-203صورتجلسه هيئت رسيدگي بـه امـور معـادن در جلسـه      11احتراماً تصوير بند 

مبني بر جايگزيني مسالح كوهي بجاي شن و ماسه رودخانه اي ارسال مـي گـردد خواهشـمند    
است دستور فرمائيد از واگذاري اراضي ملي و حريم و بستر رودخانه ها بـه متقاضـيان جهـت    

  . به منظور جلوگيري از تخريب بيش از حد اراضي خودداري نمايندبهره برداري شن و ماسه 
  
  
  
  
  

  : رونوشت                         
  معاونت محترم اداري و مالي و برنامه ريزي جهت استحضار به انضمام راي هيئت مذكور -
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بخشنامه  به مراجع  قضايي سراسر  كشور در خصوص لزوم رسيدگي  خارج از نوبت به   )11(
دعوت از نماينده قانوني آنها در   شركتهاي وابسته و  شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و

  دعاوي له و عليه آنها برخورد قاطع با متجاوزان و اخالل كنندگان به تاسيسات عمومي
  

  8/12/1378: تاريخ تصويب
  سراسر كشور) دادگاه هاي عمومي و انقالب(بخشنامه به مراجع قضايي 

لزوم رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيـرو و شـركت هـاي وابسـته و     
برخورد قاطع با متجاوزان و اخالل كننـدگان  دعوت از نماينده قانوني آنها در دعاوي له و عليه آنها؛ 

  ؛ تاسيسات عموميبه 
وليت حفظ، نگهداري و بهره برداري مناسـب از تاسيسـات آب و بـرق و شـبكه هـاي      ئنظر به اين كه مس

تخريب، سرقت و اخالل در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آبياري عمومي كشور و جلوگيري از تجاوز، 
باشد و با توجه بـه اهميـت   آنها به عهده وزارت نيرو و شركت هاي آب و برق و فاضالب منطقه اي مي 

حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزان و اخالل كننـدگان و  
قانون توزيع عادالنه آب و اليحه قـانوني   50و  30قانون سازمان آب و برق ايران و مواد  10بالحاظ ماده 

ت اخـالل كننـدگان در تاسيسـات آب و بـرق و     رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور و قانون مجازا
  : قانون مجازات اسالمي الزم است در موارد زير 687و  660و  659مواد 
  . آلوده كردن آب هاي عمومي خصوصاً آب شرب مردم –الف 
  ساخت و ساز غير مجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب؛  -ب
برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غيـر مجـاز از    تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع -ج

  تاسيسات آب و برق؛ 
حفر چاه هاي غير مجاز، خصوصاً در مناطقي كه به علت كاهش آب زير زميني ممنوعه اعالم گرديده  -د

و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو شركت هاي اب و فاضالب در خصـوص مسـدود نمـودن    
  ر مجاز و درخواست حفر چاه جديد؛ چاه هاي غي

دادگاه ها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و شركت هاي وابسـته  
و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسـان و مسـئولين فنـي نهادهـاي     

  حاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با ل
و آب و فاضـالب داري شخصـيت   شده راي مقتضي صادر نمايند و چون شركت هـاي بـرق منطقـه اي    

لذا الزم است در دعاوي له و عليه اين شركت ها و . حقوقي مستقل و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارد
كاركنان آنان شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني انها بـراي اداي توضـيح در دعـاوي و    

وساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسئول حسـن  ر. شكايات له و عليه اين شركت ها دعوت احضار گردد
  . اجراي اين بخشنامه مي باشند

  
  سيد محمود هاشمي شاهرودي 

  رئيس قوه قضائيه                
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  نامه ابالغيه دبير شورايعالي شهرسازي به استانها درخصوص  ممنوعيت ساخت و ساز)  12( 
  در حريم رودخانه  و سواحل دريا و درياچه ها

  
  : .............................تاريخ                                                                                 وزارت مسكن و شهرسازي        

  : ............................شماره                                                                      معاون شهرسازي و معماري                  
  

  بسمه تعالي
  )كليه استانها(رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي 

  
معاون محترم امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو در  6/4/80مورخ  300/18743با عنايت به نامه شماره 

قـانون   2ماده  3خصوص ممنوعيت ساخت و ساز در حريم سواحل درياها و درياچه ها به استناد تبصره 
رودخانـه هـا و   توزيع عادالنه آب و ممنوعيت ايجاد هرگونه اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بسـتر  

حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي يا مخزني، مقتضي اسـت، كليـه   ... انهار طبيعي و 
واحدهاي مسئول صدور پروانـه سـاختماني در روسـتاها، منـاطق شـهري و خـارج از محـدوده شـهرها         

محدوده شهرها سازمانهاي از احداث بنا در خارج  13، كميسيونهاي ماده 5وشهرداريها، كميسيونهاي ماده 
مسئول صدور، موافقت اصولي براي احداث صنايع و يا تأسيسات كشاورزي و غيره ابالغ فرماييد ايجاد و 
احداث اعياني و دخل و تصرف در مناطق فوق و صدور هرگونـه مجـوز و موافقتهـاي اصـولي را بـراي      

تصـوير نامـه فـوق    . نمايند) نطقه اي ذيربطشركتهاي آب م(متقاضيان منوط به ارايه موافقت وزارت نيرو 
  .عيناً جهت اطالع و دستورات الزم ارسال مي گردد

  پيروز حناچي            
  
  

 دفتر وزارتي جهت استحضار: رونوشت

 معاون محترم امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو جهت استخضار -

 دفتر معاونت و امور مديريت شهري -

 گروه   جهت اطالع -

 مهندس احمدي به انضمام ضمائم جهت پيگيريخانم  -

  پرونده گردان -
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  آئين نامه مربوط به بستر و حريم  8اداري در خصوص ماده  مصوبه ديوان عدالت ) 13( 
  

  426: شماره دادنامه                                                      14/12/1380: تاريخ تصويب       
  

به قابليت واگذاري باقيمانده بستر واقع در مجاورت و امتداد رودخانه ها و نهرها و مسيلها 
قانون توزيع عادالنـه   2هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طبق ماده  صورت اجاره به متقاضي

بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه اعم از اينكه جريان دائم يا ( 1361آب مصوب 
داشته باشند و مسيل و بستر مردابها و بركه هاي طبيعي در اختيـار حكومـت جمهـوري    فصلي 

اسالمي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پـائين رفـتن   
سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن مردابها و باتالق ها پديد آمده باشد در صورت 

ب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي و بموجـب  عدم احياء قبل از تصوي
ماده مذكور ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانـه هـا و    3تبصره 

انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هـاي طبيعـي و همچنـين در حـريم     
طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجـازه وزات  قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از 

  هـا، انهـار، مسـيلها، مردابهـا،     نامه مربوط به بسـتر و حـريم رودخانـه   آئين 8بنابراين ماده) نيرو
هيـات وزيـران    11/8/1379هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب بركه

  ه بسـتر واقـع در مجـاورت و امتـداد     در خصوص اختيار وزارت نيـرو بـه واگـذاري باقيمانـد    
رودخانه ها و نهرها و مسيلهاي مذكور در قانون فوق الذكر به صورت اجـاره بـه دسـتگاههاي    

آن از قـانون توزيـع    3و تبصره  2متقاضي به منظور اجراي طرحهاي آب و برق بر اساس ماده 
  . عادالنه آب مغايرتي با قانون ندارد

  
  دري نجف آبادي –لت اداري رئيس هيئت عمومي ديوان عدا
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  تعيين حريم  و يهمبني  بر   اعالم و انتشار اطالعنامه معاونت حفاظت  و بهره برداري )  14( 
  بستر  سراسري  توسط  شركتهاي آب  منطقه اي  و آب و برق خوزستان

  
  بسمه تعالي

  وزارت نيرو
  سازمان مديريت منابع آب ايران

  
  كليه شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 

  
در برخي از منـاطق ادارات  ... نظر به اينكه در اجراي آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، 

امور آب رأساً مبادرت به اعالم تعيين بستر و حريم نموده و يا با تعيين بستر و حريم سرتاسري نسبت به 
با عنايت به اينكه طبق آئين نامه مربوط به بستر و حـريم  . آئين نامه مذكور اقدام مي نمايند 3ماده اجراي 

مراتـب  ... و  5و 4و  3تعيين بستر و حريم به شركت آب منطقـه اي محـول گرديـده و طبـق مـواد      ... و 
ايـد توسـط شـركت    ب... اعتراض اشخاص و رسيدگي در كميسيون و اعالم به اداره ثبت اسناد و امالك و 

صورت پذيرد و ادارات امور آب فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و در دعاوي احتمـالي، نظريـه اداره   
لذا بدينوسيله تأكيد مي نمايد پـس  . مذكور و آگهي منتشره مورد توجه محاكم قضائي قرار نخواهد گرفت
عيه هاي محلي مربوط توسط شـركت  از انجام اقدامات مربوط و تعيين بستر و حريم، اعالم و انتشار اطال
  . هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان صورت پذيرد
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  نامه مدير كل دفتر حقوقي درخصوص واگذاري بستر انهار متروكه طبيعي و احداثي)  15(
  

  
  

  بسمه تعالي
  

  اي تهران منطقهسازمان آب 
  با سالم 

  در خصـوص واگـذاري بسـتر انهـار متروكـه بـه اطـالع         29/7/81مـورخ  131/1341عطف به نامه شماره
  . رساندمي

 2مبني بر عدم شمول مقررات مـاده   30/4/81مورخ 410/25237با توجه به صراحت بند اول نامه شماره 
نامـه   2نسبت به انهار احداثي، كامالً واضح است كـه بنـد   ماده مزبور  3قانون توزيع عادالنه آب و تبصره 

  . تنها ناظر به بستر انهار طبيعي است و الغير
قانون شهرداريها كه با تصويب قانون آب و نحـوه ملـي    96ماده  6عليهذا با عنايت به مراتب فوق تبصره 

  ... ب نسخ شده اسـت تنهـا در ارتبـاط بـا بسـتر انهـار طبيعـي و        آو سپس قانون توزيع عادالنه   شدن آن
  .باشد مي

قانون توزيع عادالنه آب در خصوص انهاري كه در زمين ديگري جريان داشته است تعيين  39ضمناً ماده 
تكليف نموده و ضروري است اشخاص ذينفع براي از بين بردن حـق مجـرا و اقـدامات بعـدي بـه نحـو       

  . مذكور در ماده مرقوم عمل نمايند
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  ماده قانون شهرداريها) 6 (نيرو  درخصوص تبصره گزارش دفتر حقوقي به وزير محترم )16(
  )مالكيت بستر رودخانه در محدوده شهرها( 

  
  بسمه تعالي

  
  
  

  جناب آقاي مهندس بيطرف
  وزير محترم نيرو 

مـورخ   50729جنابعـالي در حاشـيه نامـه شـماره      11/10/81با سالم و احترام، عطف به يادداشت مورخ 
كميسيون امور زيربنائي و صنعت محيط زيست در خصوص پيشنهاد شهرداري تهران راجع به  10/10/81

  : به استحضار مي رساند... بستر و حريم رودخانه ها و اصالح آئين نامه 
دالئـل  . همانطور كه مستحضريد پيشنهاد شهرداري تهـران در سـال گذشـته در كميسـيون مطـرح گرديـد      

و قـانون توزيـع    1347وزارت نيرو مبني بر اينكه با تصويب قانون آب و نحـوه ملـي شـدن آن مصـوب     
محدوده كه بستر رودخانه ها را در داخل ( قانون شهرداريها ) 96(ماده ) 6(تبصره  61عادالنه آب مصوب 

