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قانون بيمه محصوالت كشاورزی

كرم  عسل،  زنبور  طيور،  دام،  كشاورزي،  محصوالت  انواع  بيمه  انجام  به منظور  ـ  واحده  ماده 
ابريشم و آبزيان پرورشي درمقابل خسارت هاي ناشي ازسوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، 
طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي 
عمومي و قرنطينه اي امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي بعنوان وسيله اي براي نيل به 
كشاورزي  بانك  در  كشاورزي  محصوالت  بيمه  صندوق  كشاورزي  بخش  سياست هاي  و  اهداف 

مي شود. تأسيس 
تبصره ١ ـ صندوق بيمه محصوالت كشاورزي داراي استقاللي مالي و شخصيت حقوقي است و 
براساس مقررات قانوني شركت هاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مركب از وزراي كشاورزي، 
اموراقتصادي و دارايي بازرگاني، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي 

مي باشد.
حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي در اساسنامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خواهد آمد.
نمايندگان  از  مركب  فني  كميته  داراي  كشاورزي  محصوالت  بيمه  شوراي عالي  ٢ ـ  تبصره 

بود: خواهد  زير  وظايف  با  وصندوق  شوراي عالي  اعضاي  تام االختيار  و  ذي صالح 
1 ـ بررسي و تأييد كليه طرح ها و برنامه ها و مسائلي كه از طريق صندوق به شوراي عالي احاله 

مي گردد.
2 ـ نظارت بر حسن اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب به نيابت از طرف شوراي عالي.

3 ـ بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل ومشكالتي كه توسط صندوق ارجاع مي شود.
به عهده  نيز  را  بيمه محصوالت كشاورزي  بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق  مديرعامل 

خواهدداشت.
كشاورزي،  بانك  عامل  مدير  شامل  است  نفر  پنج  از  مركب  صندوق  مديره  هيئت  تبصره ٣ ـ 
يك نفر ازهيئت مديره بانك كشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي و دونفر ديگر به معرفي وزير 

كشاورزي و تصويب شوراي عالي مي باشد .
تبصره ٤ ـ سرمايه اوليه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد كه به 
پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دولت تأمين پرداخت مي گردد. سرمايه صندوق طبق اساسنامه 

مربوطه و باتصويب شوراي عالي بيمه محصوالت كشاورزي قابل افزايش مي باشد.
تبصره 5 ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اليحه تهيه و 

براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
تبصره ٦ ـ كمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه كشاورز و جبران زيان هاي احتمالي 
عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران 

هرساله در بودجه كل كشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد .
تبصره ٧ ـ به تدريج كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف 
خود براساس اين اليحه در منطقه و براي هر محصول اعالم نمايد. صندوق كمك به توليدكنندگان 
خسارت ديده محصوالت كشاورزي و دامي به فعاليت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول 
خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و 

سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ نگهبان رسيده است.
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واحده  ماده  به  تبصره  يك  الحاق  قانون 
قانون بيمه محصوالت كشاورزي

 ماده واحده ـ متن ذيل به عنوان تبصره )8( به ماده واحده قانون بيمه محصوالت كشاورزي 
: الحاق مي گردد  مصوب 1362/3/1 

موظف اند  تخم گذار  و  مادرگوشتي  اجداد،  از الين،  اعم  توليدكنندگان طيور  كليه  ـ  تبصره 8 
جوجه هاي يك روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث 
قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي مذكور در اين قانون )حذف كانون هاي آلوده( كه 
توسط سازمان دامپزشكي كشور اعالم مي گردد، از طريق صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بيمه 
نمايند. صندوق بيمه محصوالت كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ يك از واحدهاي مذكور را نخواهد 
داشت در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي 
طرف استنكاف كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از 

استنكاف موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي باشد .
 آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصوالت 
كشاورزي و مجمع تشكل هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت 

وزيران خواهد رسيد.
تيرماه يك هزار و  بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم  قانون فوق مشتمل 
سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1384/4/15 به تأييد شوراي 

رسيد . نگهبان 

مصوب 1362  كشاورزی  محصوالت  بيمه  قانون  اصالح  قانون 

ماده واحده ـ قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و الحاقيه بعدی آن به شرح 
زير اصالح می گردد :

1 ـ عنوان قانون به »قانون بيمه كشاورزی« اصالح می گردد .
2 ـ در ماده واحده پس از عبارت »انواع محصوالت كشاورزی« كلمه »درختان« و بعد از كلمه 
و  عمومی  حيوانی  واگير  »امراض  عبارت  از  پس  و  موسمی«  گرم  »بادهای  عبارت  »طوفان« 
قرنطينه ای« عبارت دو همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب كشاورزی و 
تأسيسات آبياری، فعاليت ها و كليه خدمات كشاورزی و عوامل توليد )ماشين آالت، ابزار و ادوات 

كشاورزی(، در قبال حوادث بيمه پذير« اضافه گرديد .
3 ـ در تبصره )3( عبارت »يك نماينده از جهاد سازندگی و دو نفر ديگر به معرفی وزير كشاورزی« 

حذف و عبارت »سه نفر نماينده به معرفی وزير جهاد كشاورزی« جايگزين گرديد .
4 ـ تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )8( به شرح 

زير الحاق گرديد :
 تبصره 8 ـ دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ظرف مدت سه ماه پس از تصويب 

اين قانون اساسنامه جديد صندوق بيمه كشاورزی را تهيه، تصويب و ابالغ نمايد .
بيمه كشاورزی«،  به »صندوق  بيمه محصوالت كشاورزی«  عناوين »صندوق  قانون  اين  در  5 ـ 
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قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی
مصوب 13۸۹ مجلس شورای اسالمی

سياست های  كشور،  بيست ساله  سند چشم انداز  تحقق  راستای  در  است  مكلف  دولت  ماده ١ـ 
كلی نظام و قانون سياست های اجرايی اصل )44( قانون اساسی و به موجب اين قانون، زمينه ها، 
برنامه ها، تسهيالت و امكانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای توليد و مصرف در بخش كشاورزی 

و منابع طبيعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. 
ماده ٢ـ به منظور: 

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش كّمی و كيفی 
توليدات  و  محصوالت  در  نهاده ها  و  توليد  عوامل  مصرف  شيوه های  بهبود  و  اصالح  محصوالت، 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ب ـ انجام فعاليت های مهندسی و تأمين زمينه های افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماری های گياهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران 
موظف اند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزی و منابع طبيعی هر منطقه 
و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتی اعالمی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های 
حاكميتی تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها )كلينيك ها(، مجتمع های درمانی )پلی كلينيك ها(، 
آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان های دامی، مراكز تلقيح مصنوعی و مايه كوبی و شركت های 
ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی  ـ مالی و بيمه  مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرايی ـ مديريتی 

را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سياست های حاكميتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاكميتی تحت پوشش اين وزارتخانه )حسب مورد( می باشد. 
تبصره ١ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتی اداره شده و براساس قوانين مربوطه در 
مراجع ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی 

و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران ارائه خدمت می نمايند.
قابل  كشوری،  يا  و  منطقه ای  صورت  به  مراكز  اين  با  مرتبط  اتحاديه های  و  صنفی  تشّكل های 

تأسيس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود. 
تبصره ٢ـ تعداد نيروی انسانی متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور 
بود كه حداكثر سه ماه پس  براساس دستورالعملی خواهد  نوع فعاليت و سطح بندی خدمات،  و 
مهندسی  نظام  و سازمان های  وزارت جهاد كشاورزی  پيشنهاد مشترک  به  قانون  اين  تصويب  از 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 
اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزی تأييد و ابالغ می شود.

