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 سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور قاونن وتسعه و هبینه
  1394/12/24 مصوب 

  شود میشرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم  .۱ماده 

یا روستا، بیشتتر از میتنان آب  شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان:شرایط عادی .الف 
 .مورد نیاز در اوج مصرف باشد

شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل )سر به سر(  :شرایط تنش آبی .ب 
 .مینان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد

موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از مینان آب  شرایطی است که در آن منابع آبی: شرایط بحران آب .پ 
 .مورد نیاز در اوج مصرف باشد

 .گانه مذکور در بندهای فوق، بسته به سال آبی، قابل تغییر است هر یک از شرایط سه .۱تبصره

شده در این متاده بتر عهتده  تشخیص و اعالم قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره .۲تبصره
 .شدبا میوزارت نیرو 

متاه از تتاریا ابتالی ایتن قتانون نستتت بته تعریتف استتاندارد آب بهداشتت   دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه .۳تبصره
 .بندی اجرای آن اقدام کند  آب شرب و ارائه زمان)غیرقابل شرب( و تفکیک آن از 

ماه از تاریا ابالی این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشتور   وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه .۴تبصره
 .براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابالی کند

صتورت مستتمر انمتام   در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به .۲ماده
 :پذیرد می

هایی در  های دولتی مکلفنتد بتا همتاهنگی وزارت نیترو برنامته سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه .الف 
 .صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند  تولید و به زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب،

وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکتاری وزارت نیترو، آمتوزش نحتوه مصترف بهینته آب را در تتدوین کتت  درستی و  .ب 
 .های آموزشی و پرورشی منظور نماید برنامه
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را در اختیار مشترکان متقاضتی اعتم از ختانگی و تمهینات کاهنده مصرف  شود میآب و فاضالب اجازه داده  های شرکتبه  .پ 
 .صورت اقساط دوساله دریافت نمایند  بها، به غیرخانگی قرار دهند و هنینه مربوط را با درج در قتوض آب

وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نماست نستت بته بازررختانی پستاب خروجتی از تأسیستات  .ت 
 .ف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای ستن اقدام نمایدفاضالب با هد

ها و ستایر مراکتن  های دولتتی و ادارات، دانشتگاه هتای مستکونی، ستاختمان ها، ممتمع ها، شهرک ها، بیمارستان کلیه هتل .ث 
هتا و تخفیفتات  و پساب استفاده نمایند، مشتمول دریافتت مشتوقهای بازررخانی آب  که از سامانه  آموزشی و نظایر آن در صورتی

 .شوند ، میگردد مینامه اجرائی این ماده مشخص  وزارت نیرو که نوع، مینان و نحوه آن در آیین

های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پنشکی ظترف متدت  سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه .ج 
آبتی کشتور و در راستتای   بر متناست  بتا شترایط کتم  اه از تاریا ابالی این قانون، استاندارد ملی بررس  آب برای لوازم آبم شش

 .مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید

 :وزارت صنعت، معدن و تمارت موظف است .چ 

نامته اجرائتی ایتن  که حتدود و شترایط آن در آیین صنایع تولیدکننده تمهینات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیتانی نماید .۱
 .شود میماده مشخص 

پخش داخلی را ملتنم   بر و آب  سال پس از تدوین استاندارد ملی بررس  آب، کلیه تولیدکنندگان تمهینات آب ظرف مدت یک .۲
 .به اجرای استاندارد بررس  مذکور کند

 .رف مغایر با النامات بررس  آب به داخل کشور جلوگیری نمایدپخش پرمص  بر و آب  از ورود کلیه تمهینات آب .۳

از هدر رفت آب در شتتکه تتا رستیدن بته استتاندارد ( ۱٪درصد )  وزارت نیرو مکلف است ساالنه نستت به کاهش حداقل یک .ح 
های عمران و کشاورزی،  کمیسیونماه یکتار برای   المللی اقدام کند و گنارش عملکرد این بند را پس از ابالی قانون، هر شش بین

  .آب و منابع طتیعی مملس شورای اسالمی ارسال کند

 و پرورش و آموزش و نیرو تمارت، و معدن  های راه و شهرسازی، صنعت، نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه آیین .تبصره 
متاه پتس از ابتالی ایتن   سته مدت ظرف حداکثر و شود می  رینی کشور تهیه توسط سازمان مدیریت و برنامه سیما و صدا سازمان