منسوخ مي باشد مورد تأييـد كميسـيون قـرار گرفـت ولـي از آنجـا كـه        ) شهرها ملك شهرداري مي داند
شهرداري تهران مدعي بود مردم به بستر رودخانه ها در داخل شهرها تجاوز مي كننـد و شـهرداري فاقـد    

قرار شد كميته اي اختيار الزم براي جلوگيري از ساخت و ساز و مديريت نسبت به بستر رودخانه هاست 
با شركت نمايندگان وزارتخانه هـاي كشـور، مسـكن و شهرسـازي و نيـرو و معاونـت حقـوقي رياسـت         

در اين راستا دو جلسه در وزارت كشـور  . جمهوري تشكيل و پيشنهادهاي الزم را در اين خصوص بدهد
معاونـت حقـوقي   با حضور نمايندگان وزارت نيرو و مسكن و شهرسازي و كشـور و در غيـاب نماينـده    

وزارت كشور در اين جلسـات خواهـان تعيـين هـر چـه زودتـر بسـتر        . رياست جمهوري تشكيل گرديد
... رودخانه ها در شهرها و واگذاري بسترهاي متروكه بـه شـهرداريها بـود كـه در آنهـا خيابـان، پـارك و        

اشد كـه نماينـدگان وزارت   احداث كنند و اصوالً بستر رودخانه ها در داخل شهرها در اختيار شهرداريها ب
نيرو در خصوص تعيين بستر مخالفتي نداشته ولي اين كار را تدريجي و با توجـه بـه بودجـه و امكانـات     

و در خصوص تعيين فوري بستر يا تـامين هزينـه آن توسـط شـهرداريها نيـز اعـالم       عملي اعالم نمودند 
تيار شهرداري باشد يا به صـورت شـورايي   آمادگي نمودند ولي با اين امر كه بستر در داخل شهرها در اخ

وزارت كشور فرستاده شده  اداره شود مخالفت نمودند و آخرين پيشنهاد مكتوب وزارت نيرو نيز كه براي
مبين اين امر است و در واقع وزارت نيرو هيچگاه وزارت كشور در مورد موضوع بستر رودخانه در داخل 

لذا . دوم نامه كميسيون زيربنائي به نتايج كميته اشاره شده است شهرها به توافقي نرسيده اند كه در صفحه
  . آنچه تحت اين عنوان آمده است پيشنهاد منحصر وزارت كشور رياست بدون هماهنگي وزارت نيرو

  . اما در مورد بندهاي الف، ب و ج پيشنهادي در وزارت كشور به استحضار مي رساند
  
  
  
  

  14/10/86: تاريخ
  410/62639: شماره
  :پيوست
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  بسمه تعالي

  
  

عضويت وزارت نيرو در شورايعالي شهرسازي و معماري ارتباطي با تصـميم گيـري در مـورد حـد      -1
از نظر وزارت نيرو هر نقطه از رودخانه مرتبط با تمام طول رودخانه از ابتدا تـا  . بستر و كاربري آن ندارد

و دخالـت در آن بايـد توسـط وزارت نيـرو و متـولي      انفعال و تصميم گيـري  انتهاست و هرگونه فعل و 
واحدي انجام گردد و لذا نمي توان در يك مقطع از رودخانه كه در داخل شهر قرار دارد جداگانه تصميم 

  . گيري نمود

) 2(قانون توزيع عادالنه آب در تعارض است زيرا به موجب ماده ) 2(پيشنهادي صراحتاً با ماده » ب«بند 
رگونه اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها بطور مطلق با اجـازه وزارت  مذكور ايجاد ه

وزارت نيرو را در حالت انفعالي قرار داده و ايجاد تاسيسات آبياري را » ب«نيرو بايد باشد در حاليكه بند 
ريح اين بنـد بـا   در بستر رودخانه ها با موافقت شهرداري بالمانع دانسته است بنابراين بلحاظ مخالفت ص

  . نداردقانون قابليت پذيرش 
واگذاري مديريت و مسئوليت بستر و حريم رودخانه ها در داخل شهرها بـه شـهرداريها بـا وظـايف      -ج

اداره رودخانه امـري فنـي و تخصصـي اسـت و     . وزارت نيرو و مديريت يكپارچه رودخانه مغايرت دارد
هرها با وزارت نيرو است و واگذاري يك بخش از اين مديريت تأسيسات آبي باال دست و پايين دست ش

تخصص و اطالعي از وضعيت رودخانـه نداشـته و مسـئوليت تـامين آب     مجموعه به دستگاه ديگري كه 
مورد نياز مصارف مختلف نيز با آن نمي باشد لوث مسئوليت و هدر دادن منـابع و بـه مخـاطره انـداختن     

  . جان و مال اشخاص است
لهاي اخير و با وجود صراحت كافي قانوني شهرداريها دخالتهايي در بسـتر رودخانـه هـاي    متأسفانه در سا

مانند آنچه در اهواز يا تهـران   داخل شهر داشته اند و هزينه هاي سنگيني كرده اند كه بعضاً نيز بال استفاده
يـز  سـاخت و سـازهايي ن  . صـورت گرفتـه اسـت   ) رودخانه گالبدره خروجي سعد اباد تا پـل تجـريش  (

روي برخي رودخانه ها داشته كه بدون هماهنگي با آب تهران انجام گرفته و بـر خـالف   شهرداري تهران 
نفـره اي كـه وزارت    9لـذا كميتـه   . اصول علمي ساخته شده و منشأ مشكالتي در آينده قطعاً خواهد بـود 

لـوث مسـئوليت را در   كشور پيشنهاد كرده است از نظر قانوني وجاهت نداشته و نبايد به چنين امري كـه  
  . پي دارد تسليم شد

اما از نظر نگهداري بستر و حريم آن در داخل محدوده شهرها وزارت نيرو در صـورت تـامين اعتبـارات    
الزم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي يا شهرداريها مي تواند با يك برنامه ريزي در طي دو سه سال 

خل محدوده شهرها تعيين و به شهرداريها اعـالم كنـد ضـمناً مـي     بستر و حريم كليه رودخانه ها را در دا
توان با توجه به دبي رودخانه ها طرحهاي پيشنهادي شهرداريها كه در قالـب فضـاي سـبز باشـد و بـراي      

  . آبگذاري در مواقع سيالبي مانعي نباشد را مورد بررسي قرار داده و مجوز الزم را صادر نمود
 
  

 14/10/86: تاريخ
  410/62639: شماره
  :پيوست
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  بسمه تعالي
  
  
  
  
  

قانون شهرداري منسوخ است و اداره حقوقي قوه قضـائيه و  ) 96(ماده ) 6(با عنايت به اينكه تبصره لذا 
دفتر حقوقي دولت ان را منسوخ اعالم كرده اند و مجموعه بخشنامه هاي ثبت نير به همين اعتبار ثبـت  

ن در تدوين آئين نامه و استناد به ا) 96(ماده ) 6(اراضي بستر را از شهرداريها نمي پذيرد عنوان تبصره 
دولت امري خالف اصول حقـوقي و فاقـد وجاهـت اسـت و      79با اصالحيه اي نسبت به مصوبه سال 

هرگونه دخالت شهرداري نسبت به بستر رودخانه ها يا وظـايف اصـلي وزارت نيـرو در تعـارض مـي      
ديقي كـه در ايـن   باشد شايسته است امور آب نيز براي توجيه اين نكات از نظر فني، مهندسي يـا مصـا  
  .زمينه با آن برخورد داشته است عنداللزوم در جلسه كميسيون حضور داشته و دفاع كند

منطقه اي نيز بايد حساسيت الزم و بودجه كافي براي اداره بسـتر  آب  خاتمتاً يادآور مي شود شركتهاي
ح چنين مسـائلي سـوء   و حريم رودخانه ها در داخل شهرها منظور، تا شهرداريها از اين خالء براي طر

  . استفاده نكند
  
  
  
  
  
  

  : رونوشت
 جناب آقاي اردكانيان معاون محترم امور آب جهت استحضار -

  جناب آقاي امام معاون محترم امور مجلس و پشتيباني جهت استحضار  -
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و   نامه معاونت حفاظت و بهره برداري درخصوص مروري بر عملكرد شهرداري تهران )17(
  تعدادي از شهرهاي بزرگ كشور

  
  بسمه تعالي

                        وزارت نيرو                  
                       سازمان مديريت منابع آب ايران

  
  جناب آقاي دكتر اردكانيان 

  معاونت محترم وزير نيرو در امور اب و مدير عامل سازمان 
  با سالم 

جنابعالي در نامة  20/10/81و بازگشت به يادداشت مورخ  21/10/81مورخ  140/44709پيرو نامة شماره 
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيسـت هيئـت دولـت در     17/10/81م مورخ  81-8931شمارة 

اصالح آئين نامة مربوط به بستر و حريم رودخانه هـا،  «ي تهران مبني بر رخصوص بررسي پيشنهاد شهردا
د ذيل كه شامل مروري بر عملكرد شهرداري تهران و تعدادي از شهرداري هاي شـهرهاي  موار» ...انهار و 

پيشنهادات مشخصي در خصوص تعيين بسـتر و  بزرگ كشور، توضيح اجمالي از اقدامات وزارت نيرو و 
  . حريم رودخانه ها و مسيلها در محدوده شهرها مي باشد، جهت استحضار اعالم مي گردد

از جمله شهرداري تهران با توجه بـه نگـرش انتظـامي رودخانـه هـا و       شهرداري هاي كشور و -1
مسيل هاي درون شهري، غالباً اقدام به احداث كانالهاي بتني به صـورت سرپوشـيده و بعضـاً روبـاز و     
كاهش مقطع جريان بدون محاسـبات فنـي و لحـاظ دوره بازگشـت هـاي الزم مـي نماينـد و در ايـن         

اصلي ترين وظيفة رودخانه يعني هدايت رواناب و جريانات سطحي خصوص متأسفانه هيچ توجهي به 
هماهنگ با شرايط باالدست و پائين دست آن نمي شود ذيالً به عنوان نمونه به برخي از موارد دخـل و  

 : تصرفات غير اصولي صورت گرفته اشاره مي شود

خيابان مقـدس اردبيلـي   كاناليزه كردن تنها قسمتي از مسيل ولنجك در حد فاصل پل ساسان تا  -
بدون توجه به باالدست و پايين دست اين بازه الزم به ذكر است پل ها و ديواره هاي احداثي بـه هـيچ   

 .وجه ظرفيت عبور سيالب با دوره برگشت الزم را ندارد

كاناليزه كردن قسمتي از رودخانه دركه كه همراه با تصرف و تغيير كاربري بسياري از اراضي بستر  -
همچنين سرپوشيده كـردن قسـمتي از رودخانـه در محـدوده اتوبـان همـت،       . ه بوده استرودخان

 90انحراف 
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   بسمه تعالي
                                       وزارت نيرو                  

                       سازمان مديريت منابع آب ايران
  

و اقدام مشـابه در محـدوده زنـدان    ) بزرگراه جالل آل احمد(درجه رودخانه در حوالي كوي نصر  -
 . اوين از ديگر اقدامات غير اصولي بر روي اين رودخانه مي باشد

احداث ديواره، خاكريزي و تخليه نخاله هاي ساختماني در قسمتي از رودخانه كـن پـائين دسـت     -
 . عث تنگ شدن مجرا و انسداد مسير جريان مسيل شده استكه با) شمال پارك ارم(پل انديشه 

گالبدره در باالدست ميدان تجريش توأم با كاهش عرض مقطـع   كاناليزه كردن قسمتي از رودخانه -
 . جريان و احداث سازه هاي تقاطعي غير هماهنگ بر روي رودخانه