در صورتی كه فعاليت اين مراكز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فناوری باال باشد، به كارگيری 

»وزير كشاورزی« به »وزير جهاد كشاورزی« و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يك هزار 
و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1387/11/3 به تأييد شورای 

نگهبان رسيد . 
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حداقل يك نفر دكترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است. 
بخـش  بهره برداران  و  توليدكنندگان  موردنياز  خدمات  ماده،  اين  موضوع  مراكز  ٣ـ  تبصره 
كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه های اعالمـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می رساند.
  تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترک سازمان های نظام 
اتحاديه  نماينده  ايران  اسالمی  دامپزشكی جمهوری  نظام  منابع طبيعی،  و  كشاورزی  مهندسی 
زيربخش های  از  هـر يك  تشّكل  نمايـنده  و  مورد(  مـاده )حسـب  اين  موضوع  مراكز  كـشوری 

كشاورزی و منابع طبيعی )حسب مورد( به تأييد وزير جهاد كشاورزی رسيده و ابالغ می گردد. 
تبصره ٤ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست های حاكمّيتی و برنامه های ابالغی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران می باشند. در غير اين صورت، 
وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانونی الزم را به عمل 

آورد. 
تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط 
كه با اجرای اين قانون وظايف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده )21( قانون مديريت خدمات 

كشوری عمل خواهد شد. 
رتبه بندی  ماده،  اين  موضوع  مراكز  به  دولتی  كارهای  ارجاع  و  قرارداد  انعقاد  در  ـ   ٦ تبصره 
سازمان های نظام مهندسی و دامپزشكی مالک عمل می باشد. آيين نامه اجرايی نحوه رتبه بندی 
با  و  به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی  قانون  اين  از تصويب  اين مراكز، حداكثر شش ماه پس 
جمهوری  دامپزشكی  نظام  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان های  هماهنگی 
اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب 

هيئت وزيران می رسد. 
اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای  تبصره ٧ـ كاركنان مراكز موضوع 
زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير می باشند. 
ماده ٣ـ بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبيعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های 
تخصصی كشاورزی و منابع طبيعی در مجموعه خود و يا در صورتی كه فعاليت های خود را تحت 
نظارت مراكز موضوع ماده )2( اين قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهره گيری از حمايت های 
قانونی و تسهيالت اعطائی )اعم از كمك های فنی و اعتباری و مشوق ها( از سوی دولت در اولويت 

می باشند.
آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشاورزی، سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 

اتاق های بازرگانی و تعاون به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٤ـ واگذاری امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر، بدون اخذ مجوز 
مربوطه  قوانين  برابر  متخلفين  با  و  است  ممنوع  مجوز،  صادركننده  ذی صالح  مراجع  از  كتبی 

برخورد خواهد شد. 
ماده 5 ـ در قالب سياست های حاكميتی ابالغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره برداران 
بخش كشاورزی و منابع طبيعی مجاز به تأسيس تشكل های صنفی و اتحاديه های مرتبط منطقه ای 
و يا كشوری در زير بخش های مختلف كشاورزی و منابع طبيعی و ثبت آن در مراجع ذی صالح 

خواهند بود. 
خريدهای  اجرايی  اقدامات  در خصوص  خود  تصدی گری  وظايف  است  مكلف  دولت  ـ   ٦ ماده 
اقالم  توزيع  و  انبارداری  خريد،  اجرايی  اقدامات  توليد،  نهاده های  كليه  توزيع  و  تهيه  تضمينی، 
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آزمايشگاه های  جز  )به  دامی  و  گياهی  آزمايشگاه های  كشتارگاه ها،  اداره  بازار،  تنظيم  موردنياز 
مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزی و تصويب هيئت وزيران(، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، 
و  وظايف  با  متناسب  را  بيمه گری  و  ترويجی  آموزشی،  اجرايی  امور  تكميلی،  و  تبديلی  صنايع 
اختيارات هر تشكل، به تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات 

مربوط واگذار نمايد. 
تبصره ١ـ به منظور حفظ سالمت محصوالت كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذايی مرتبط 
با آنها، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتی ايران موظف اند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهای ملی 
مرتبط را تدوين و با رعايت ماده )6( قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتی ايران مصوب 1371/11/25، به تشكل های موضوع اين ماده ابالغ و اجرای آن را حمايت 
و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصوالت نهايی كشاورزی و صنايع تبديلی و فرآوری 
را مراعات  ابالغی  اين ماده موظف اند ضوابط  توليدات كشاورزی و غذايی و تشكل های موضوع 

نمايند. 
تبصره ٢ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيالت الزم برای تشكل های موضوع اين ماده 
را جهت ايجاد آزمايشگاه های مناسب، برای كنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگی 
آنها به مواد شيميايی، پرتوزايی )راديواكتيويته(، ميكروبی، ويروسی، انگلی و قارچی فراهم نمايد. 
تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازی آنها، حمايت ها و 

پشتيبانی های الزم از آنها را به عمل آورد. 
تبصره ٤ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل 
در بازار محصوالت و توليدات كشاورزی، خريد و فروش نهاده ها و محصوالت توليدی، در صورتی 

كه از اقالم قابل معامله در بورس كاال باشد، بايد از طريق شركت در بورس كاال انجام شود. 
تبصره 5 ـ فروش نهاده های كشاورزی از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، 
تنها با دريافت نسخه های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده )2( اين قانون صادر می شود قابل 
از احكام اين ماده، توسط مراجع ذی صالح صادركننده  انجام می باشد. پروانه فعاليت متخلفين 

پروانه، لغو می شود. 
تبصره ٦ ـ خريدهای تضمينی در محصوالت غيراساسی منوط به پذيرش شرايط الگوی كشت 

از طرف كشاورزان و توليدكنندگان می باشد.
الگوی كشت هر منطقه براساس مزيت های نسبی، ارزش افزوده، شرايط اقتصادی، شرايط آب و 
هوايی و حد بهينه آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد 

كشاورزی برای هر منطقه تعيين و جهت اجرا ابالغ می شود. 
ماده ٧ـ نماينده تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون حسب مورد، در جلساتی كه به 
منظور تصميم گيری و يا بررسی مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل می شود، 
به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه های اجرايی ذی ربط شهرستانی، استانی و كشوری 

موظف به دعوت از آنان خواهند بود. 
ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حريم شهرها، شهرک ها 
اين عرصه ها و توسعه فضای  به  از تجاوز  )از مبدأ شروع حريم( و جلوگيری  و شهرهای جديد 
سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاری آبخيزداری، پارک های جنگلی، درختكاری مثمر و غيرمثمر 
و همچنين بهره برداری های همگن ديگر نظير فعاليت های طبيعت گردی، توسعه كشت گياهان 
دارويی و صنعتی و پروژه های شيالتی، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداری 
و يا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذكور را در قالب طرح های مصوب در اختيار متقاضيان واجد 
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شرايط قرار دهد. 
تبصره ١ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و يا حق انتفاع اين گونه اراضی برای سال 
اول به صورت مزايده تعيين و برای سال های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سوی بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران تعديل و تعيين می گردد. وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع 
ساالنه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه 

واريز گردد. 
تبصره ٢ـ هرگونه واگذاری جزئی و يا كلی و يا تغيير كاربری غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب 
)كلی و يا جزئی( و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع ساالنه از سوی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی  بهره برداری طرح  قرارداد  مجری طرح، موجب فسخ يك طرفه 

می شود. 
تبصره ٣ـ مدت زمان اجرای اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين می گردد و مفاد آن در پايان 
سال پانزدهم قابل تجديدنظر می باشد. همچنين در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد اين ماده 
و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز 
است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجری مذكور قرار دهد. 
تبصره ٤ـ حجم فعاليت و ميزان كل )مساحت( اراضی مورد اجرا در خصوص فعاليت های موضوع 

اين ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعيين می گردد. 
اراضی در حكومت جمهوری  قانونی واگذاری و احيای  قانونی اصالح اليحه  اليحه  تبصره 5 ـ 
اسالمی ايران مصوب 135۹/1/26 و آيين نامه اجرايی آن مصوب 135۹/2/31 و مواد )3( و )31( 
بعدی  اصالحات  و  مراتع كشور مصوب سال 1346  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  قانون حفاظت 
معين مصوب  موارد  در  آن  و مصرف  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   )75( ماده  و  آن 
اين ماده مستثنی بوده همچنين )در صورت ضرورت(، طرح های موضوع  از حكم   1383/2/28
ماده )3( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصالحات 
بـعدی آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسيده و مشمول 

مصاديق مذكور در اين ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود. 
تبصره ٦ـ  آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصويب هيئت وزيران 

می رسد. 
ماده 9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در 
به  نسبت  نياز،  مورد  نقشه های  و  )كاداستر(  تهيه حدنگاری  با  مربوط،  مقررات  و  قوانين  اجرای 
تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعايت حريم روستاها و همراه با 
رفع تداخالت ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگی از 
سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعيانی 

منابع ملی و اراضی ياد شده بدون پرداخت هزينه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نمايد. 
تبصره ١ـ اشخاص ذی نفع كه قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذی صالح اداری و قضايی رسيدگی 
نشده باشد می توانند ظرف مدت يك سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون نسبت به اجرای 
اراضی  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده  موضوع  هيئت  دبيرخانه  در  را  آن  و  اعتراض  مقررات 
مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   )56( ماده  اجرای  موضوع  اختالفی 
1367/6/2۹ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه 
ذی نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود )در شعب رسيدگی ويژه ای كه 
بدين منظور در مركز از سوی رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد می شود( دريافت نموده باشد، 
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دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به   وی تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در 
صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسی آن را پرداخت نمايد. 

