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ماده  .۱شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم میشود
الف  .شرایط عادی:شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر ،شهرستان یا روستا ،بیشتتر از میتنان آب
مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
ب  .شرایط تنش آبی  :شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر ،شهرستان یا روستا معادل (سر به سر)
مینان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
پ  .شرایط بحران آب :شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر ،شهرستان یا روستا کمتر از مینان آب
مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
تبصره .۱هر یک از شرایط سهگانه مذکور در بندهای فوق ،بسته به سال آبی ،قابل تغییر است.
تبصره .۲تشخیص و اعالم قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشارهشده در این متاده بتر عهتده
وزارت نیرو میباشد.
تبصره .۳دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه متاه از تتاریا ابتالی ایتن قتانون نستتت بته تعریتف استتاندارد آب بهداشتت
(غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام کند.
تبصره .۴وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریا ابالی این قانون ،الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشتور
براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی ،تنش و بحران تهیه و ابالی کند.
ماده .۲در هر سه وضعیت عادی ،تنش و بحران تأمین آب ،اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به صتورت مستتمر انمتام
میپذیرد:
الف  .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانههای دولتی مکلفنتد بتا همتاهنگی وزارت نیترو برنامتههایی در
زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب ،تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.
ب  .وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکتاری وزارت نیترو ،آمتوزش نحتوه مصترف بهینته آب را در تتدوین کتت درستی و
برنامههای آموزشی و پرورشی منظور نماید.
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پ  .به شرکتهای آب و فاضالب اجازه داده میشود تمهینات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضتی اعتم از ختانگی و
غیرخانگی قرار دهند و هنینه مربوط را با درج در قتوض آببها ،به صورت اقساط دوساله دریافت نمایند.
ت  .وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نماست نستت بته بازررختانی پستاب خروجتی از تأسیستات
فاضالب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی ،کشاورزی و فضای ستن اقدام نماید.
ث  .کلیه هتلها ،بیمارستانها ،شهرکها ،ممتمعهتای مستکونی ،ستاختمانهای دولتتی و ادارات ،دانشتگاهها و ستایر مراکتن
آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانههای بازررخانی آب و پساب استفاده نمایند ،مشتمول دریافتت مشتوقهتا و تخفیفتات
وزارت نیرو که نوع ،مینان و نحوه آن در آییننامه اجرائی این ماده مشخص میگردد ،میشوند.
ج  .سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانههای نیرو و بهداشت ،درمان و آموزش پنشکی ظترف متدت
ششم اه از تاریا ابالی این قانون ،استاندارد ملی بررس آب برای لوازم آب بر متناست بتا شترایط کتم آبتی کشتور و در راستتای
مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید.
چ  .وزارت صنعت ،معدن و تمارت موظف است:
 .۱صنایع تولیدکننده تمهینات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیتانی نماید که حتدود و شترایط آن در آییننامته اجرائتی ایتن
ماده مشخص میشود.
 .۲ظرف مدت یکسال پس از تدوین استاندارد ملی بررس آب ،کلیه تولیدکنندگان تمهینات آب بر و آب پخش داخلی را ملتنم
به اجرای استاندارد بررس مذکور کند.
 .۳از ورود کلیه تمهینات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با النامات بررس آب به داخل کشور جلوگیری نماید.
ح  .وزارت نیرو مکلف است ساالنه نستت به کاهش حداقل یک درصد ( )٪۱از هدر رفت آب در شتتکه تتا رستیدن بته استتاندارد
بینالمللی اقدام کند و گنارش عملکرد این بند را پس از ابالی قانون ،هر شش ماه یکتار برای کمیسیونهای عمران و کشاورزی،
آب و منابع طتیعی مملس شورای اسالمی ارسال کند .
تبصره  .آییننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تمارت ،نیرو و آموزش و پرورش و
سازمان صدا و سیما توسط سازمان مدیریت و برنامهرینی کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت سته متاه پتس از ابتالی ایتن
قانون به تصوی هیأت وزیران میرسد.