ايجاد حوضچه رسوبگير ارائه طرح سرپوشيده كردن رودخانه دربند در باالدست ميدان تجريش و  -
در پائين دست كاخ سعدآباد كه طرح سرپوشيده سازي رودخانه به لحاظ حمـل آورد رسـوبي از   
قبيل تنه درخت و سنگهاي بزرگ در حين سـيل موجـب آب گرفتگـي دهانـه رودخانـه شـده و       

از سوي ديگر وجود شبكه هاي حفاظتي كاخ سـعدآباد مـانع از آورد   . خطرات مضاعف مي نمايد
وبات شده و عمالً حوضچه رسوبگير طرح شده در پائين دست كاخ بدون اسـتفاده مـي باشـد    رس

 ) 3الي  1تصاوير شماره (

) مسيل باختر، ابراهيم ابـاد و سـرخه حصـار   (عدم طراحي و اجراي كانالهاي واقع در شرق تهران  -
 . متناسب با نياز حوضچه آبريز

مقطـع عرضـي رودخانـه در     1/0يد همت بـه  كاهش مقطع رودخانه پونك در حوالي بزرگراه شه -
 .باالدست و پايين دست

 ) شهر قم(احداث پاركينگ وسائط نقليه در بستر رودخانه قمرود  -

 ) شهر تبريز(احداث پاركينگ وسائط نقليه در بستر رودخانه مهران رود  -

 )4 تصوير شماره(توسط شهرداري شهريار ) استان تهران(احداث بلوار در رودخانه شاه چاي  -

در اثـر  ... و ) 1380(، شـيراز  )1378(، نكـا  )1377(، كـرج  )1366( تشديد خسارات سيل تهران  -
 ) 6و  5تصاوير شماره (اقدامات غير اصولي شهرداري 

 تخريب و تصرف رودخانه دلمبر كرج توسط شهرداري كرج -
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  بسمه تعالي
                       وزارت نيرو                  

                       مديريت منابع آب ايرانسازمان 
نظر به اهميت موضوع تعيين بستر و حريم رودخانه ها در محدوده شهري و جلـوگيري از دخـل و    -2

تصرفات غير مجاز و آزادسازي تجاوزات صورت گرفته تعيين حـد بسـتر و حـريم رودخانـه هـا و      
، تهـران  ) قمـرود (، قم )مهرانرود(ريز مسيلهاي بسياري ازمراكز استانهاي كشور از جمله شهرهاي تب

رودخانـه  (، اهـواز  )نـده رود زاي(، اصفهان )رودخانه نكا(، ساري )مسي شازند(، اراك )رودخانه كن(
رودخانه شهر (، اروميه )خشكه رود(، شيراز )زنجانرود(، زنجان )رودخانه قره سو(، كرمانشاه )كارون
كشـف  (، مشهد ) رودخانه خرم اباد(، خرم آباد )مسيل بدره(، ايالم )رودخانه قشالق(، سنندج )چاي
مطالعه مي باشد، كه متأسفانه در مـوارد  ، سمنان، يزد، رشت و گرگان انجام شده و يا در دست )رود

متعددي نظير شهرچاي در اروميه، قمرود در قم و مهرانرود در تبريز كماكان دخل و تصـرفات غيـر   
 . اصولي توسط شهرداري ها در محدوده حد بستر و حريم قانوني تعيين شده وجود دارد

رف و نيز عنايت به ايـن امـر كـه از    پيشنهاد مي شود با توجه به وظيفه قانوني وزارت نيرو از يك ط -3
از رودخانه هـا و مسـيلها   % 10كيلومتر اولويت تعيين شده تا كنون حد بستر و حريم حدود  37000

تعيين گرديده و با در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود به كميسيون زيربنايي هيئت دولت اعالم گردد كه 
نسبت به تعيـين و اعـالن حـد بسـتر و     ظرف مدت سه سال ) شركتهاي آب منطقه اي(وزارت نيرو 

بزرگ و مراكز جمعيتي مهـم، بـر اسـاس    حريم رودخانه ها و مسيلهاي عبوري از محدوده شهرهاي 
بديهي است در صـورت  . اعالم اولويتها از سوي استانداريها و شهرداريهاي مزبور اقدام خواهد نمود

از مجاري مربوطه فعاليت حجم ين تصويب پيشنهاد فوق مي بايست در خصوص تامين منابع مالي ا
 . اقدام گردد

نظر به اينكه رودخانه هاي عبوري از محدوده شهرها، نقشهاي متفاوتي از جملـه تـامين آب شـرب     -4
مثل رودخانـه  (، قرار گرفتن در باالدست يا پايين دست شهرها ...)مثل رودخانه جاجرود و كرج و (

مثل رودخانه مهران رود تبريز، خشـك رود شـيراز و   (مجراي تخليه سيالب ...) كرج، زاينده رود و 
. دارنـد ...) مثل نهرهاي جاري در سطح شهر تهران و (، تخليه فاضالب و زه آبهاي حوضه مياني ...)

مزبـور الزم اسـت در خصـوص تعيـين       لذا پس از تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و مسيلهاي
به (وارد ذيل با نظر و تأييد فني شركتهاي آب منطقه اي كاربري اراضي و حريم در اين رودخانه ها م

اقدام گردد و ليكن اصل كلي در خصوص كاربري هـا ايـن اسـت كـه بـا در نظـر       ) صورت موردي
 ساله، تنها كاربري مجاز در  25گرفتن بستر رودخانه به ازاء دوره بازگشت 
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  بسمه تعالي
  وزارت نيرو

  سازمان مديريت منابع آب ايران
  

حريم رودخانه ها و مسيلها د رمحدوده شهرها ايجاد فضاي سبز پيش بيني و اعالم گردد به صورتي 
كه مزاحم عبور جريان مسيل نباشد و ساير كاربريهـاي پيشـنهادي از جملـه ايجـاد پـارك و فضـاي       

بـراي رودخانـه هـايي كـه منبـع      (ورزش بايستي با در نظر گرفتن مشخصات فني و زيست محيطي 
  و پس از انجـام مطالعـه مـوردي و همـاهنگي و تائيـد شـركتهاي آب       ) ب شرب نمي باشندتأمين آ
 . اي انجام گرددمنطقه

بديهي است كه در خصوص هر رودخانه و بازه هاي مختلف آن به صورت جداگانه بايستي مطالعـه  
دخانه ها و تصميم گيري گردد و موارد فوق نمي توانند وظيفه حاكميتي حفاظت از بستر و حريم رو

  . وزارت نيرو سلب نمايد ازو منابع آب و نيز پيشگيري از خسارات سيل را 
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نامه وزير محترم كشور به استاندار سمنان درخصوص تشكيل كميته ويژه براي جلوگيري ) 18(
  برداشت غير اصولي شن وماسه از بستر رودخانه از 

  
  

  

                                                                                        
  وزير كشور

  
  جناب آقاي 

  استاندار محترم سمنان 
كشور بي توجهي بـه  با توجه به بررسي هاي انجام شده يكي از عوامل مهم خسارات سيل در  

كه باعث آبشستگي پاي . رودخانه ها و مسيل ها مي باشد برداشت اصولي شن و ماسه در بستر
بال ها و ديواره هاي جانبي رودخانه گرديده و تخريب تاسيسات جانبي و تقاطعي رودخانه ها 

بنابراين ضرورت مطالعه و نظـارت بيشـتر در ايـن    . و تشديد خسارات را در پي خواهد داشت
  . امر مهم حائز اهميت مي باشد

  آب  معاون امور عمراني و با عضويت شركت هـاي لطفاً دستور فرماييد كميته ويژه اي زير نظر 
و ساير سازمانهاي ذيربط تشـكيل و مسـئوليت    سازمان حفاظت محيط راه و ترابريمنطقه اي، 

جلوگيري از برداشت غير اصولي را بعهده گرفته و تسهيالت الزم در جهت جابجايي آن دسته 
اي برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها كه ضرورت جابجايي دارند بـه نقـاط   از كارگاه ه

  . ديگر را معمول و از نتيجه وزارت كشور را آگاه فرمايند
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  ابالغ وزير محترم نيرو مبني بر خودداري از دريافت هرگونه وجهي بابت نظارت )  19(
  شن و ماسه

  
  
  
  

  بسمه تعالي
  
مدير عامل شركتهاي آب منطقه اي و سازمان اب و بـرق خوزسـتان و سـازمان اب اسـتان      :به

  زنجان
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي وزارت نيرو در موافقت با صدور مجوز و نظـارت بـر بهـره    
برداري از شن و ماسه و خاك رس معمولي بستر و حـريم رودخانـه هـا و انهـار و مسـيلها و      

ل درياها و درياچه ها، ضمن تأكيـد بـر نظـارت دقيـق و مناسـب در كـار       حريم قانوني سواح
برداشت شن و ماسه، تا تحصيل مجوز الزم در اين خصوص از دريافت هرگونه وجهـي بابـت   

  .نظارت بر اين امر خودداري شود
   

  
  
  
  
  

  : رونوشت
جنـاب آقــاي دكتـر هنــدي دادســتان محتـرم ديــوان محاسـبات كشــور عطــف بـه نامــه شــماره        -

  . جهت استحضار 17/9/81مورخ  7728/618/80
  معاونت امور آب   -
  امور مجلس  -
  دفتر وزارتي و بازرسي   -
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نامه معاون برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو در خصوص مدت زمان انعقاد قرار داد     )20(
  بستر اجاره

  
  
  

  جناب آقاي دكتر اردكانيان 
  معاون محترم وزير و رئيس هيات مديره
  شركت سهامي مديريت منابع آب ايران

  با سالم 
... هـا و  ايين نامه مربوط به بستر و حـريم رودخانـه   7همانطور كه استحضار دارند شركتهاي آب منطقه اي مطابق ماده 

رودخانه، نهر و مسيل كـه بـراي بهـره بـرداري از آب مزاحمتـي ايجـاد ننمايـد، را        مجاز مي باشند آن قسمت از بستر 
از آنجائيكـه بعضـاً مشـاهده    . بصورت اجاره و با رعايت اولويت براي مجاوران به منظور كشت موقت واگـذار نماينـد  

از يـك سـال اجـاره    گرديده است كه در برخي از شركتهاي آب منطقه اي اين اراضي بمنظور فعاليتهاي صنعتي و بيش 
ار و پاسخ الزم مبني بر اينكه كاربري اين اراضي مي بايست فقط سداده شده است، موضوع از دفتر محترم حقوقي استف

باشد، اخذ گرديد و همچنين دفتر مزبور اصلح دانسـتند كـه حـداكثر مـدت اجـاره در      ) كشاورزي(براي كشت موقت 
با عنايت بـه  . افقت شركت آب منطقه اي مدت مزبور تمديد گرددخصوص بستر مزبور يكسال تعيين و در صورت مو

  . استعالم مزبور، موضوع براي اعالم نظر نهايي به وزير محترم نيرو ارائه و ايشان تاكيد نمودند
  هرگز بهره برداري به جز كشت موقت يكساله الزم است مطابق قانون عمل شود، « 

  ».دارد كه الزمست از آن اجتناب گرددتبعات حقوقي و زيانهاي مالي احتمالي 
  . لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به نحو مقتضي به شركتهاي تابعه ذيربط ابالغ گردد
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   نامه مدير كل دفتر حقوقي درخصوص اسناد مالكيت قبل از قانون آب    )21(

  )1347سال ( نحوه ملي شدن آن   و
  

  
  
  

  ب منطقه اي تهران آسازمان 
  با سالم 

  
در خصوص ملك موضـوع پـالك ثبتـي     30/4/83مورخ  414/400/5298عطف به نامه شماره 

  : اصلي واقع در منطقه دربند تهران اشعار ميدارد 1098فرعي از  26
قانون ثبـت دولـت كسـي را     22صادر شده و بموجب ماده  1342سند مالكيت ابرازي در سال 