دولتی  ملی،  اراضی  واگذاری  در  دولت  مالكيت  قطعی  انتقال  قانون،  اين  تصويب  با  تبصره ٢ـ 
پرونده درخواست  تشكيل  به  بعد شروع  به  قانون  اين  ابالغ  تاريخ  از  كه  متقاضيانی  به  موات  و 
اراضی می نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو می گردد لكن صدور سند مالكيت اعيانی احداثی 
در  مندرج  نظارت  تأييد هيئت  و  كامل طرح  اجرای  از  و پس  پيش بينی شده در طرح مصوب 
قانون اصالح ماده )33( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 
1386/4/۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره برداری از اراضی مذكور به صورت 

اجاره، حق بهره برداری و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد. 
طرح های  به  بانكی  تسهيالت  اعطا  در  مكلفند  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  ماده ١0ـ 
كشاورزی و منابع طبيعی اسناد مشاعی مالكين و نسق های زراعی زارعين و اشخاص را به نسبت 
سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابی و قراردادهای اجاره و يا بهره برداری و يا حق انتفاع 
از اراضی ملی و دولتی و سند مالكيت اعيانی احداثی را به عنوان وثيقه و تضمين برای اعطاء 
مذكور  مؤسسات  و  بانك ها  درخواست  به  بنا  موظف اند  رسمی  اسناد  دفاتر  بپذيرند.  تسهيالت 
نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه 

سرمايه گذاری و ساير ابزارهای بيمه ای، تحقق اين امر را تضمين نمايد. 
ماده ١١ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات الزم برای شناسايی و كنترل كانون های بحرانی 
فرسايش آبی، بادی و مقابله با پديده بيابان زايی و جلوگيری از هجوم شن های روان و گرد و غبار 
با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، ميزان متوسط كاهش ساالنه فرسايش خاک كشور 

يك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد. 
ماده ١٢ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهينه و نيز احيای جنگل ها، بيشه های طبيعی 

و مراتع كشور: 
اقدامات الزم را جهت كنترل و كاهش  و  برنامه ريزی  الف ـ دولت مكلف است سياست گذاری، 
پوشش  افزايش  كارهای  و  ساز  با  و  غيردولتی  بخش های  به كارگيری  طريق  از  تخريب  عوامل 
حفاظتی و حمايتی به گونه ای ساماندهی نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پوشش حفاظتی و حمايتی جنگل ها و مراتع كشور 

به سطح صد و سی و پنج ميليون هكتار برسد. 
ب ـ دولت مكلف است در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نيز اكتشاف و 
بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعيانی منابع طبيعی را در محاسبات 
بودجه های  در  درج  از  پس  و  منظور  طرح  اجرای  امكان سنجی  هزينه های  برآورد  و  اقتصادی 
و  احيا  برای حفاظت،  وزارت جهاد كشاورزی  با  مبادله شده  موافقت نامه های  قالب  در  سنواتی، 

بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزينه های احياء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر 

ظرف سه ماه پس از استعالم دستگاه اجرايی مربوط، تعيين و اعالم نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آيين نامه ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب 
اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رئيـس جمهور 

و سازمان حفاظت محيط زيست، تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
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ماده ١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده )12( اين قانون، كليه وجوه دريافتی بابت 
دريافتی  وجوه  جمله  از  دولتی  و  ملی  اراضی  انتفاع  و حق  بهره برداری  اجاره، حق  قراردادهای 
موضوع ماده )8( اين قانون، بهره مالكانه طرح های جنگل داری، منابع طبيعی و پروانه چرا، سه 
درصد )%3( حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش 
محصوالت جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه داری كل واريز و 
معادل صددرصد )%1۰۰( وجوه واريزی در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداری 
و آبخوانداری، حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص 

می يابد. 
و  طبيعی  عرصه های  )اكولوژيكی(  محيطی  زيست  پايدار  توسعه  و  حفظ  منظور  به  ١٤ـ  ماده 
ارتقای  مطالعه،  انجام  با  است  مكلف  دولت  كشور،  مراتع  در  موجود  دام  جمعيت  تعادل  ايجاد 
علمی و تقويت تسهيالت، به گونه ای اقدام نمايد كه با استفاده از نيروی انسانی متخصص، توان و 

سرمايه های بخش های غيردولتی، ظرف ده سال: 
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهی، تثبيت 
خاک و ترسيب كربن و ساير معيارهای زيست محيطی )اكولوژيكی( سرزمين، به طور متوسط 

ساالنه تا دو درصد )%2( افزايش يابد. 
ب ـ با انجام اقداماتی نظير اصالح نژاد، بهبود مديريت و اصالح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش 
جمعيت دامی و بسته به مرتع )بز، گوسفند و گاو بومی( به ميزان سه ميليون واحد دامی در سال 
تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين )گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواری صنعتی 

و نيمه صنعتی( تا سه و يك دهم )3/1( ميليون واحد دامی در سال افزايش يابد. 
ج ـ ميزان خوراک توليدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت )لگوم ها(، علوفه های سيلويی، جو و 
ذرت به ميزان سه و يك دهم )3/1( ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به 

ميزان نيم )۰/5( ميليون تن در سال افزايش يابد. 
ماده ١5ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبيعی، 
جهت  را  الزم  تمهيدات  و  ترتيبات  كشور،  جنگل های  )اكولوژيك(  محيطی  زيست  و  احيائی 
اصالح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غيرصنعتی، جايگزينی سوخت فسيلی و 
انرژی های تجديدپذير به جای سوخت های هيزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشينان 
به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه های بخش های غيردولتی نسبت به احيا و توسعه 
درختكاری مثمر و غيرمثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه ای كه ظرف 
ده سال، ضريب حفاظتی جنگل ها و مراتع، از چهل درصد )%4۰( به نود درصد )%۹۰( و سرانه 

جنگل از هفده صدم )۰/17( هكتار به بيست و پنج صدم )۰/25( هكتار برسد. 
اعم  و حقوقی  اشخاص حقيقی  و ساير  بازرگانی  وزارت  قانون،  اين  تصويب  تاريخ  از  ماده ١٦ـ 
يا  و  از خام  )اعم  بخش كشاورزی  يا محصوالت  و  كاالها  واردات  از  قبل  غيردولتی  و  دولتی  از 
فرآوری شده( و يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظف اند از وزارت جهاد 
توليدات  از  به منظور حمايت  است  مكلف  دولت  همچنين  نمايند.  اخذ  را  الزم  مجوز  كشاورزی 
داخلی، برای واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه ای 

كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلی باشد. 
تبصره ١ـ واردات نهاده های توليد بخش كشاورزی )از قبيل بذر، نهال، كود و سم( باهماهنگی و 

اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد. 
تبصره ٢ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای 

كاالهای كشاورزی و فرآورده های غذايی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود. 
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ماده ١٧ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است عالوه بر منابع پيش بينی شده در ماده )12( قانون 
تشكيل وزارت جهاد كشاورزی و در اجرا بند »د« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، چهل و نه درصد )%4۹( آورده سهم دولت در تشكيل 
و افزايش سرمايه صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی، )بخشی، شهرستانی، 
استانی، ملی، تخصصی و محصولی( را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهاد كشاورزی 
و سازمان های تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر 
تأمين  توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور  از  تخصصی صندوق حمايت 

نمايد. 
بازرگانی در بخش  و  اعتباری  مالی،  فعاليت  به  ماده مجاز  اين  تبصره ١ـ صندوق های موضوع 
كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی از جمله فعاليت های موضوع ماده 