 .رسد قانون به تصوی  هیأت وزیران می

 تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بتارش ستاالنه دویستت و پنمتاه وزارت نیرو می .۳ماده
آوری آب بتاران و  منظتور جمتع  متر و باالتر نستت به ارائه تسهیالت بته مشتترکان جهتت احتداث تأسیستات الزم بته میلی (۲۵۰)
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نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابالی این قانون  های مربوط اقدام نماید. آیین استفاده ممدد از آن با رعایت استاندارد
 .رسد و راه و شهرسازی تهیه و به تصوی  هیأت وزیران میهای نیرو  به پیشنهاد وزارتخانه

های باالی تصفیه آب و اتتالف آب شترب، در شتهرها و روستتاهای  منظور جلوگیری از هنینه  وزارت نیرو مکلف است به .۴ماده
به جداسازی آب شرب از  تر از آب شرب هستند، نستت باالی دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین

 .سایر مصارف اقدام نماید

های الزم برای جداستازی آب شترب و آب بهداشتت  سازی زیرساخت  اخت شهرهای جدید، منوط به فراهمطراحی و س .تبصره 
 .است

آب بته مندی از آب شرب در روستاهای کشتور و متدیریت بحتران  های بهره منظور ارتقای شاخص  دولت مکلف است به . ۵ماده
 :سال متوالی از زمان ابالی این قانون، هر سال اقدامات زیر را انمام دهد  مدت سه

آب آشتامیدنی برخوردارنتد، بتا اولویتت مراکتن  از کشتور متوستط از کمتتر کته هایی شهرستتان بتین تتوازن ایمتاد منظور  به  .الف 
ای ملتی، بترای توستعه  هتای سترمایه اعتتتارات تملتک داراییاز ( ٪۵درصتد ) خانوار، پنج ها و روستتاهای بتاالی بیستت دهستان

  .های آبرسانی روستایی اختصاص دهد تأسیسات آبرسانی با اولویت ممتمع

ای استانی را برای  های تملک دارایی سرمایه از اعتتارات طرح( ٪۱۰درصد ) ها مکلفند، حداقل ده رینی استان شورای برنامه .ب 
  .ص دهندآبرسانی به روستاها اختصا

( ۴۴های کلتی اصتل رهتل و رهتارم ) قانون اجترای سیاستت( ۳بندهای )الف( و )ب( ماده )( ۱در راستای اجرای تتصره ) .پ 
ستازی، نستتت بته  ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریتق ستازمان خصوصی۲۵/۳/۱۳۸۷مصوب  قانون اساسی

( ۱۰۰٪صتورت صددرصتد ) از درآمد حاصل را به( ۱۰٪درصد )  ت اقدام و حداقل دهها و سهام در اختیار دول فروش اموال، دارایی
 .داری کل کشور و درج در بودجه ساالنه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد یافته پس از وارین به خنانه تخصیص

های مختلف، پس از وارین به خنانه و  های خود در بخش از محل فروش اموال و دارایی شود میبه وزارت نیرو اجازه داده  . ۶ماده
 .بینی در بودجه سنواتی نستت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند پیش

یتافتی مکلتف استت این قتانون و بته تناست  اعتتتارات در ( ۶و ) (۵)وزارت نیرو از محل اعتتارات حاصله از اجرای مواد  .۷ماده 
 :اقدامات زیر را انمام دهد

( ٪۹۲های آبرسانی روستایی را تکمیتل و حتداقل نتود و دو درصتد ) سال از زمان ابالی این قانون تمام ممتمع  به مدت سه .الف 
 .جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید
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منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمتی، آب شترب آنهتا  .تبصره 
 .استهالک دارد( ۳۰٪درصد ) ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سی مشابه نندیک

ر مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد در مواردی که تأمین کسری آب صرفًا با عملیات آبخینداری ممکن باشد با تأمین اعتتا .ب 
 .عمل آورد ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری الزم را به های ذی کشاورزی طرح

بتار بته  ماه یک های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف ختانگی و غیرختانگی را هتر شتش گنارش عملکرد اجرائی شدن ممتمع .پ 
 .ن و کشاورزی، آب و منابع طتیعی مملس شورای اسالمی ارسال کندهای عمرا کمیسیون

های فنتی و متدیریتی  سازی و ایماد پشتتوانه های مذکور، نستت به ظرفیت ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی ممتمع .ت 
 .آب و فاضالب شهری و روستایی، انمام دهد های شرکتمتناس  با نیازهای این قانون، اقدامات الزم را در قال  ساماندهی 

هتنار و سیصتد و  قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تتصره در جلسه علنی روز دوشنته مورخ بیست و رهارم اسفندماه یتک
 .به تأیید شورای نگهتان رسید ۲۵/۱/۱۳۹۵نود و رهار مملس شورای اسالمی تصوی  شد و در تاریا 

 

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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