ملك بنام او در دفتر امالك ثبت شده است لذا چـون ثبـت ملـك قبـل از     مالك مي شناسد كه 
تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن بوده مالكيت مالك معتبـر و چنانچـه شـهرداري آنـرا     
تصرف نموده باشد بايد بهاي آنرا به مالك پرداخت نمايد و چنانچه آن سازمان نسبت به ملـك  

صادر  47عمل كند ضمناً چون سند مالكيت قبل از سال  ادعايي دارد بايد طبق مقررات مربوطه
  . شده تقاضاي ابطال آن نيز بيوجه است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ... و ابالغيه ها، استعالم ها :سومفصل                                                    127
  

 
 

ايجاد   نامه  معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  مبني     )22(
  1وحدت رويه  ثبت  بستر و حريم

  
  
  
  

  اداره كل ثبت استان تهران 
  سالم عليكم 

نظر به اينكه در خصوص نحوه صدور اسناد مالكيت امالك مجاور حريم رودخانه هـا و انهـار   
طبيعي سئواالتي از بعضي ادارات كل استانها مطرح شده و حسب گزارشهاي واصله نحوه اقدام 
در ادارات ثبت يكسان نمي باشد لذا به منظور ايجاد وحدت رويه مقرر مي گردد براي صـدور  

امالك مجاور رودخانه ها يا انهار طبيعي بدواً ميـزان حـريم را طبـق آئـين نامـه      اسناد مالكيت 
  هـا، مردابهـا، بركـه هـاي طبيعـي و      هـا، انهـار، مسـيل   مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانـه 

هيأت وزيران از مرجع ذيربط استعالم  11/8/79شبكه هاي آبرساني آبياري و زهكشي مصوب 
تعيين شده از محدوده ثبتي كسر و نسـبت بـه باقيمانـده ملـك بـا       نمايند و سپس مقدار حريم

  . رعايت مقررات سند مالكيت با قيد مجاورت حريم صادر گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )فصل سوم 33رجوع شود به بند . (ابالغ گرديد 28/06/1385اصالحيه اين بخشنامه مجددا در تاريخ  - 1
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واقع در   نامه مدير كل دفتر حقوقي درخصوص چگونگي صدور اسناد مالكيت اراضي    )23(
  مجاورت رودخانه ها و انهار

  
  

 
 

  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مدير كل محترم امور امالك
  با سالم 

اراضـي واقـع در     الكيتـدر خصوص چگونگي صدور اسناد م 15/5/84مورخ  4424/41عطف به نامه شماره 
  بـه استحضـار    6/1/84مـورخ   11/41/1مجاورت رودخانه ها و انهار، ضمن تشـكر از ابـالغ بخشـنامه شـماره     

  : مي رساند
گرديـده    يـربوطه پيش بينـارتفاق وزارت نيرو در اراضي مزبور، در قوانين و مقررات مبا عنايت به اينكه حق 

ـ ـا استفـ ــي كه مغاير بـرگونه عملـام هـاست و صاحب ملك نيز مي بايستي از انج د ـاشـ ـحـق ب    نـاده از اي
اره ـه شمـ ـان بتهر   ه ايـركت آب منطقـواست شـا درخـگي بـاهنـالم همـذا ضمن اعـد، لـايـودداري نمـخ

ركت ـالم از شـ ـاستعـ   از  اييد پـس ـي نمايد به ادارات ثبت اعالم فرمـا مـاضـتق 6/4/84ورخ ـد م/111/3465
ـ ــم رودخـريـزان حــربط، نسبت به درج ميـه اي ذيـآب منطق الكيت ـاد مـ ـدر اسنـ   ...و  ار ـــ ا، انهـه هـ ـان

ـ   ميتـاكـ ــال حــدولت در اعموني ـانــوق قــا حقـد تـاينـدام نمـاص اقـاشخ ـ ــر رودخـب ... ا و ـهـ   هـان
ـ ـر رودخـدر بستـ   اخت و سـاز ـه سـونـر گـه ممنوعيت هـايت بـا عنــاً بـضمن. اندــوظ بمـمحف ا و ـه هـ ـان
ـ   رارـر قـ ـل بستــه در داخــي كــخش از اراضـروري است آن بــار، ضــانه ه ـوطـ ــاد مربـــ د، از اسنـدارن
ـ ـا بهـ ـران بـالمي ايـاس  وريـام دولت جمهـه نـد بـد جديـدور سنـه صــنسبت ب ر و سپسـكس رداري ـره ب

  .نيرو مبادرت گردد  وزارت
  
  
  
  

  : رونوشت
 6/1/84مـورخ   11/41/1معاونت محترم امور آب جهت استحضار به انضمام بخشـنامه شـماره    -

دسـتور انجـام اقـدامات و     معاون محترم قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امـالك كشـور و  
 . تسهيالت الزم

  .جهت استحضار 6/4/84د مورخ /111/3465شركت آب منطقه اي تهران عطف به نامه شماره  -
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 دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل درخصوص نحوه تعيين  پيشنهادي  مه دستورالعملنا    )24(
  ريم و بستر مسيلها و انهار محدوده شهر تهرانح

  تعاليبسمه 
  وزارت نيرو

  شركت سهامي مديريت منابع آب
  

  به آقاي مهندس قلي زاده خامسي
  مدير عامل محترم شركت سهامي اب منطقه اي تهران 

  با سالم 
همانگونه كه مستحضريد حفاظت از بستر و حريم رودخانـه هـا، مسـيلها و انهـار يكـي از مهمتـرين وظـايف        

از طرفي از آنجا كه به علت تاخير در تعيين و اعالن حد بستر و حريم رودخانه . حاكميتي وزارت نيرو مي باشد
ي زيادي توسط اشخاص حقيقي ها و مسيلهاي واقع در محدوده شهر تهران، در مجاورت آنها ساخت و سازها

و حقوقي انجام گرديده و شهرداري تهران نيز اقدام به اجراي عمليات سـاماندهي و اجـراي طرحهـاي شـهري     
نموده است به علت تغييـر توپـوگرافي منطقـه بسـتر سـابق ايـن مسـيلها و        ...) زيباسازي، احداث پاركينگ و (

  . كالت عديده اي را ايجاد نموده استرودخانه ها به طور مناسب قابل تشخيص نبوده و مش
در راستاي حل اين معضل و عطف به دستور معاونت محتـرم امـور آب وزارت نيـرو در هـامش نامـه مـورخ       

آقاي نوناز ظهور از ساكنين مجاور يكي از مسيل هاي واقع در شهر تهران در خصوص تعيين رويه  28/4/1384
ها و مسيل هاي داخل شهر تهران و با توجه به مذاكرات جلسات  يكسان براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه

كارشناسي مشترك با نمايندگان آن سازمان و اداره كل امور آب استان تهران در دفتر معاونت محترم حفاظت و 
بهره برداري شركت مديريت منابع آب ايران و نيز هماهنگي هاي انجام شده با دفتر حقوقي وزارت نيـرو و بـه   

ر ايجاد وحدت رويه در تعيين حد بستر و حريم رودخانه هـا و مسـيلها و جلـوگيري از اعمـال نظريـات      منظو
كارشناسي متفاوت در اين حوزه بدينوسيله دستورالعمل فني نحوه تعيـين حـد بسـتر و حـريم رودخانـه هـا و       

  . مسيلهاي واقع در داخل و حومه شهر تهران جهت اجرا ابالغ مي گردد
سـه  ( مقرر فرماييد گزارش اقدامات انجام شده به صورت موردي و نيز گزارشـهاي دوره اي  خواهشمند است 

  . جهت انعكاس به معاونت محترم امور آب به اين دفتر ارائه گردد) ماهه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



130 ن                                                                                     رودخانه ها و سواحل در آئينه قانو
   

 
 

دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل درخصوص نحوه تعيين  پيشنهادي  دستورالعمل  )25( 
  انهار محدوده شهر تهرانتر مسيلها و بسحريم و 

  
ها و مسليهاي فعـاي و متـروك داخـل    دستور العمل فني تعيين حد بستر و حريم رودخانه

  ومه شهر تهران ح
ها و مسيلهاي فعال محدوده شهر تهران كـه  وه تعيين حد بستر و حريم رودخانهحن -1

  : عمليات ساماندهي و شهر سازي در مجاورت آنها انجام شده است
حالت با اخذ اطالعات و گزارش طـرح سـاماندهي مسـيل و يـا رودخانـه      در اين 

ايمن سـيالب بـا دوره بازگشـت     رمزبور از شهرداري و بررسي امكان تخليه و عبو
ساله طرح مزبور و تاييد اداره كل امور آب استان تهران، بستر ساماندهي  25حداقل 

شده به عنوان بستر مسيل يا رودخانه، تعيين مي گـردد و اداره كـل موظـف اسـت     
نسبت به تعيين و اعالم حريم ها با توجه به حق ارتفـاق   1آئين نامه 10مطابق ماده 
ل انتفاع اقدام نمايد چنانچه ساماندهي انجام شده جوابگـوي عبـور ايمـن    براي كما

سيالب با دوره بازگشت مذكور نباشد، شهردراي موظف به تعريض و يـا اصـالح   
طرح موجود با تاييد اداره كل امور آب مي باشد، بديهي است در اين مـورد انجـام   

   .آئين نامه الزامي مي باشد 1مراحل قانوني مطابق ماده 
نحوه تعيين حد بستر و حريم براي رودخانه ها و مسـيلهاي فعـال محـدوده شـهر      -2

 : تهران كه عمليات ساماندهي و طرح شهرسازي براي آنها انجام نشده است

سـاله بـا    25در اين حالت اداره كل امور آب تهران موظف به تعيين و اعالن بستر 
ساماندهي توسط شهرداري روشهاي ممكن بوده و پس از مطالعه و اجراي عمليات 

، )كه كليه مراحل آن لزوماً بايستي به تاييد اداره كل امور آب تهران رسـيده باشـد  ( 
آئين نامه بستر مازاد با كاربري فضاي سبز به صورت دراز مدت  10بر اساس ماده 

  . به شهرداري اجازه داده شود
 : نحوه تعيين و تشخيص مسيلهاي متروك در محدوده شهر تهران -3

  

                                                 
 هيئت وزيران 11/8/1379مصوب ... آئين نامه تعيين بستر و حريم رودخانه ها و  -1
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براي شناسايي و تشخيص مسيلهاي متـروك در داخـل شـهرها، ضـمن تاكيـد بـر       
آئين نامه الزم است اداره كل امور آب با همكاري شـهرداري   11رعايت مفاد ماده 

تهران در جلسه مشتركي نسبت به تعيين و تشخيص مسيلهاي متروك داخل شـهر  
ضعيت موجود امكـان  در تصميم گيري براي تعيين مسيلهاي متروك و. اقدام نمايد

وقوع و جريان سيالب و ساير جنبه ها نيز مي بايست مورد توجه و بررسـي قـرار   
عكس هاي هوايي نبايد مالك عمـل  گيرد و استفاده صرف و بدون قيد و شرط از 

  . قرار گيرد
جهت اجراي بندهاي فوق، تاكيد مي شود كه با هماهنگي الزم و برگزاري جلسات 

ران و تبيـين اهميـت و ابعـاد مختلـف موضـوع و تنظـيم       مشترك با شهرداري تهـ 
. موافقتنامه اي، برنامه عملياتي مشترك و تقسيم كار مناسب تـدوين و اجـرا گـردد   

الزم است گزارش اقدامات انجام شده به صورت موردي و نيز گزارشهاي دوره اي 
  . به شركت مديريت منابع آب ايران ارائه گردد
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  اراضي متعلق به وزارت نيرو  درخصوص ثبت 31/3/84مورخ  410/18253نامه  شماره    )26(
  