)6( اين قانون می باشند. 
تبصره ٢ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد )%25( از منابع قابل تخصيص حساب 
ذخيره ارزی )سهم بخش غيردولتی( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشكل های غيردولتی 
برای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و منـابع طبيعی و توسعـه 
صنايع تبديلی و تكـميلی با هدف توليد برای توسعه صادرات در اختيار صندوق های حمايت از 
توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكل ها و توليدكنندگان و بهره برداران در 

امر سرمايه گذاری اين بخش اقدام نمايند.
می گردد.  واريز  ارزی  ذخيره  به حساب  ارزی  به صورت  تسهيالت  اين  سود  و  اصل  بازپرداخت 
پنجاه درصد )%5۰( سود حاصله ناشی از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزی و با 
رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت )موضوع اين ماده( در تجهيز منابع و افزايش سرمايه 
صندوق های مذكور، از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی به 

حساب اين صندوق ها واريز می گردد. 
بانك  و دستورالعمل  رعايت ضوابط  ماده می توانند ضمن  اين  موضوع  تبصره ٣ـ صندوق های 
مركزی، با انتشار اوراق مشاركت )با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند »ح« 
ايران(  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  اقتصادی،  برنامه چهارم توسعه  قانون  ماده )1۰( 
توسعه صنايع  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  نياز  مورد  تسهيالت  اعطای  برای  الزم  منابع 

تبديلی و تكميلی را فراهم نمايند. 
تبصره ٤ـ وزارت جهاد كشاورزی و ساير دستگاه های اجرايی مجاز اند منابع مالی بخش كشاورزی 
و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی، اعم از يارانه، اعتبارات كمك های بالعوض، 
كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق های حمايت از توسعه بخش 

كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران اين بخش، به مرحله اجرا درآورند. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه چهارم  قانون   )18( ماده  بند »ج«  اجرای  در  تبصره 5 ـ 
در  مجازند  كشاورزی  بخش  توسعه  از  حمايت  صندوق های  ايران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
راستای قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و اصالحيه های بعدی آن، به عنوان 
دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را 
اعم از يارانه حـق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذكور واريز می نمايد. نظارت 

بر عمـلكرد بيمه ای اين صندوق ها با وزارت جهاد كشاورزی می باشد. 
قانون  رعايت  با  مالی،  منابع  تجهيز  و  تأمين  برای  ماده  اين  موضوع  صندوق های  ـ   ٦ تبصره 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )13( ماده  و  اسالمی  بانك داری 
ازجمله  بانك های خارجی،  با  يا مشاركت  و  به دريافت تسهيالت  ايران مجاز  جمهوری اسالمی 
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بانك توسعه اسالمی می باشند. 
ماده ١8ـ به منظور ارتقای منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش كشاورزی و 
منابع طبيعی و عشايری و پوشش مناسب برنامه های ترويجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال 
تجارب و يافته های تحقيقاتی در اين بخش، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران موظف 
است عالوه بر برنامه های راديو و تلويزيونی گروه جهاد در كليه شبكه های سراسری داخلی راديو 
تلويزيونی و همچنين شبكه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و كشوری با ايجاد 
گروه »دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزی و منابع طبيعی« نسبت به تهيه و پخش برنامه های 

ويژه بخش كشاورزی اقدام نمايد. 
يافته ها و  تبصره ١ـ سازمان هواشناسی كشور موظف است آخرين اطالعات پردازش شده و  
پيش بينی ها و تحليل های هواشناسی مورد نياز بخش كشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ 

ماهيانه و دوره ای در اختيار شبكه های راديو و تلويزيونی سراسری و مراكز استان ها قرار دهد. 
تبصره ٢ـ سازمان صدا و سيما جمهوری اسالمی ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را 
به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در 

هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نمايد. 
تبصره ٣ـ منابع مالی مورد نياز ناشی از اين قانون هرساله به شرح زير و براساس عقد موافقت نامه 
با معاونت نظارت و راهبردی رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه ای سازمان صدا و سيمای 

جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تأمين و منظور می گردد:
         الف ـ پنج درصد )%5( از محل درآمدهای حاصل از افزايش تعرفه كليه كاالهای وارداتی 

بخش كشاورزی به كشور.
         ب ـ يك در صد )%1( از چهار درصد )%4( سهم آموزش بخش تعاونی دريافتی توسط 

وزارت تعاون.
         ج ـ مبالغ دريافتی از محل تبليغات صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران در حين اجرای 

اين برنامه ها. 
تبصره ٤ـ آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  مالی  مؤسسات  و  غيردولتی  بانك های  اشتغال،  ايجاد  و  توليد  افزايش  منظور  به  ١9ـ  ماده 
اعتباری خصوصی و همچنين صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی )بخشی 
ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی( مجاز اند برخی از پروژه ها از قبيل احداث 
گلخانه ها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شيالتی، توليد قارچ، گياهان دارويی، صنايع تبديلی 
و تكميلی كشاورزی و مراكز تحقيقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد 
كشاورزی و يا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنين در صورت نياز، حساب 
ذخيره ارزی )برای مصارف ارزی براساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی( اجرا نموده و به 
يكی از روش های »فروش به قيمت تمام شده« و يا »اجاره به شرط تمليك اعيانی« به متقاضيان 

با اولويت فارغ التحصيالن بی كار بخش كشاورزی واگذار نمايند. 
ماده ٢0ـ به دولت اجازه داده می شود در جهت تأمين مالی طرح های بخش كشاورزی، صنايع 
تبديلی و تكميلی كشاورزی، صنايع غذايی و توسعه صادرات محصوالت بخش كشاورزی از طرق 
زير سرمايه خود را در بانك كشاورزی از هشت هزار ميليارد )8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال 

به سی هـزار ميليـارد )3۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال افزايش دهد: 
محل  از  كشاورزی  بانك  اعطائی  تسهيالت  فرع  و  اصل  بازپرداخت  از  ناشی  وجوه  كليه  ـ  الف 
برنامه  قانون   )1( ماده  ه ـ«  بند »  و  برنامه سوم  قانون  ماده )6۰(  ارزی موضوع  حساب ذخيره 
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چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پس از وصول توسط بانك 
كشاورزی، به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد 
بانك  به حساب سرمايه دولت در  و  برداشت  از همين محل  ريال   )1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

كشاورزی منظور می گردد. 
و  تبصره ها  موضوع  شده،  اداره  وجوه  محل  از  پرداختی  تسهيالت  وصولی های  كليه  ـ  ب 
و  )فصول كشاورزی  بودجه سنوات گذشته  قوانين  اعتبارات عمومی  اعتباری  و  فنی  كمك های 
يازده هزار ميليارد  تا سقف  بانك كشاورزی بوده است،  منابع طبيعی( كه عامليت آن بر عهده 
)11,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور می گردد. 
ذخيره  محل حساب  از  ريال   )1۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ميليارد  هزار  ده  ارزی  معادل  ـ  ج 

ارزی به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد. 
ماده ٢١ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی 
و  مراكز  دانشگاه ها،  تحصيلی  رشته های  دانشجويان  تركيب جنسيتی  و  رشته  تعداد،  موظف اند 
اعالم  از  قبل  را  دامپزشكی خود  و   منابع طبيعی  با كشاورزی،  مرتبط  عالی  آموزش  مؤسسات 
انجام  انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی  و پذيرش، براساس نيازسنجی و مديريت منابع 

می شود، ساماندهی نمايند. 
ماده ٢٢ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون 

نسبت به: 
اطالعات  ثبت  به  آنان  تشويق  و  كشاورزی  بخش  توليدكنندگان  اطالعاتی  پايگاه  ايجاد  ـ  الف 

فعاليت های توليدی خويش در آن. 
 .)IT( ب ـ ايجاد پايگاه اطالعات جامع كشاورزی بر پايه فناوری اطالعات

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطالعات كشاورزی و روستايی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، 
فنی، ترويجی و ساير اطالعات مورد نياز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. 
كه  آموزشی  مراكز  ساير  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  ماده ٢٣ـ 
موظف اند  می نمايند،  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  با  مرتبط  رشته های  آموزش  به  مبادرت 
و  كاردانی  مقاطع  دانشجويان  غيرتخصصی  دروس  كاهش  با  و  قانونی  ذی ربط  مراجع  طريق  از 
شده  كسر  واحدهای  با  متناسب  كارورزی  عملی  درس  درسی،  ترم  يك  ميزان  به  كارشناسی 
و  منابع طبيعی  يا عرصه های  و  مزارع دولتی، خصوصی  از  يكی  در  به مدت شش ماه  و حداكثر 
آبخيزداری را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی و 
منابع طبيعی كشور و يا مؤسسات استانی، جايگزين نمايند. صدور گواهی پايان تحصيالت مقطع 
تحصيلی برای اين دانشجويان منوط به تأييد دوره عملی كارورزی توسط اين مؤسسات می باشد. 
ماده ٢٤ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالی صرفه جويی سوخت ناشی از برقی كردن 
چاه های آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه داری كل افتتاح می گردد، واريز نمايد تا جهت 
برقی كردن چاه های كشاورزی اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت های توزيع 