ماده .۳وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی ،در شهرها و روستاها با میانگین بتارش ستاالنه دویستت و پنمتاه
( )۲۵۰میلیمتر و باالتر نستت به ارائه تسهیالت بته مشتترکان جهتت احتداث تأسیستات الزم بته منظتور جمتعآوری آب بتاران و
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استفاده ممدد از آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید .آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابالی این قانون
به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصوی هیأت وزیران میرسد.
ماده .۴وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هنینههای باالی تصفیه آب و اتتالف آب شترب ،در شتهرها و روستتاهای
باالی دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایینتر از آب شرب هستند ،نستت به جداسازی آب شرب از
سایر مصارف اقدام نماید.
تبصره  .طراحی و ساخت شهرهای جدید ،منوط به فراهمسازی زیرساختهای الزم برای جداستازی آب شترب و آب بهداشتت
است.
ماده . ۵دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهرهمندی از آب شرب در روستاهای کشتور و متدیریت بحتران آب بته
مدت سه سال متوالی از زمان ابالی این قانون ،هر سال اقدامات زیر را انمام دهد:
الف  .به منظور ایمتاد تتوازن بتین شهرستتانهایی کته کمتتر از متوستط کشتور از آب آشتامیدنی برخوردارنتد ،بتا اولویتت مراکتن
دهستانها و روستتاهای بتاالی بیستتخانوار ،پنجدرصتد ( )۵٪از اعتتتارات تملتک داراییهتای سترمایهای ملتی ،بترای توستعه
تأسیسات آبرسانی با اولویت ممتمعهای آبرسانی روستایی اختصاص دهد .
ب  .شورای برنامهرینی استانها مکلفند ،حداقل دهدرصد ( )۱۰٪از اعتتارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی را برای
آبرسانی به روستاها اختصاص دهند .
پ  .در راستای اجرای تتصره ( )۱بندهای (الف) و (ب) ماده ( )۳قانون اجترای سیاستتهای کلتی اصتل رهتل و رهتارم ()۴۴
قانون اساسی مصوب  ،۱۳۸۷/۳/۲۵وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریتق ستازمان خصوصیستازی ،نستتت بته
فروش اموال ،داراییها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد ( )٪۱۰از درآمد حاصل را بهصتورت صددرصتد ()٪۱۰۰
تخصیصیافته پس از وارین به خنانهداری کل کشور و درج در بودجه ساالنه ،به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
ماده . ۶به وزارت نیرو اجازه داده میشود از محل فروش اموال و داراییهای خود در بخشهای مختلف ،پس از وارین به خنانه و
پیشبینی در بودجه سنواتی نستت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند.
ماده  .۷وزارت نیرو از محل اعتتارات حاصله از اجرای مواد ( )۵و ( )۶این قتانون و بته تناست اعتتتارات در یتافتی مکلتف استت
اقدامات زیر را انمام دهد:
الف  .به مدت سه سال از زمان ابالی این قانون تمام ممتمعهای آبرسانی روستایی را تکمیتل و حتداقل نتود و دو درصتد ()۹۲٪
جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.
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تبصره  .منظور از سطح یک آب روستایی ،روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمتی ،آب شترب آنهتا
مشابه نندیکترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سیدرصد ( )٪۳۰استهالک دارد.
ً
ب  .در مواردی که تأمین کسری آب صرفا با عملیات آبخینداری ممکن باشد با تأمین اعتتار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد
کشاورزی طرحهای ذیربط را اجراء نماید .وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری الزم را بهعمل آورد.
پ  .گنارش عملکرد اجرائی شدن ممتمعهای آبرسانی روستاها و مازاد مصارف ختانگی و غیرختانگی را هتر شتشماه یکبتار بته
کمیسیونهای عمران و کشاورزی ،آب و منابع طتیعی مملس شورای اسالمی ارسال کند.
ت  .ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی ممتمعهای مذکور ،نستت به ظرفیتسازی و ایماد پشتتوانههای فنتی و متدیریتی
متناس با نیازهای این قانون ،اقدامات الزم را در قال ساماندهی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی ،انمام دهد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تتصره در جلسه علنی روز دوشنته مورخ بیست و رهارم اسفندماه یتکهتنار و سیصتد و
نود و رهار مملس شورای اسالمی تصوی شد و در تاریا  ۱۳۹۵/۱/۲۵به تأیید شورای نگهتان رسید.

→ 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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