 
 
 
  

  رياست محترم سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
  با سالم 

احتراماً به آگاهي مي رساند حسب اعالم برخي از سازمانها و شركتهاي تابعه اين وزارت اخيراً اداره منابع طبيعي برخي 
با انتشار آگهي مبادرت به ثبـت آن بخـش از اراضـي كـه مسـئوليت      ) تصوير پيوست(استانها از جمله استان خوزستان 

ماننـد تاالبهـا، بسـتر    (مقررات قانوني با اين وزارتخانه مي باشد  نگهداري، مديريت و تصميم گيري راجع به آنها، طبق
قـانون توزيـع عادالنـه آب و     2و  1نموده است كه اين اقدام بر خالف صريح قوانين، از جمله مـواد  ...) رودخانه ها و 

و ت مزبور با حقوق بديهي است ثبت اسناد اراضي ياد شده به نام ادارا. قانون مزبور مي باشد 2ماده  3همچنين تبصره 
قانوني اين وزارتخانه، بويژه در زمينه مديريت منابع اب كشور مغايرت آشكار داشته و عمالً منشاء تعارضات اختيارات 

  . و دعاوي بعدي خواهد شد
به همين جهت استدعا دارد به كليه ادارات ثبت استانها ابالغ فرمايند كه در ثبت اسناد مربـوط بـه آن بخـش از اراضـي     

نيـز  ) 22/12/61مصوب (ملي و طبيعي كه مسئوليت اداره آنها به اين وزارتخانه مي باشد و در قانون توزيع عادالنه آب 
از شركت آب منطقه اي ذيربط نيز استعالمات الزم را بعمـل  ) آن قانون 2و  1از جمله در مواد ( تصريح گرديده است 

يد تا بدين ترتيـب در نظـام مـديريت منـابع آبـي كشـور و اجـراي        آورده و موافقت ايشان را قبل از ثبت، تحصيل نما
ضمناً طي رونوشت همين نامه به كليه شركتهاي آب منطقـه  . طرحهاي عمومي مربوط به امور آب اختاللي بوجود نيايد

و  اي ابالغ مي گردد كه نقشه هاي مصوب مربوط به منطقه خـود را سـريعاً در اختيـار ادارات ثبـت ذيـربط قـرار داده      
  . اقدامات مقتضي را نيز جهت ثبت قانوني آنها بعمل آورند

  
  
  
  

  : رونوشت

شركت سهامي مديريت منابع آب جهت استحضار و ابالغ به شركتهاي زير مجموعه، بمنظور تهيه مقـدمات الزم   -
ري، و هـر آنچـه كـه مسـئوليت نگهـدا     .... براي ثبت اراضي بستر رودخانه ها و انبار طبيعـي، كانالهـاي عمـومي    

 . مديريت و تصميم گيري راجع به آن طبق مقررات قانوني با وزارت نيرو مي باشد
  .جهت اطالع و پيگيري 13/2/84مورخ  021/001/7512سازمان آب و برق خوزستان عطف به نامه شماره  -
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بستر رودخانه ها    درخصوص مسئوليت حفظ و نگهداري از 214استعالم مشورتي شماره ) 27(

  در داخل محدوده شهري
  

  
  
  

  مدير كل محترم امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه 
با احترام خواهشمند است دستور فرمائيد نظريه مشورتي آن اداره كـل را در خصـوص سـوال    

  ذيل به اين مرجع اعالم نمايند؛
مسئوليت حفظ و نگهداري از بستر رودخانه اي كـه در داخـل محـدودة شـهر مـي باشـد بـا        «

  كداميك از ادارات امور آب و شهرداري مي باشد؟ 
بستر  11/4/1334قانون شهرداري مصوب  96مادة  6توضيح اينكه شهرداري با استناد به تبصرة 

داند و از طرف ديگر ادارة كـل   رودخانه واقع در محدودة هر شهر را در مالكيت شهرداري مي
 "1361"آن مصوب  4و  3قانون توزيع عادالنه آب و تبصره ها  2امور آب نيز با استناد به مادة 

كه حفاظت و نگهداري از بستر رودخانه ها را به وزارت نيرو محول نموده مدعي مالكيـت آن  
ر مقدس قم و از كنار بارگاه در حوزه يك استان مي باشد عليهذا با عنايت به اينكه از وسط شه

حضرت معصومه سالم عليها، مسير رودخانه فصلي مي باشد كه شهرداري پـس از آسـفالت از   
كف آن به عنوان پاركينگ استفاده مي نمايد و ادارة كل امور آب نيز مدعي است آسفالت كـف  

طـراف  رودخانه هم دليل بر تصرف عدواني شهرداري و هم سبب تشديد تخريب ديوارهـاي ا 
لذا نظريـه مشـورتي آن مرجـع را در ايـن خصـوص كـه       . رودخانه در مواقع سيالبي مي گردد

كداميك از ادارات فوق الذكر متولي حفظ و نگهداري و يا به عنوان مالك محسوب مي گردند 
  . را به اين دادياري اعالم فرمائيد
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بستر رودخانه ها    اري ازدرخصوص مسئوليت حفظ و نگهد 214استعالم مشورتي شماره ) 27(

 در داخل محدوده شهري
  

  
  
  
  

  آقاي قنبر نيا
  داديار محترم شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان قم

 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد 11/4/84مورخ  214بازگشت به استعالم شماره 
  : قوه قضائيه به شرح زير اعالم مي گردد

و اينكه دولت غيـر از   16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  5و  1، 2 با توجه به مواد
با اصـالحات بعـدي در    1334قانون شهرداري مصوب سال  96ماده  6شهرداري است؛ تبصره 

قـانون مـذكور    2ماده  3بنابراين، همان طور كه تبصره . مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است
عياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانـه هـا و انهـار    تصريح نموده، ايجاد هر نوع ا

طبيعي و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي ممنوع است مگر با اجازه 
آيين نامه مربوط به بستر و حـريم رودخانـه هـا،     8و ماده  1وزارت نيرو بعالوه در بند ح ماده 

طبيعي و شبكه هـاي آبرسـاني، آبيـاري و زهكشـي مصـوب      هاي ها، مردابها، بركهانهار، مسيل
ها، نهرها و مسيل ها در اختيـار حكومـت   هيأت وزيران آمده است، بستر رودخانه 11/8/1379

اسالمي است كه تعيين حدود آن به ترتيب مقرر در اين آيين نامه مي باشد و حسب مـورد بـه   
لذا ادعاي شهرداري كه مستند . ي شودوسيله وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين م

  . به قانون منسوخ است موجه به نظر نمي رسد
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وزارت نيرو در پاسخ   بخشنامه   درخصوص   لزوم رعايت  نظريات قانوني دفتر حقوقي     )28(
  به استعالمات

  
  
  
  
  

  : بخشنامه به
منطقـه اي و شـركتهاي آب و   كليه شركتهاي مادر تخصصـي، شـركتهاي بـرق منطقـه اي، شـركتهاي آب      

  فاضالب استاني
  

نظر به مسئوليت قانوني وزارت نيرو در حسن اجراي قوانين و مقررات در كليه سطوح سـازماني صـنعت   
آب و برق و با توجه به لزوم اجراي يكنواخت قوانين و مقررات در مجموعه شركتهاي تابعه و وابسته بـه  

خ بـه اسـتعالمات و   وزارت نيرو، به آگاهي مي رساند نظريات قانوني دفتر حقوقي وزارت نيرو كه در پاس
يا در جريان رسيدگي به شكايات و گزارشات ابالغ مي گردد، براي مبادي اجرائي ذيربط الزم الرعايه مي 

  . باشد
بديهي است در صورت بروز هرگونه ايراد، ابهام و اشكال احتمالي در مورد نظريات قانوني دفتر حقـوقي  

عكس تا پس از بررسـي مجـدد، نتيجـه نهـائي آن ابـالغ      اين وزارت، مراتب بايد سريعاً به دفتر يادشده من
  . گردد

  
  
  
  

  : رونوشت
 كليه معاونتها جهت اطالع و ابالغ به قسمتهاي تابعه -
 مسئول هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات جهت اطالع -
 دفتر حقوقي -
  دفتر وزارتي و بازرسي  -
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امالك كشور  مبني بر ارسال  نامه  معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و)  29(
  روز از وصول استعالم 10ادارات ثبت  ظرف حداكثر   پاسخ استعالمات

  
  
  
  

  جناب آقاي مهندس فتاح
  وزير محترم نيرو

  سالم عليكم
  

انهار مسيلها  –احتراما به طوريكه خاطر عالي مستحضر است، در رابطه با تعيين بستر و حريم رودخانه ها 
قبل از صدور سند مالكيت براي امالك مجاور آن بر اسـاس مـذاكره و مكاتبـات و جلسـات فـي مـابين       
كارشناسان اين سازمان با مسئولين ذيربط آن وزارت نهايتاً به منظور يكسـان نمـودن اقـدامات واحـدهاي     

  . ست صادر گرديده استاين سازمان كه تصوير آن پيوست ا 16/1/84 – 11/41ثبتي بخشنامه شماره 
اكنون اداره كل ثبت استان تهران اعالم داشته كه تعداد زيادي از پرونده هاي مورد اقدام واحـدهاي ثبتـي   
كرج، لواسان، فشم، فيروز كوه، قرچك آماده صدور سند مالكيت مي باشـد، لكـن متاسـفانه بعلـت عـدم      

ن امر موجب نارضايتي اربابـان رجـوع را فـراهم    پاسخ استعالم سازمان آب تا كنون بال اقدام مانده و همي
عنايت فرموده دستور فرمائيد بـراي جلـوگيري از وقفـه در صـدور سـند مالكيـت        –نموده است عليهذا 

روستائيان كه اكثراً در اجراي برنامه سوم و چهارم توسـعه اقتصـادي داراي سـند مالكيـت خواهنـد شـد       
ظرف ده روز مبادرت بـه صـدور پاسـخ نماينـد واال ادارات     سازمان آب حداكثر از تاريخ وصول استعالم 

  . ثبت ناگزيرند راساً اقدام به صدور سند مالكيت نمايند
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نامه  سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو درخصوص  تجاوز به بستر  و حريم رودخانه واقامه )  30(
  ...تجاوز از تاسيسات آب و  اليحه قانوني رفع 9دعوي  براساس  مقررات  مندرج در ماده 

  
  بسمه تعالي

  وزارت نيرو
  شركت مديريت منابع آب ايران

  
  مديران محترم دفاتر حقوقي شركتهاي تابعه و زير مجموعه 

  با سالم 
احتراماً نظر به اينكه در بازديد از برخي دفاتر حقوقي مشاهده گرديده بهنگام تجاوز برخي افراد به حريم، 
بستر يا منطقه ممنوعه تحت تصرف و اختيار مالكيت وزارت نيرو كارشناسان حقوقي در طرح شكوائيه و 

اد و درخواسـت تعقيـب و   قانون مجازات اسـالمي اسـتن   690تقديم آن به مراجع قضايي به مقررات ماده 
اختيـارات  مجازات مرتكب را مي نمايند كه چنين رويه اي عالوه بر تطويل زمان دادرسي، باعث كـاهش  

  . قانوني تفويضي به وزارت نيرو محسوب مي گردد
لذا براي سرعت بخشيدن به روند رفع تجاوز و اجراي صحيح مقررات قانوني تأكيد مـي دارد بـه هنگـام    

... اليحه قانوني رفـع تجـاوز از تاسيسـات آب و     9اقامه شكايات بايستي اجراي مقررات مندرج در ماده 
  . كشور خطاب به دادستان عمومي و انقالب محل وقوع تاسيسات مربوطه درخواست گردد