برق استانی موظف اند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند. 
ماده ٢5ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با 
همكاری وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص های بهره وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصويب 
اين شاخص ها و  اقدامات اجرايی درخصوص  پايان هر سال گزارش  هيئت وزيران رسانده و در 
نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
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تبصرهـ  در اجرای اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايی را كه برای اجرايی شدن 
مستلزم ارائه پيشنهادهايی است كه نيازمند تأمين اعتبار می باشد، اين موارد را در بودجه های 

ساالنه درج و ارائه نمايد. 
ماده ٢٦ـ در راستای افزايش بهره وری با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعايت الگوی بهينه 
كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات الزم را برای 
تحويل حجمی آب به بهره برداران با اولويت تشكل های قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی 
آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه های آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی، اجتماعی، زيست 

محيطی و فنی با اولويت های تعريف شده برای تخصيص آب كشاورزی به عمل آورد. 
ماده ٢٧ـ دولت مكلف است به گونه ای برنامه ريزی نمايد كه تا سال 14۰4 هجری شمسی و 
پانزده درصد  تأمين آب بودجه های سنواتی، حداقل  از منابع مندرج در فصل  بهينه  با استفاده 
)%15( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه كشور )هفت و نيم درصد )%7/5( از محل كنترل 
آب های سطحی و هفت و نيم درصد )%7/5( از طريق آبخيزداری و آبخوانداری( به حجم آب 
زيرزمينی  آب های  منفی  )بيالن(  ترازنامه   )1۰۰%( و صددرصد  گردد  اضافه  استحصالی كشور 

دشت های كشور )با اولويت دشت های ممنوعه آبی( جبران گردد. 
ماده ٢8ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وری ماشين های كشاورزی، دولت موظف است 
براساس وضعيت نظام بهره برداری از عوامل توليد، الگوی صحيح بهره برداری از ماشين را طراحی 
بخش های  طريق  از  بخش  نياز  مورد  كشاورزی  ماشين های  مناسب  تركيب  تأمين  به  نسبت  و 

غيردولتی اقدام نمايد. 
ماشين آالت  كليه  مالكيت  ارائه شناسنامه  و  به شماره گذاری  مكلف  انتظامی  نيروی  تبصره ١ـ 

خودكششی كشاورزی موجود و جديدالورود به بخش كشاورزی می باشد. 
تبصره ٢ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشين آالت كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به 
گونه ای تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلی، امكان ارتقای كيفيت و رقابت محصوالت 

داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود. 
ماده ٢9ـ به منظور كنترل كيفی، بازرسی و صدور گواهی كيفيت محصوالت كشاورزی، دولت 
مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهای فرآيند توليد، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی 
و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی، با استفاده از امكانات بخش های غيردولتی اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
جامع  نظام  قانون   »21« ماده  )موضوع  دام  توليدات  كيفيت  افزايش  منظور  به  ٣0ـ  ماده 
دامپروری( و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيری از بروز برخی بيماری ها و كاهش ضايعات، وزارت 
جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوين استانداردهای توليد خوراک دام و نظارت بر اجرای 
آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراک آماده و استاندارد كارخانه های توليد 
خوراک دام استفاده می نمايد، با استفاده از يارانه ها و يا ساير مشوق های در اختيار، حمايت های 
الزم را به عمل آورد. همچنين محصوالت توليدی كليه كارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد 

اجباری می باشد. 
ماده ٣١ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت های قانونی خود از بهره برداران 
و توليدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبيعی را با اولويت توليد محصوالت زير تنظيم و اقدام 

نمايد: 
الف ـ محصوالت راهبردی: محصوالتی كه مستقيماً در امنيت غذايی نقش دارد و به اين واسطه 
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ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود. 
ب ـ محصوالت ويژه: محصوالتی كه بيشترين ارزش توليد را به ازای نهاده های مصرف شده ايجاد 
می نمايد و يا حلقه های بزرگ تری در زنجيره ارزش ايجاد و می تواند محور رشد بخش كشاورزی 
باشد و يا با توجه به مزيت های صادراتی، حداقل ده درصد )%1۰( سهم بازار دنيا را در اختيار 

خود دارد. 
پ ـ محصوالت خاص منطقه ای: محصوالتی كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت 
نباشد ولی به واسطه شرايط خاص منطقه ای، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد 

مزيت برای آن محصوالت اقدام نمود.
توسط  كشور  توسعه  پنج ساله  برنامه های  طی  فوق الذكر  طبقه بندی  در  محصوالت  نوع  تركيب 

وزارت جهادكشاورزی تعيين و ابالغ می گردد. 
ماده ٣٢ـ در اجرای ماده )31( اين قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه های 

سنواتی و يارانه های مصوب در اختيار، به گونه ای برنامه ريزی كند كه: 
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره وری باال و دارای روند افزايشی در بهبود 
شاخص بهره وری، رعايت موارد زيست محيطی در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر 

برنامه های الگوی كشت، پاداش بهره وری پرداخت نمايد. 
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعه بيمه اتكايی كشاورزی و افزايش نقش بخش غيردولتی 
در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق بيمه به بيمه گران غيردولتی، كه در راستای اجرای 

الگوهای بيمه ای مورد تأييد اين وزارتخانه عمل می كنند، اقدام نمايد. 
ج ـ به منظور كاهش آثار زيان بار مخاطرات و بيماری های مشترک انسان و دام و تثبيت نوسانات 
برقراری  به  نسبت  و ساير محصوالت هدف گذاری شده،  دامی  توليدكنندگان محصوالت  درآمد 

بيمه های تمام خطر اجباری اقدام نمايد.
محصوالت هدف گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعالم می گردد. 

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت 
يارانه صادرات برای محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی 
اعم از كمك های بازاريابی، جايزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمين مخاطرات ناشی از صادرات، 

يارانه كمك های غذايی به كشورهای هدف، اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٣٣ـ از تاريخ تصويب اين قانون، عالوه بر اجرای قانون خريد تضمينی محصوالت كشاورزی، 

در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضمينی نيز برقرار می شود.
بازار بورس تخصصی كاالی  توليدكنندگان محصوالت كشاورزی می توانند محصوالت خود را در 
كشاورزی عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضمينی اعالم شده از 

سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت می گردد.
تحت  محصوالت  بازار،  و  توليد  شرايط  با  متناسب  ساله  هر  است  مكلف  جهادكشاورزی  وزارت 

سياست خريد و قيمت تضمينی را انتخاب و اعالم نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  عملی  شيوه های  و  راهبردها  تعيين  روابط،  تنظيم  منظور  به  است  موظف  دولت  ماده ٣٤ـ 
راه های كّمی و كيفی تحقق سياست های سند چشم انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزی، 
منابع طبيعی و محيط زيست، »سند ملی توسعه بخش كشاورزی«، »سند ملی توسعه منابع آب«، 
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»سند ملی حفاظت محيط  زيست و توسعه پايدار« در افق چشم انداز 14۰4 هجری شمسی با 
برش های سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد 

مجلس شورای اسالمی برساند. 
ماده ٣5ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجرای 
اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كّمی و كيفی بخش كشاورزی و منابع طبيعی فصل 
ـ  ـ ماشين آالت  انسانی  منابع  ـ  انرژی  ـ  بهره وری )كل  بهبود شاخص  ميزان  قبل،  زراعی سال 
سرمايه و منابع پايه آب و خاک(، ميزان سرمايه گذاری در اين بخش و ضرايب خودكفايی و امنيت 
غذايی را تهيه و به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
بيست و سوم تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 

138۹/5/6 به تأييد شورای نگهبان رسيد.

قانون توزيع عادالنه آب 

فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب 
ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در 
از سطحي و زيرزميني، و سيالب ها و  اعم  انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر  و  رودها 
فاضالب ها وزه آب ها و درياچه ها و مرداب ها وبركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني ومنابع 
آب هاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آن 
بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه ونظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود. 