تجري معارضين و متخلفين نسبت به اجراي دستور مقام قضايي اسـتفاده  مضافاً تاكيد مي دارد در صورت 
از مقررات قانوني مربوط به عدم اجراي دستورات مقامات قضايي و تمرد، در شكوائيه اي مستقل قابليت 

  . اقدام دارد
ال تصويري از قـانون صدراالشـاره   النهايه جهت ايجاد هماهنگي مشابه با مراجع محترم قضايي ضمن ارس

  . نمونه اي از دستور مرجع قضايي آذربايجان شرقي خطاب به ضابطين دادگستري ايفاد مي گردد
  

  : رونوشت

 دفتر حقوقي وزارت نيرو جهت استحضار -
  دفتر حقوقي به انضمام  -
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حريم رودخانه واقامه نامه  سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو درخصوص  تجاوز به بستر  و )  30(
  ...اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و  9براساس  مقررات  مندرج در ماده   دعوي

  
  
  
  
  
  

  رياست محترم كالنتري مربوطه 
مدير عامل شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل در اجراي  9/3/85-140/7053احتراماً با ارسال فتوكپي نامه شماره 

اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور جناب عالي و يا جانشين محترمتان به عنـوان نماينـده دادسـتان     9ماده 
تعيين مي شويد الزم است بدواً به همراه نماينده حقوقي شركت برق منطقه اي آذربايجان با حضور در محل موضـوع گـزارش   

قلع و قمع و رفـع تجـاوز آثـار     لك و يا نماينده قانوني وي در جهتتوسط نماينده حقوقي شركت مهلت مناسبي به صاحب م
داده شده و پس از سپري شدن مهلت داده شده در صورت عدم قلع و قمع و رفع آثار تجاوز توسط متخلـف شخصـاً و يـا بـا     

ن اداره برق در جهت حضور جانشين جناب عالي به همراه تعداد كافي از مامورين انتظامي نسبت به تامين امنيت شغلي ماموري
انجام وظايف قانوني خود اقدام گرددو در صورتي كه شخص و يا اشخاصي مزاحم يا مانع از انجام وظايف آنهـا در رابطـه بـا    
عمليات اجرايي به منظور قلع و قمع و رفع اثار تجاوز شوند ضمن رفع مزاحمت و ممانعت بـا صـورتمجلس مراتـب امـر در     

انجام دستور مامورين تمرد نمايند ضمن رفع مزاحمت و ممانعت  از ام مجرمانه خود مصر باشند وصورتي كه افراد متخلف اقد
مجـدداً تاكيـد مـي شـود كـه هيچگونـه       . با تشكيل پرونده جداگانه با دستگيري آنها و معرفي آنها به دادسرا سريعاً اقدام شـود 

ادره بايد به هر ترتيبي شده اجرا شود و در صورت نياز بـه  مزاحمت و ممانعتي نبايستي مانع از اجراي دستور شود و دستور ص
انتظامي منطقه اعالم و پس از تامين نيـروي  فرمانده  طرح در شوراي تامين مراتب نياز به طرح در شوراي تامين نيروي كافي به

  . كافي سريعاً نسبت به اجراي دستور اقدام شود
منطقه اي بوده و شركت مذكور بايستي قبل از هر اقـدامي بـا    آبين شركت مسئوليت اجراي هر گونه اقداماتي به عهده مسئول

مامور كارشناس فني خود و با اطمينان از اينكه احداث ساختمان يا درخت كاري و هر نوع تصرف خـالف مقـررات در    حكم
ت به قلع و قمع و رفع آثار مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي آب بوده با اعطاي مهلت مناسبي با حضور نماينده دادستان نسب

  . مستحدثات نمايد
همچنين الزم است قبل از قلع و قمع و رفع تجاوز نسبت به خالي بودن محل از انسان حيوان و اموال منقول با نظارت نماينده 

بـرق آب  دادستان و مامورين شركت اطمينان كافي به عمل آمده و قبل از آن با به عمـل آوردن تـدابير الزم درخصـوص قطـع     
  . احتمالي با سازمانهاي مربوطه به عمل آيدساير تاسيسات و يا  فاضالب

 در ضمن در صورت محصور بودن ملك و نياز به ورود به محل موضوع گزارش در صورت بسته بودن درب و يا عدم حضور
ل و بـاز نمـودن   ديگر بـا فـك قفـ    ملك جهت ممكن نشدن اجراي دستور و يا ممانعت از صاحب ملك و يا اشخاصصاحب 

  . درب با به عمل آوردن تدابيري كه كمترين خسارت ممكنه را داشته باشد نسبت به اجراي دستور اقدام شود
قلع و قمع و رفع آثار تجاوز به شرح نظريه كارشناس و يا مامور فني شركت است و با حضور وي خواهد بود و قلع و قمع و 

  . نظريه كارشناسي باشدرفع آثار تجاوز بايستي در حد و محدوده 
  
  
  
  
  
  

  : رونوشت
  مديرعامل محترم آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل
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  نامه دفتر حقوقي وزارت نيرو درخصوص  انهار متروكه) 31(
  

  
  

  سازمان اب منطقه اي تهران 
  با سالم 

  
آقاي علي رباني نسب در خصوص وقوع مقداري از اراضـي وي   17/12/84به پيوست تصوير نامه مورخ 
مقتضي است دستور فرمائيد با توجـه بـه مرقومـه مقـام عـالي وزارت در      . در نهر متروكه ارسال مي گردد

ه در ذيل را ضمناً شقوق مطروح. هامش نامه مزبور، نسبت به موضوع بررسي و اقدام الزم را بعمل آورند
  . مورد توجه قرار دهند

چنانچه نهر توسط مجاورين به صورت دستي احداث شده باشد و در حال حاضر مورد اسـتفاده قـرار    .1
 . نگيرد مي بايستي به مالكين آن عودت داده شود

اگر نهر به صورت طبيعي در ملك شاكي جاري شده و سپس متروكه گرديده باشد در صـورت احـراز    .2
 . زمين موصوف به ملكيت ايشان بر مي گردد مالكيت شاكي

اگر در زميني نهري به صورت طبيعي جاري شده و اكنون متروكه باشـد چنانچـه داراي مـالكي نبـوده      .3
متعلق به دولت است و فقط جهـت  ... آيين نامه بستر و حريم رودخانه ها و » 8«باشد حسب مفاد ماده 

 . ره مي توان نسبت به واگذاري آن اقدام نموداجراي طرحهاي آب و برق، آن هم به صورت اجا

با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائيد بـه موضـوع رسـيدگي و ايـن دفتـر را از      
  . نتيجه آگاه فرمايند

  

  

  
  
  
  
  
  

 جمهوري اسالمي ايران
  وزارت نيرو 
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نامه مشاور وزير درخصوص واگذاري مديريت بستر و حريم رودخانه ها  و مسيل ها به ) 32(
  شهرداريها

  
  
  

  وزيردفتر 
  بسمه تعالي

  جناب آقاي دكتر الهام
  رئيس محترم دفتر رياست جمهوري

  
  با سالم 

در خصوص واگذاري مديريت بستر و حريم رودخانه ها و  20/1/85مورخ  3840بازگشت به نامه شماره 
  : مسيلها به شهرداريها به استحضار مي رساند

بستر انهار طبيعي و رودخانه ها و مسـيلها  ، 1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  2به موجب ماده  -1
اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته و از 

بـه وسـيله شـهرداريها كـه     حـاكميتي   رامور حاكميتي محسوب شده است و استحضار دارنـد كـه امـو   
اين موضـوع در  . عهده دارند قابل اعمال نمي باشندمديريت امور شهرها را از طرف مردم يك شهر به 

 . نظريه ابرازي معاونت حقوقي و امور مجلس دولت نيز مورد اشاره قرار گرفته است

يك رودخانه يا مسيل جريان واحدي را تشكيل مي دهد و از سرچشـمه تـا انتهـاي آن بايـد تحـت       -2
ت و يـا توسـعه در يـك نقطـه آن در     مديريت واحدي قرار داشته باشد و هر گونه تغييـر يـا محـدودي   

لذا شهرداري يك شهر تنها در داخل محدوده . قسمتهاي باالدست و پائين دست آن تأثير گذار مي باشد
مي تواند اعمال نظر نمايد در حالي كه رودخانه ها از چندين شهر عبـور   همان شهر نسبت به رودخانه

وده شهر رودخانه بايد توسط دستگاه واحـدي  مي كنند و مديريت خارج از محدوده شهر و داخل محد
اعمال گردد تا جان و مال مردم در مواقع سيالبي در معرض خطر قرار نگيرد و نمي توان تصـور كـرد   

 . كه عرض بستر و مسير يك رودخانه در خارج محدوده شهر با داخل محدوده شهر متفاوت باشد

موازين فني و احكام قانوني و نظريه هـاي ابـراز   متأسفانه شهرداريها در سالهاي اخير بدون توجه به  -3
در ) تصاوير پيوست(شده دفتر حقوقي قوه قضائيه و معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري 

بعضي از رودخانه ها مبـادرت  بستر رودخانه ها و مسيلها دخالتهاي زيادي كرده و حتي در داخل بستر 
به عنوان نمونـه در تهـران، پاسـاژ ميردامـاد بـر روي      (موده اند ن... به احداث بنا و پاساژ و پاركينگ و 
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و تالش وزارت نيرو براي جلوگيري از سـاخت  ) رودخانه مقصودبيك و مراكز تجاري در رودخانه كن
و سازهاي مذكور عليرغم نظريه معاونت حقوقي و امـور مجلـس رياسـت جمهـوري و حتـي اجـراي       

سـيالبها در آينـده بـه ايـن     نتيجه نرسيده است و قطعاً وقوع  دستورات مقامات قضايي در اين موراد به
يكـي از  . سازه ها و اشخاصي كه در آنها حضور داشته باشند لطمات جاني و مالي وارد خواهـد نمـود  

پديده هاي جوي بارشهاي نقطه اي و شديد و مداوم است كه در چند سال اخير چند مـورد بـه وقـوع    
ر سيل گالبدره واقع در منطقه شميران آب رودخانـه دربنـد وارد بـازار    به عنوان نمونه، د. پيوسته است

در آن روزها و پس از وارد شدن مصيبتهاي زيـاد، تمـام مسـئولين و    . شميران و حتي مسجد همت شد
مردم يقين پيدا كردند كه اجراي قانون و عدم استفاده از بستر و حريم رودخانه ها كـه در قـانون پـيش    

نفع مردم و در جهت حفظ جان و مال انان بوده است ولي بعدها به مرور اين تفكـر  بيني شده است به 
بهـره گيـري   ... قوت مي گيرد كه از بستر و حريم رودخانه ها براي سازه هاي مسـكوني و تجـاري و   

 . شود و وقايع تلخ اتفاق افتاده فراموش مي گردد

ب گرديده كه مجـاورين رودخانـه بـراي    در برخي موارد، اقدامات شهرداريها روي رودخانه ها موج -4
حفظ جان و مال خود به عمليات اجرايي شهرداري معترض گردند و با توسـل بـه مقامـات قضـايي و     

ماننـد اقـداماتي كـه    . ارجاع امر به كارشناسان، دستور توقف عمليات اجرايي شهرداري را صادر نمايند
حداث سقف روي رودخانـه انجـام مـي داد كـه     شهرداري شميران در بازه اي از رودخانه دربند براي ا

بـه جلـوگيري از اقـدامات    بعلت محدود شدن فضاي رودخانه و عـدم عبـور سـيالب، دادگـاه حكـم      
بنابراين حتي اگـر  . شهرداري صادر نموده و هزينه هاي هنگفت انجام شده بي نتيجه به هدر رفته است