ماده2ـ بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از  اينكه دائم يا فصلي داشته باشند 
اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و  بركه هاي طبيعي در  و مسيل ها و بستر مرداب ها و 
همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها 
و يا خشك شدن مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه 
هر  درمورد  آن  وحريم  بستر  پهناي  تعيين  تبصره 1ـ  اسالمي.  در حكومت جمهوري  اراضي  احيای 
آمار هيدرولوژي  به  توجه  با  در هر محل  بركه طبيعي  و  مرداب  و  و مسيل  نهر طبيعي  و  رودخانه 
با وزارت  آبي  اثر ساختمان تأسيسات  آنها بدون رعايت  انهار و داغاب دربستر طبيعي  و  رودخانه ها 
نيرو است. تبصره 2ـ حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال هاي عمومي آبرساني و آبياري 
وزهكشي اعم از سطحي وزيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين وپس از تصويب هيئت وزيران قطعيت 
پيدا خواهد شد. تبصره 3ـ  ايجاد هرنوع اعياني وحفاري و دخل و تصرف دربستر رودخانه ها و انهار 
طبيعي وكانال هاي عمومي ومسيل ها ومرداب وبركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل 
درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. تبصره4: وزارت 
نيرو درصورتي كه اعياني هاي موجود دربستر وحريم انهار و رودخانه ها وكانال هاي عمومي و مسيل ها 
ومرداب وبركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف 
اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني درتخليه و قلع اعياني اقدام كند ودرصورت استنكاف وزارت 
نيرو با اجازه ونظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر 

درمواد43و44 اين قانون تعيين و پرداخت مي شود. 
فصل دوم ـ آب هاي زيرزميني 

ماده3ـ استفاده از منابع آب هاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور درماده 5  اين قانون از طريق حفر 
هرنوع چاه و قنات و توسعه چشمه درهرمنطقه از كشور با اجازه وموافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و 
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وزارت مذكور باتوجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه)شناسايي طبقات زمين وآب هاي زيرزميني(
ومقررات پيش بيني شده دراين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند. تبصره 
ـ ازتاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه هايي كه درگذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده 
باشد موظف اند طبق آگهي كه منتشرمي شود به وزارت نيرو مراجعه وپروانه بهره برداري اخذ نمايند. 
چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاه ها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي 
تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچ گونه خسارتي مسدود مي شود بهره برداري از آن ممنوع بوده 
و با متخلفين طبق ماده 45  اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي توانند به 

دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايند. 
ماده 4ـ در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني بيش 
حدود  با  است  مجاز  نيرو  وزارت  نمايد،  دولتي ايجاب  طرح هاي  كه  درمناطقي  ويا  باشد  ازحدمجاز 
جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق وياقنات ويا هرگونه افزايش دربهره برداري از منابع 

آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است. 
ماده5ـ درمناطق غيرممنوعه حفرچاه واستفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب وبهداشتي وباغچه 
تا ظرفيت آبدهي25مترمكعب درشبانه روز مجاز است واحتياج به صدور پروانه حفر وبهره برداري ندارد 
به  چاه ها  نوع  ازاين  مي تواند  الزم  درموارد  نيرو  وزارت  برسد.  نيرو  وزارت  اطالع  بايدبه  مراتب  ولي 
منظور بررسي آب هاي منطقه وجمع آوري آمار ومصرف آن بازرسي كند. تبصره1ـ درمناطق ممنوعه 
حفر چاه هاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرومجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر 
وبهره برداري ندارد. تبصره2ـ درصورتي كه حفرچاه هاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن 
آب چاه ويا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بـدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق 

بين طرفين مي نمايد وچنانچه توافق حاصل نشد،معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد. 
ماده6ـ صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و 
موظف اند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان 

باشد مكلف اند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطالع دهند. 
ماده7ـ درمورد چاه هايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد 
ومازاد آب چاه با ارائه شواهد وقرائن براي امور كشاورزي، صنعتي وشهري مصرف معقول داشته باشد، 
مصالح  ورعايت  مقررات  به  توجه  با  كند  اجتماعي ايجاب  كه ضرورت  زماني  تا  مي تواند  نيرو  وزارت 
عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادرنمايد وقيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت 

شود. 
ماده8ـ وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني 
وعلمي، حفر چاه يا فنات را از لحاظ فني واقتصادي مورد بررسي قرارداده ودرصورت لزوم متخصصين 
خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند وهزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به 
عهده متقاضي خواهد بود. تبصره ـ شركت هاي تعاوني روستايي ومراكز خدمات روستايي وعشايري و 

مؤسسات عام المنفعه فقط%5۰ هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد. 
الزم  نيرو  وزارت  چنانچه  شود  مخلوط  آب شيرين  با  آلوده  آب  ويا  شور  آب  كه  درمواردي  ماده۹ـ 
تشخيص دهد مي تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود 
كند و در صورتي كه  اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت 
يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط ومشخصات مندرج در  عنداالقتضاء مسدود 
نيرو جبران  را وزارت  را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه  بهره برداري  پروانه حفر و 

خواهد كرد.
 ماده 1۰ـ براي جلوگيري از اتالف آب زيرزميني خصوصاً درفصولي ازسال كه احتياج به بهره برداري 
از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاه هاي آرتزين يا قنات هايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظف اند 
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از طريق نصب شير ودريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند. 
ماده11ـ درچاه هاي آرتزين ونيمه آرتزين ودارندگان پروانه چاه مكلف اندچنانچه وزارت نيرو الزم بداند 
به وسيله پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار 

درقشرهاي ديگر جلوگيري كنند. 
ماده12ـ هرچاه به استثنا چاه هاي مذكور درماده 5  اين قانون درصورت ضرورت به تشخيص وزارت 
نيرو بايد مجهز به وسايل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه 
اندازه گيري آب استخراجي از چاه وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه 
اقدام به تهيه ونصب كنتور مي نمايد. درهرحال دارندگان پروانه مكلف اند گزارش مقدارآب مصرف شده 
را طبق درخواست ودستور العمل وزارت نيرو ارائه دهند. تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است درمواردالزم 
براي اندازه گيري آب قنوات وسايل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسايل 
مزبور واندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه 
بايد پروانه صالحيت  شروط مندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات مي كنند 
حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسايل موتوري 
نخواهند بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه شروط مندرج درپروانه صالحيت حفاري وپروانه حفر 
چاه يا قنات را رعايت كنند و درصورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر 
چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل 
شركت ها و يا سازمان ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد 
ودرصورت تكرار وزارت نيرو مي تواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف 

دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد. 
ماده14ـ هرگاه در اثر حفر وبهره برداري ازچاه يا قنات جديداالحداث دراراضي غير محياة آب منابع 
مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل مي شود: الف ـ درصورتي كه كاهش 
چاه  حفر  ويا  كف شكني  با  مجاور  منابع  ويا خشك شدن  يابد  نقصان  مجاور  منابع  ويا خشك شدن 
ديگر جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه ويا كف شكني را به 
صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند. ب ـ درصورتي كه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه يا قنات 
جديد مسئله تاثير سوء درمنابع مجاور ازبين برود دراين صورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد 
بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء درمنابع مجاور كاهش يابد. دـ درمواردي كه چاه يا قنات جديد در 
اراضي محياة حفر واحداث شده باشد وآب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام باال درموردآن جاري 
نخواهد شد. تبصره1ـ دركليه موارد باال بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي ونظر خواهد داد. معترض 
مي تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد. تبصره2ـ ميزان آب منابع مجاور باتوجه به آمار و شواهد و 
قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارت های نيرو و كشاورزي تعيين مي شود. تبصره3ـ هرگاه 
به تشخيص هيئت سه نفري موضوع مواد 1۹و2۰  اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده 
ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44  اين قانون به وسيله وزارت 

نيرو جبران خواهد شد. 
ماده15ـ وزارت نيرو و مؤسسات وشركت هاي تابع آن مي توانند آب دنگ ها وآسياب هايي را كه موجب 
نقصان آب ويا اخالل در امر تقسيم آب مي شوند درموارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر 