قدامات شهرداريها جلـوگيري كنـد، مـردم بـه     دولت عليرغم وظايف قانوني خود نتواند يا نخواهد از ا
 . موقع از حقوق خود دفاع مي كنند و اقدامات خالف موازين فني و قانوني را متوقف مي نمايند

با صدور نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياسـت جمهـوري مبنـي بـر اينكـه بسـتر و حـريم         -5
اداره و مديريت آن با وزارت نيروسـت  ها در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و رودخانه

قانون توزيع عادالنه آب، مديريت  2قانون اساسي و ماده  45و توضيحات ارائه شده و با توجه به اصل 
ايي ـز چنـين اقتضـ  ـور نيـ ـالح كشـ ـافع و مصـود و منـها بايد حفظ شيكپارچه بستر و حريم رودخانه

ه دستگاههاي غير مسئول نمي باشد و در قوانين برنامه ـبابل تفويض ـاكميتي قـور حـالوه، امـبع. دارد
هـا  سوم و چهارم توسعه به دفعات تصريح گرديده كه امور حاكميتي از شركتهاي دولتي بـه وزراتخانـه  

لذا آنچه مورد درخواست شهرداران محترم كالن شهرها قرار گرفته، صرفنظر از جهات فني . احاله شود
مي باشد ولي چنانچه شهرداريها در محدوده شـهر و بـا اسـتفاده از مقـررات     از نظر قانوني نيز ميسور ن

ها، انهار، آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه 10قانون توزيع عادالنه آب و ماده  2ماده  3تبصره 
مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي پيشنهادهايي داشـته باشـند،   
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اي آنها  را بررسي و با لحاظ مسـائل فنـي و تخصصـي و مهندسـي     وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه
  . رودخانه تعامالت الزم را با آنها به عمل خواهند آورد

توسط شهرداري تهران مطرح شده بود كه بـا عنايـت بـه     1380مزيد استحضار، پيشنهاد مشابهي در سال 
هيئـت وزيـران مطـرح و بـه      4/12/81ير هيئت دولت در جلسه مـورخ  دب) 3277/25388(ابالغيه شماره 
  )تصوير پيوست. (تصويب نرسيد

  . به پيوست گزارش تصويري از برخي اقدامات شهرداري هاي كشور در اين خصوص ارائه مي گردد
  

  
  

  : رونوشت
 معاونت امور آب به انضمام سوابق -

 معاونت حقوقي، امور مجلس و پشتيباني -

  و بازرسي دفتر وزارتي -
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در ..رودخانه ها و انهار و   نامه معاون رئيس قوه قضائيه  در خصوص قيد ميزان حريم) 33(
  اسناد مالكيت اشخاص

  
  
  

  بخشنامه
  ... مدير كل محترم ثبت اسناد و امالك استان 

در خصوص كسر حريم انهار از اسناد مالكيـت امـالك    6/1/84-11/41/1پيرو بخشنامه شماره 
 –ش /هــ /ا/ج-5مجاور رودخانه ها از آنجائيكه بـر اسـاس تصـميم پنجمـين جلسـه شـماره       

ــماره      29/5/85 ــاي ش ــه ه ــتنداً بنام ــت و مس ــازمان ثب ــوقي س ــور حق ــاهنگي ام ــوراي هم ش
هران و اداره اداره كل امور آب استان ت 10/5/85-410/39227و  414/400/14234-20/10/84

كل دفتر حقوقي وزارت نيرو، ضرورت كسر اراضي در حريم كمي و كيفـي از اسـناد مالكيـت    
وجود ندارد لذا مقرر ميدارد بجاي كسر حريم از اسناد مالكيت امالك مجاور انهار، مساحت و 

و  حدود كل ملك مورد نظر با قيد مقدار حريم انهار، در اسناد مالكيت و ثبت دفتر امالك درج
بنـابراين مفـاد بخشـنامه مارالـذكر     . مقدار حريم بعنوان حقوق ارتفاقي وزارت نيرو منظور شود

  . بشرح فوق اصالح مي گردد
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راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  در خصوص ابطال بخشي از آيين نامه مربوطه به    )34(
     طبيعي و بركه هاي رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها  نحوه تعيين حد بستر و حريم

  
  

  18/1/86                83/503/شماره هـ 
   540و  537.538.539: شماره دادنامه      30/7/1385: تاريخ

  194.  84/19و  752، 83/503: كالسه پرونده
  . هيات عمومي ديوان عدالت اداري :مرجع رسيدگي

  . سازمان بازرسي كل كشور -4فيروز ملكي  -3محمد خلدي  -2محمود ترابي  -1آقايان  :شكات
و  13، مـاده  9، مـاده  6، مـاده  5، ماده 3، ماده 2ماده يك ، ماده ) خ(ابطال بند : وع شكايت و خواستهضمو

امه تصـويبن  2و بند يك تبصـره بنـد    16/8/1379هـ مورخ  23687ت /36046تصويبنامه شماره  15ماده 
  .هيات وزيران 18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977شماره 

  
  راي هيات عمومي 

ماده يك و ) خ(موضوع بند شوراي نگهبان  11/5/1385مورخ  16895/30/85به شرح نظريه شماره : الف
و بند يك تصويبنامه شـماره   16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046تصويبنامه شماره  15و ماده  3ماده 

فقهـاي شـوراي    11/5/1385هيات وزيران در جلسـه مـورخ    18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977
مـاده  ) خ(اطالق بنـد  . نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعالم مي گردد

كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احـداث شـده    آيين نامه نسبت به مواردي) يك(
بـالتبع  . باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر حتي نسبت به ملك غير خالف موازين شرع شـناخته شـد  

آيين نامه نيز خـالف مـوازين شـرع     15و ماده  3اين اطالق نسبت به موارد ديگر آيين نامه همچون ماده 
هــ   29101ت/58977شرعي مزبور نسبت به اطالق بند يك اصالح آيين نامه شماره  همچنين ايراد. است

  . هيات وزيران نيز وارد است 18/12/1382مورخ 
و  16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046تصويبنامه شماره  15و ماده  3ماده يك، ماده ) خ(بنابراين بند 

هيات وزيران بنا به علل و جهات و  18/12/1382هـ مورخ  29101ت /58977بند يك تصويبنامه شماره 
  . قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود 25در حد مقرر در نظريه مذكور مستنداً به قسمت اول ماده 

قـانون توزيـع عادالنـه آب     32با توجه به مندرجات اليحه جوابيه وزارت نيرو و حكم صريح مـاده   -ب
بـه   رو مـي توانـد سـازمانها و شـركتهاي آب منطقـه اي را     وزارت ني«كه مقرر داشته است  1361مصوب 

صورت شركتهاي بازرگاني راساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي با شركتهائي كه بـا سـرمايه دولـت    
اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهـد  . تشكيل شده اند ايجادكند

ه ماده مزبور تعيين حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقـه اي بـه عهـده    و اينكه حسب تبصر» رسيد
وزارت نيرو محول شده و تفكيك و تقسيم وظايف و مسئوليتهاي خاص آن وزارتخانـه بـين سـازمانها و    
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موسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعايت مقـررات مربـوط و در جهـت اجـراي     
حول با لحاظ جنبه هاي فني و تخصصي امـور مـذكور از جملـه وظـايف سـازماني آن      مطلوب تكاليف م
از جهت اينكه تعيين حد بستر و حـريم رودخانـه هـا، انهـار،      9و  6، 5، 2بنابراين مواد . وزارتخانه است

مسيلها، مردابها و بركه هاي طبيعي موجود و عالمت گذاري نهائي حد بستر و حـريم و ضـرورت قلـع و    
. عياني اعم از اشجار و غير آن، در حوزه هر شركت را بـه عهـده آن شـركت محـول نمـوده اسـت      قمع ا

  . مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نمي باشد
آيين نامه مورد اعتراض در باب الـزام واحـدهاي دولتـي بـه اسـتعالم بسـتر و حـريم         13مفاد ماده  –ج 

قبـل از اجـراي طرحهـاي مربـوط بـه خـود و       رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابهاي و بركه هـاي طبيعـي   
ار، مسـيلها،  اصالح آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانـه هـا، انهـ    2همچنين تبصره الحاقي به ماده 

كه كليـه مراجـع تعيـين     1382مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني آبياري و زهكشي مصوب 
اي مربـوط  كننده كاربري و صادر كننده پروانه استقرار فعاليت را مكلف به كسب نظريه شركت آب منطقه

و بدين جهت مغايرتي بـا  متضمن وضع قاعده امره اي در جهت تضييع يا سلب حقي نيست . نموده است
  . قانون ندارد

نظر به اينكه وضع قاعده امره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونـه وجـه بـه واحـدهاي دولتـي       -د
  آيين نامه مورد  9اختصاص به حكم صريح قانونگذار يا ماذون از قبل   دارد، حكم مقرر در ماده 

خت هزينه كارشناسي به شركتهاي آب منطقه اي بـر  اعتراض در قسمتي كه متضمن الزام اشخاص به پردا
اساس تعرفه وزارت نيرو مي باشد خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات 

  . قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد 25دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 
  

  علي رازيني
  رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
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رودخانه ها و  نامه معاون حقوقي امور مجلس و پشتيباني در خصوص قيد ميزان حريم )  35(
  در اسناد مالكيت اشخاص..انهار و 

  
  
  
  

  جناب آقاي مهندس زرگر
  معاون محترم وزير در امور آب

  و مدير عامل شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 
  

  با سالم 
و با عنايـت بـه جلسـات     11/8/79مصوب ... با توجه به آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها و 

متعدد و پيگيريهاي مكرر از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور جهت قيد ميزان حريم رودخانه ها و انهـار  
توسـط معـاون    28/6/85مـورخ   33657/4/1در اسناد مالكيت اشخاص، بخشنامه پيوست به شـماره  ... و 

خواهشمند است . محترم رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور صادر گرديده است
دستور فرمائيد ضمن ابالغ بخشنامه مزبور، نسبت به همكاري و تعامل نزديك شركتهاي زير مجموعـه بـا   

  . ات الزم انجام پذيردادارات ثبت استاني و رعايت مقررات مربوطه و حفظ حقوق دولت اقدام
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بخشهايي از   ابطال  درخصوص  بند الف راي صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري    )36(
  آئين نامه بستر و حريم

  
  
  

  جناب آقاي مدنيان
  سرپرست محترم دفتر حقوقي

  شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران 
  با سالم 

  
د مورخ /111/6647در خصوص نامه شماره  11/9/86مورخ  115/56628عطف به رونوشت نامه شماره 

شركت آب منطقه اي تهران راجع به آئين نامه مربوط بـه بسـتر و حـريم رودخانـه هـا، انهـار،        22/8/86
شـماره  مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي موضوع تصويب نامـه  

  : هيات محترم وزيران و اصالحيه مربوطه اشعار مي دارد 16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046
 540الـي   537بند الف راي صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضـوع دادنامـه هـاي شـماره     

ر شـده  شوراي محترم نگهبان صاد 11/5/85مورخ  16895/30/85به استناد نظريه شماره  30/7/85مورخ 
نسـبت بـه   « است و بر اساس نظريه مذكور شوراي محترم نگهبان بنـدهايي از آئـين نامـه صـدرالذكر را     

مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبـات حـريم   
نه كه در قسمت بنابراين همانگو» براي اين نهر حتي نسبت به ملك غير خالف موازين شرع شناخته است

« ... و  3ماده يك، ماده » خ«راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است بند » الف«ذيل بند 
. مي شود قانون ديوان عدالت اداري ابطال» 25«مستنداً به قسمت اول ماده » در حد مقرر در نظريه مذكور