درماده 43  اين قانون خريداري كنند.
ماده16ـ وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروک مانده 
يا  مالك  به  اجتماعي  درصورت ضرورت  باشد،  مسلوب المنفعه  عماًل  آب  فاحش  نقصان  علت  به  ويا 
از اعالم،  مالكين احياء آنها را تكليف نمايد ودرصورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس 
يا  مالك  پرداخت  رادرصورت عدم  وهزينه صرف شده  احيا  نموده  را  آنها  رأساً  نيرو مي تواند  وزارت 
مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات درحريم چاه يا 

قنات فوق الذكر صادر نمايد. 
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ماده17ـ اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي درملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط 
از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود و صاحب 
ملك مي تواند در اطراف چاه و قنات ومجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي 
كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات وچاه ومجرا نشود. تبصره ـ 
تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه 
پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد. فصل سوم ـ آب هاي سطحي 

حقابه وپروانه مصرف معقول 
و  اجتماعي  وجود ضرورت  درصورت  قانون  1۹ اين  ماده  مطابق  مي تواند  كشاورزي  وزارت  ماده18ـ 
به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد 
بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود. تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه 
در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارک قانوني ديگر قبل از تصويب اين 
باشد. تبصره2ـ مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت  يا مالك آن تعيين شده  براي ملك  قانون 
شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق 

مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. 
ماده1۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي اموركشاورزي يا 
يا حقوقي كه درگذشته حقابه  براي اشخاص حقيقي  از منابع آب كشور  يا مصارف شهري  صنعتي 
داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئت هاي سه نفري درهرمحل تعيين كند. اين هيئت ها 
طبق آيين نامه اي كه ازطرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي شود براساس اطالعات الزم )از 
قيبل مقدار آب موجود وميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و 
معمول و عرف محل و ساير عوامل( نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه 
مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارت خانه هاي ذي ربط طبق نظر  اين هيئت صادر خواهدشد 
پروانه تسليم مي كند و  رابه سازمان صادر كننده  اعتراض خود  نفري  راي هيئت سه  به  و معترض 
سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري الزم االجراء است 

و معترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد. 
ماده2۰ـ اعضاء هيئت هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت 
نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب 
شوراي محل. درصورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين 
ـ    مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئت هاي سه نفري وپنچ  ماده با وزاري مربوط خواهد بود. تبصره 
به  اعتراض  و مدت  نظر  تجديد  و ضوابط  موارد  و  اجراي تصميمات هيئت هاي مذكور  ونحوه  نفري 
تصميم هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب 

ـ    وظايف و اختيارات صدور پروانه مصرف معقول  هيئت وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم 
ماده21ـ تـخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت 
وساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است. تبصره 1 ـ تقسيم وتوزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بها يا 
حق النظاره با وزارت كشاورزي است. تبصره 2ـ تقسيم وتوزيع آب شهري و اداره تأسيسات وجمع آوري 
و دفع فاضالب در داخل محدوده شهرها به عهده شركت هاي مستقلي به نام شركت آب و فاضالب 
شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بودكه درهرصورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به 
شهرداري ها مي باشند. درصورت نبودن شوراي شهر، نظارت با وزارت كشور است. تا تأسيس شركت ها 
ودستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها وجمع آوري و دفع فاضالب آنها به عهده دستگاه هايي 
است كـه فعاًل برعهده دارند. وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6ماه پس از 
تصويب  اين قانون اساسنامه شركت هاي فوق الذكر يا دستگاه هاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب 
هيئت وزيران برساند. تبصره3ـ تقسيم و توزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، 
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با بخش صنعتي ذي ربط خواهد بود. تبصره4ـ تقسيم وتوزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات 
ذي ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود. 

پروانه  به درخواست متقاضي،  ازرسيدگي  تابعه پس  يا سازمان ها وشركت هاي  نيرو  ماده22ـ وزارت 
مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آيين نامه اي كه وزارت های نيرو وكشاورزي پيشنهاد 

وهيئت وزيران تصويب مي نمايند صادر مي كند. 
ماده 23ـ آيين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور درماده 
يك  اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط وتعهدات الزم باشد وضمناً درپروانه مصرف معقول آب 

تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب وتاريخ استفاده ازآن بايد قيدگردد. 
ماده24ـ وزارت نيرو درهرمحل پس از رسيدگي الزم براي آب هاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت 
و مسئوليت آن وزارت خانه قرارمي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند: الف ـ آب هاي عمومي كه 
بدون استفاده مانده باشد. ب ـ آب هايي كه براثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي وزهكشي وغيره 
به دست آمده و مي آيد. ج ـ آب هاي زائد برمصرف كه به درياچه ها ودرياها و انهار مي ريزند. دـ آب های 
حاصل از فاضالب ها. هـ ـ آب هاي زائد از سهميه شهري. وـ آب هايي كه در مدت مندرج درپروانه به 
وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد. زـ آب هايي كه پروانه استفاده از آن به علل 
قانوني لغو شده باشد. ح ـ آب هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود. 
ماده25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتالف غير معقول آب اجتناب نمايند 
ومجاري اختصاصي مورداستقاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، 
اگر به هرعلتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد 
وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعالم 
مي دارد. هرگاه درمدت معقول تعيين شده دراخطار مزبور كه به هرحال از يك سال تجاوز نخواهد 
كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار 
خواهد شد. تبصره ـ درصورت اعتراض به نظر وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراجع مذكور درماده 

1۹ اين قانون رسيدگي خواهند كرد. 
ماده26ـ وزارت نيرو مكلف است باتوجه به اطالعاتي كه وزارت كشاورزي درمورد مقدار مصرف آب 
هر يك از محصوالت كشاورزي براي هرناحيه دراختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميزان مصرف آب را 

باتوجه به نوع محصول وميزان اراضي تعيين وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد. 
ماده27ـ پروانه مصرف آب مختص به زمين ومواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه 

تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود. 
ماده28ـ هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه كه درپروانه 
قيدشده است برساند وهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد 

داشت مگر به تبع زمين وبراي همان مصرف يا اطالع وزارت نيرو. 
ماده2۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي به 
عمل آورد. الف ـ مهاركردن سيالب ها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها درمخازن سطحي يا زيرزميني. 
1و2.  آبياري  وشبكه  آبرساني  خطوط  و  وكانال ها  آبي  تأسيسات  با  ايجاد  آب  انتقال  و  تنظيم  ب   ـ 
ـ      بررسي و مطالعه كليه منابع آب هاي كشور. دـ استخراج و استفاده از آب هاي زيرزميني و معدني.  ج  
ـ     شيرين كردن آب شور در مناطق الزم. وـ جلوگيري از شورشدن آب هاي شيرين درمناطق الزم.  ـ     ه
تأسيس  ح ـ  آن.  جيره بندي  لزوم  در صورت  و  آب  مصارف  ميزان  و  چگونگي  بر  نظارت  و  ـ  كنترل  ز
ـ    انجام  شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي و مؤسسات و تشكيل هيئت ها و كميته هاي مورد نياز. ط  
ساير اموري كه مؤثر درتأمين آب باشد. تبصره ـ  ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و4 وتنظيم و انتقال آب از 

آنها تا محل هاي مصرف با وزارت كشاورزي است. 
ماده 3۰ـ گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه وكاركنان وزارت كشاورزي )بنا به معرفي وزير 
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كشاورزي( كه به موجب ابالغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج دراين قانون انتخاب وبه 
دادسراها معرفي مي شوند مالک تعقيب متخلفين است و درحكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد 

بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 5۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد. 
ماده31ـ مامورين شهرباني وژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظف اند دستورات وزارت 