دامنه اين حكم  ده موارد و مصاديق متعددي استعليهذا با عنايت به اينكه آئين نامه صدرالذكر در بر گيرن
نبـوده و نظريـه   ... شامل ساير موارد از قبيل رودخانه ها، مسيل ها، نهرهاي طبيعي يا سنتي، مرداب هـا و  

شوراي محترم نگهبان و راي هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري حاكي از ابقاء مـواد آئـين نامـه و    
نهر احـداثي باشـد    –اوالً : اخير الذكر بوده و تنها در موارديكهليه موارد قابليت اجرايي آن در خصوص ك

نهر در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد تعيين حريم براي آن بر اساس اين  –ثانياً 
  . آئين نامه وجاهتي نخواهد داشت
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  نامه مدير عامل شركت مديريت منابع آب درخصوص اجاره  بستر و حريم     )37(
  

  
  
  
  
  

  مديران عامل محترم شركتهاي تابعه و زير مجموعه 
  با سالم 

از آنجائيكه بعضاً مشاهده گرديده برخي از شركتها اراضي و امالك مازاد بر نياز و بال استفاده خود را بـه سـاير   
دستگاههاي استاني اعم از عمومي، اداري، دولتي و يا اشخاص ثالث بطـور طويـل المـدت و بصـورت اجـاره      

ني اين قبيل دستگاهها در موعد مقرر مندرج واگذار مي نمايند و بالطبع بدليل مشكالت، محدوديتها و موانع قانو
در قرار داد، قادر يا حاضر به تخليه مورد اجاره نمي باشند، مقتضي است ضمن جلوگيري و احتراز از اين اقدام 

قانون تنظيم بخشـي از  ) 43(ماده » ب«در موارد استثنايي با اخذ مجوز مجمع عمومي و صرفاً با لحاظ مفاد بند 
پس از ارزيابي دقيق و ارائه گزارش تـوجيهي مـورد نظـر، منـافع امـالك و       1380ت مصوب مقررات مالي دول

اراضي فوق الذكر را در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و با لحاظ شرايط شكلي مندرج در قـانون و آئـين   
د، بنا بـه  حداكثر به مدت يكسال بصورت اجاره واگذار نماين 1376نامه اجرائي روابط موجر و مستاجر مصوب 

جهات فوق انعقاد هر گونه قرارداد و ايجاد تعهد در اين قبيل موارد موكول به بررسي كارشناسـي توسـط ايـن    
  . شركت و تنفيذ مجمع عمومي خواهد بود

بديهي است واگذاري منافع اراضي تحت تصرف و يا مالكيت شركتها و يـا وزارت نيـرو خصوصـاً در اراضـي     
واهد بود كه انعقاد قرارداد اجاره در بستر فعـال بهرنحـو و عنـوان ممنـوع بـوده و      حريم و بستر بدين ترتيب خ

صرفاً بسترهاي قبلي كه در حال حاضر متروكه و غير فعال مازاد يا آزاد شده اند با مساحت بيش از يكصد متـر  
عمومي و نظام مربع در داخل و خارج از محدوده شهرها بشرط عدم اضرار به غير و تعارض با منافع و مصالح 

خدمات رساني مبتني بر صرفه جويي در منابع آب و با رعايت ساير شرايط مندرج در آئين نامه تعيين بسـتر و  
الزم به توضيح . پس از پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي ميسر مي باشد 1379حريم مصوب سال 

هبه الب ساير عناوين حقوقي از جمله حق انتفاع، اينكه عقد هر گونه قرار داد و واگذاري اراضي و امالك در ق
معوض ،مشاركت و غيره نيز منوط به بررسي دقيق و تائيد موضوع توسط دفتر حقوقي اين شركت و تصـويب  

  . مجمع عمومي مي باشد
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نامه مدير عامل شركت  مديريت منابع آب در خصوص   عدم اخذ هرگونه وجه بابت اعالم )  38(
  بسترو حريم

  
  وزارت نيرو

  شركت مديريت منابع آب ايران
  

  مديران عامل محترم شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 
  با سالم 

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  30/7/85، مورخ 540، 538،537، 539با عنايت به دادنامه هاي شماره 
و با توجه به ابهامات و سئواالت مطروحه پيرامون ابطال بخشهائي از آئين نامه مربوط به تعيـين حـريم و   

ال تصـويرنامه  توسط برخي از شركتها ضمن ارس 1382و اصالحيه بعدي آن مصوب  1379بستر مصوب 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت متبوع موارد ذيل بمنظور اجـرا و رفـع    11/10/86مورخ  410/7960شماره 

  : شبهات و ابهامات ابالغ مي گردد

از آنجائيكه صرفاً اعالم حريم نسبت به مواردي كه نهر احداثي در اخر ملك اشـخاص و مجـاور    -1
عالم گرديده اظهار نظر و تعيـين حـريم در سـاير    ملك غير احداث شده باشد خالف موازين شرع ا

) 15(مـاده   –) 3(مـاده   –ماده يـك  » خ«بند (موارد مطابق مفاد آئين نامه مذكور و مصوبات مربوطه 
و بنــد يــك تصــويب نامــه شــماره   16/8/79هـــ مــورخ /3687ت/36046تصــويب نامــه شــماره 

 . م االجرا خواهند بودهمانند قبل معتبر و الز) 18/12/82هـ مورخ  29101ت/58977
آئين نامه مربوط به تعيـين حـريم و بسـتر    ) 9(با عنايت به ابطال بخشي از اختيارات موضوع ماده  -2

، طي آراء صدرالذكر، چون اخذ هرگونه وجه بابت اعالم و تعيين حد بسـتر و حـريم   1379 مصوب
ن دادنامه اقدامات بعدي مطابق فاقد وجاهت قانوني اعالم گرديده، لذا اقتضا دارد با لحاظ الزامات اي

  . اين امر معمول گردد
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تشخيص متروكه  نامه معاون حقوقي امور مجلس درخصوص تعيين بستر و حريم و     )39(
  )1386سال (  بودن رودخانه ها و مسيلها

  
  
  
  

  
  بسمه تعالي

  اللهم صل علي محمد و آل محمد
  جناب آقاي يوسف پور

  مجلس و پشتيباني وزارت نيرومعاون محترم امور 
  سالم عليكم

آن سازمان در خصوص نحوه واگذاري بستر انهـار   16/10/1386مورخ  410/81147عطف به نامه شماره 
  : و رودخانه هاي متروكه به مجاورين آنها، اعالم مي دارد

لـق بـه دولـت    ، بستر انهار و رودخانـه هـا متع  1362قانون توزيع عادالنه آب مصوب ) 2(به موجب ماده 
) 1(و مـاده   8/2/1353مـورخ   2342آئـين نامـه   ) 2(جمهوري اسالمي ايران مي باشد كه اين امر در ماده 

هر دو در خصوص تعيين بستر و حريم رودخانـه   16/8/1379مورخ  23687ت /36046آئين نامه شماره 
. ز مورد تاكيد قـرار گرفتـه اسـت   ني... ها انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني و 

آئين نامه اخيـر الـذكر در خـارج از    ) 11(همچنين تشخيص متروكه بودن رودخانه ها و انهار مطابق ماده 
محدوده قانوني شهرها با شـركت آب منطقـه اي و در داخـل محـدوده  بـا همكـاري شـركت مزبـور و         

  . زارت نيرو معتبر مي باشدشهرداري صورت مي پذيرد در موارد بروز اختالف نيز تشخيص و
اين آئين نامـه مطـرح   ) 4(لذا نسبت به اراضي مورد اختالف ابتدا موضوع بايد در كميسيون موضوع ماده 

واقع شـده باشـند واگـذاري آنهـا     ... گرديده و در صورتي كه اين اراضي در محدوده بستر رودخانه ها و 
در خصوص نحـوه تعيـين بسـتر و     12/4/1370مورخ  520/48200تصويب نامه شماره )  8(مطابق ماده 

اين معاونت نيز  22/9/1374مورخ  24893و همانطور كه در نظريه شماره ... حريم رودخانه ها و انهار و 
  . تصريح گرديده در حدود اختيارات وزارت نيرو و مطابق مقررات اين آئين نامه خواهد بود

قانون محاسبات عمومي مـالك  ) 115(ماده ... بديهي است در صورت خروج اين اراضي از بستر انهار و 
  . خواهد بود
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و تشخيص متروكه بودن  درخصوص تعيين بستر و حريمنامه معاون حقوقي امور مجلس )  40(
  )1387سال ( رودخانه ها و مسيلها
  

  
  
  
  

  جناب آقاي مهندس محمودي
  مدير عامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

  
  باسالم 

راجع به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسـيل   16/10/86مورخ  410/81147پيرو رونوشت نامه شماره 
ها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي، به پيوست تصـوير نظريـه شـماره    

مجلـس  معاون محترم امـور حقـوقي حـوزه معاونـت حقـوقي و امـور        11/12/86مورخ  169001/3224
  . رياست جمهوري جهت استحضار ايفاد مي گردد

مندرج در نظريـه فـوق الـذكر، طـي دادنامـه       12/4/1370مورخ  520/48200مزيد اطالع بخشنامه شماره 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و در حال حاضر تصويب  23/5/1379مورخ  179شماره 

  . و اصالحات بعدي آن مالك عمل ميباشد 16/8/1379هـ مورخ  23687ت/36046نامه شماره 
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 1347از سال   بخشنامه نحوه تملك اراضي واقع در بستر رودخانه ها با سند مالكيت قبل) 41(

  )1387مصوب (

  
  بسمه تعالي
  وزارت نيرو

  شركت مديريت منابع آب ايران
  

  مديران عامل محترم شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 
  با سالم 

با عنايت به ضرورت پاسخگوئي به استعالمهاي واصله در خصوص ادعاهاي اشخاص حقيقي و حقـوقي  
مجاور رودخانه ها كه اسناد مالكيت و سابقه ثبتي اراضي و امالك ايشان مربوط به قبل از تاريخ تصـويب  

ضمن اعالم و مي باشد، مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرمائيد ) 27/4/1347(قانون آب و نحوه ملي شدن ان 
تعيين حدود بستر و حريم سراسري يا موردي، پس از طي مراحل قانوني و رسيدگي به اعتراضات واصله 

هيئـت محتـرم    1379مصـوب سـال   (آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها ) 3(در كميسيون ماده 
وصوف جهت اجـراي طرحهـاي   ، در صورت نياز به بهره برداري و يا هر نوع استفاده از اراضي م)وزيران

بـر اراضـي   ) وزارت نيـرو (مربوط به امور آب و برق و هرگونه ادعاي مالكيت در اعمال حاكميت دولت 
مذكور، بدواً مراتب جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از عدم امكان استفاده از حقوق مكتسبه اشخاص 

كارشناس رسمي جهـت تـأمين اعتبـار و     حقيقي و حقوقي با ذكر كليه مشخصات، برآورد ريالي، ارزيابي
  . تخصيص بودجه ساالنه در دستور كار آن شركت قرار گيرد

بديهي است در صورت اعتراض قانوني به تعيين حدود بستر و حريم رودخانه هـا بـا طـرح شـكايت در     
خصوص حدود بستر و حريم اعالمي عليه وزارت نيرو در محاكم قضائي، پرداخت هرگونه وجه تـا قبـل   

  . از قطعيت موضوع و تثبيت بستر و حريم تعيين شده فاقد محمل قانوني خواهد بود
  

                     
  : رونوشت 

 جناب آقاي مهندس عطارزاده معاون محترم وزير نيرو در امور آب و آبفا جهت استحضار □

 معاونت توسعه مديريت و امور مجامع جهت اطالع  □

 دفتر حقوقي بانضمام سوابق □

  معاونت حفاظت و بهره برداري  □
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