نيرو و سازمان هاي آب منطقه اي و وزارت كشاورزي را در اجراي  اين قانون به مورد اجرا گذارند. 
ماد32ـ وزارت نيرو مي تواند سازمان ها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً 
يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند  ايجاد كند. 
نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركت هاي  اساسنامه  اين شركت به پيشنهاد وزارت 
مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود. وزارت نيرو مي تواند از  اين 
اختيارات براي تغيير وضع شركت ها وسازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند. تبصره ـ وزارت 
نيرو حوزه عمل شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد. وصول آب بها عوارض وديون. 
ماده 33 ـ وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري وكشاورزي وصنعتي وساير مصارف 
باتوجه به نحوه استحصال و مصرف براي هريك از مصارف درتمام كشور به شرح زير تعيين و پس از 
تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد. الف ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته 
و به صورت تنظيم شده دراختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري از 
قبيل: نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري ازقبيل: مديريت، نگهداري، تعمير،  بهره برداري وهزينه 
از مصرف كننده  تعيين و  اقتصادي و اجتماعي هر منطقه  به شرايط  با توجه  و  استهالک تأسيسات 
وصول مي شود. ب ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به 
ازای نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه درصورت 
ميزان  است  مكلف  نيرو  وزارت  ـ  تبصره1  نمايد.  وصول  مصرف كننده  از  و  تعيين  را  عوارضي  لزوم 
بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستعضف تعيين 
و پس از تصويب هيئت دولت به اجرا در آورد. تبصره2ـ در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان 
با  مي تواند  نيرو  وزارت  كند  اقتضا  را  خاصي  تخفيف  اساسي  محصوالت  كشت  به  آنها  تشويق  ويا 
تصويب هيئت دولت تخفيف الزم را منظورنمايد. تبصره3ـ دولت مكلف است همه ساله عالوه برتأمين 
اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از 
آب بهاي مشتركين كم مصرف  بخشودگي  قانون  اصالح  قانون  با  درمقايسه  ماده  تبصره  1    اين  اجراي 
تخفيف هاي موضوع تبصره 2  اين ماده را در بودجه ساالنه پيش بيني   كرده و به منظور تأمين آب در 

مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد. 
ماده34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي ويا عوارض آن براساس بندهاي الف وب مذكور 
درماده 33  اين قانون مي باشند واال آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است 
و چنانچه  داده خواهدشد قطع مي گردد  به مصرف كننده  از طرف دولت  معقولي كه  از مهلت  پس 
مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت 
بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف 
است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجرا نسبت به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات 
از بدهكار اقدام كند. تبصره ـ مهلت معقول براي قطع آب وشرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير 
موضوعات مربوطه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيئت 

وزيران برسد. حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترک 
ماده35ـ درمورد حفاظت و نگهداري چاه، قنات، نهر، جوي واستخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي 

مشترک كليه شركا به نسبت سهم خود مسئول اند. 
مشترک  تأسيسات  نگهداري  مسئول  مشترک  سردهنه  و  مجاري  از  آب  مصرف كنندگان  36ـ  ماده 
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هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد 
را ندارد و هر باالدستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد. 
ماده37ـ هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني 
و حريم آنها به صورتي باشد كه  ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن 
مذكور نمايد درغير اين صورت مالك يا مالكين موظف اند طبق مشخصات فني وزارت خانه هاي مربوطه 
اقدامات الزم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. درصورتي كه مالك يا مالكين از اجراي 
مشخصات  طبق  يك ماه  مدت  به  حداكثر  )درشهرها(  شهرداري  و  ذي ربط  وزارت خانه  اخطار كتبي 
مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين 
دريافت خواهد كرد ودرصورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي نمايد. تبصره ـ احداث نهر 
يا جوي ولوله كشي نفت وگاز ونظاير آن درحريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از 
بود. مشخصات فني  نيرو خواهد  با جلب موافقت شهرداري و وزارت  نيرو و در معابر شهرها  وزارت 

مندرج دراجاره نامه الزم االجرا است. 
ماده38ـ هرگاه استفاده كنندگان مشترک نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه 

آن نشوند هريك از شركا مي تواند مطابق ماده 5۹4 قانون مدني عمل نمايند. 
ماده3۹ـ هرنهري كه درزمين ديگري جريان داشته ودرصورت ثبوت اعراض ذي حق درمحاكم قضايي 

حق مجرا از بين خواهد رفت. 
ماده4۰ـ درمواردي كه كانال ها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره برداري 
صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي تواند به جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي 
كه به سبب اتالف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند. 
ماده41ـ هرگاه آب بران نتوانند درمورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي 
با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي تواند با توجه به اينكه به حق 

ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند. 
ماده42 ـ درمورد بهره برداري از آب هاي سطحي حل اختالف حاصل درامر تقدم يا اولويت و نحوه 
ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختالفاتي كه موجب تأخير آبرساني مي شود ابتدا 
بايد ازطريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي درصورتي كه وجود 
داشته باشد فيصله پذيرد و درصورت ادامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد. فصل پنچم  ـ 

جبران خسارت  ـ تخلفات و جرائم  ـ مقررات مختلفه جبران خسارت.
ماده 43ـ درموارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و امالک متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه 
آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي گيرند و قيمت 

عادله با توجه به خسارات وارده به مالكين شرعي پرداخت مي شود. 
ماده44ـ در صورتي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و 
تأسيسات مربوطه يا درنتيجه استفاده ازمنابع آب هاي سطحي وزيرزميني درناحيه يا منطقه اي قنوات 
و چاه ها ويا هرنوع تأسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك ويا خسارتي برآن وارد 
شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه هاي متعلق به اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي و حقابه بران نقصان يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت 
عمل خواهد شد. الف ـ درمواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير 
كه  درمواردي  ـ  بود. ب   خواهد  آب  كمبود  جبران  به  موظف  دولت  پرداخت خسارت،  بدون  باشد، 
خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده، وتأمين آب 
تأسيسات فوق الذكر از طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت عادله آب 
خود ويا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آن را دريافت 
يا مسلوب المنفعه  از خشك شدن  به پرداخت خسارت ناشي  نيرو موظف  كنند. در هرصورت وزارت 
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شدن تأسيسات مذكور مي باشد. دركليه موارد باال چنانچه اختالفي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه 
عمل خواهد شد. د ـ درمواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه ها 
وچشمه ها بوده و تأمين آب مالكين  اين تأسيسات از طريق ديگرامكان پذير نباشد خسارت مذكور 
درصورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. هـ ـ نسبت به 
چاه ها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده 
شود خسارتي پرداخت نخواهد شد. وـ درمورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي در داخل و يا 
آب  بهاي  است  شده  پرداخت  قانون  طبق اين  آنها  خسارات  و  مي شود  آبياري  طرح  محدوده  خارج 
مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده 
بايد پرداخت شود. زـ درصورتي كه دراثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف وخريد به اشخاص 
وارد آيد خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات 
و جرائم ماده 45 ـ اشخاص زير عالوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 1۰ تا 5۰ ضربه 
محكوم  حاكم شرع  نظر  به  موارد جرم  برحسب  تأديبي  ماده حبس  سه  تا  روز  پانزده  از  ويا  شالق 
مي شوند: الف ـ هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد 
يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحا امر بهره برداري از تأسيسات آبي 
را مختل سازد. ب ـ هركس عمداً آبي را بدون حق اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري 
متعلق به خود منتقل كند ويا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد. ج ـ هركس عمداً به نحوي 
از انحا به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد. دـ هركس آب حق ديگري را بدون مجوزقانوني تصرف كند. 
هـ ـ هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت 
كند. تبصره ـ درمورد بندهاي ب وج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود. مقررات 
مختلفه ماده46ـ آلوده ساخت آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي 
منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب 
نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف، ضوابط، مقررات وآيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي 

آب را تهيه وبه تصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب الزم االجرا خواهد بود. 
ماده 47ـ مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي رسانند 

موظف اند طرح تصفيه آب و دفع فاضالب را با تصويب مقامات مسئول ذي ربط تهي واجرا كنند. 
ماده 48ـ صدور اجاره بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن و ماسه و خاک رس بستر و حريم 
قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي  انهار و مسيل ها و حريم  رودخانه، 
وزارت نيرو است. تبصره ـ وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع  اين ماده مشخصات فني مورد نظر 
خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعالم خواهد كرد و حق نظارت 

بر رعايت  اين مشخصات را خواهد داشت. 
ماده4۹ـ تشخيص صالحيت فني كارشناسان رشته هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در 

مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعالم از وزارت نيرو خواهد بود. 
ماده5۰ـ در هر مورد كه دادگاه ها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلف اند به 

فوريت و خارج از نوبت به اختالفات رسيدگي وحكم صادر نمايند. 
ماده51ـ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت های نيرو وكشاورزي برحسب مورد تهيه و پس 

از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. 
ماده52ـ كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با  اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون درآن قسمت 

كه مغاير است بال اثر مي باشد.


