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 وزير وقت نيرو ٢/5/32مورخ  011/90/٧230٢/32بخشی ابالغی به شماره  طرح احياء و تعادل 9شماره  دستورالعمل 
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 منابع آب ايرانشرکت مديريت  06/01/3٢مورخ      
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 11 از 1 صفحه

 امضاء

 مقدمه -1

مصتوباد پتانهدهمين ال ته     3مصوباد نهمين و بنتد   ٢با تواه به راهبردها  بلندمدد توسعه منابع آب کشور، بند 
در راستا  اصالح ستاختار  ئت وزيران يه ٧5/5/35ه مورخ  5015٧/د6٧000و تصوي  نامه شماره  شورا  عالی آب

سهم صنعت و خدماد از افهايش اشتغال و  توسعه ور  به ازا  هر واحد مصرفی آب و با رويكرد ارتقا  بهرهمصرف و 
 اردد. منابع آبی کشور، اين دستورالعمل ابالغ می

 هدف  -7

و مجاز  ها  چاهمصرف آب  ها  تغيير نوع اير  در خصوو درخواست ايجاد وحدد رويه در مراحل بررسی و تصميم
 به شرح زير:بردار  معتبر  وانه بهرهدارا  پر فعال

بردار   کشاورز  يا صنعتی )صنعت وخدماد( دارا  پروانه بهره مجاز و فعال ها  چاهتغيير نوع مصرف آب  -7-1
 معتبر برا  تأمين آب ساير مصارف غيرکشاورز 

بتردار  معتبتر بترا  تتأمين آب      کشاورز  دارا  پروانه بهتره  مجاز و فعال ها  چاهاابجايی مصرف آب  -7-7 
  ها و شهرکها  کشاورز  مجتمع

دو يا چند منظتوره، متناست  بتا    بردار  معتبر  دارا  پروانه بهره مجاز و فعال ها  چاهتغيير نوع مصرف آب  -7-3
  0-٧سهم هر مصرف بر اساس بند 

 برا  صنايع واب ته به کشاورز ور  مصرف آب زراعی کشاورز   ارتقا  بهره -7-4

 محدوده اجرا -3

هتا  آب و   ا  و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستتان وکليته شترکت    آب منطقه ها  کليه شرکتحوزه عمل 
 شهر  و روستايی است. فاضالب

 مسئوليت اجرا -4

ااترا  صتحيا ايتن    به عهده مديران عامل مربوطه و م ئوليت نظارد بر  9م ئوليت اارا در شرکتها  موضوع بند 
دستورالعمل در سطا ملی به عهده مديران عامل شرکت مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران و شترکت مهندستی   

 آب و فاضالب کشور است.

 تعاريف -5

، با تواه به رويه اار  وزارد نيرو به مصارف مربوط به شرب و بهداشتت، صتنعت   :غيركشاورزي مصارف -5-1
 شود. میاطالق  و خدماد فضا  سبه

 تبديلی و تكميلی ... و صنايع کشاورز  اعم از زراعی و باغی و همه مصارف مربوط به :كشاورزي مصارف -5-7
 شود. واب ته مربوطه را شامل می

  معتبر باشد.  بردار پروانه بهره  دارا که یچاه: چاه مجاز -5-3

 .قرارارفته باشد بردار  بهرهمورد تغيير نوع مصرف ساله منتهی به درخواست  5در دوره  چاهی که: چاه فعال -5-4
که  ها  آبيار  و زهكشی شبكه واقع درو فعال کشاورز  مجاز  چاه :یقيرتلفيغمجاز و فعال كشاورزي  چاه -5-5

 .بردار  قرار ارفته است قبل از احداث شبكه حفر و مورد بهره
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 11 از 2 صفحه

 امضاء

 بهينه مصرف نامهآئين براساس هاچاه فعلی بردار  بهره ها پروانه آب حجم :شده اصالح برداريبهره پروانه -5-6
 9 متاده  براستاس  کته  چاه بردار  بهره پروانه در مندرج فعلی حجم با اصالحی آب حجم و اصالح کشاورز  آب

 عنتوان  بته  باشتد  کمتر که کدام هر و شود می مقاي ه ارددمی تعيين چاه آبدهی توان و آب عادالنه توزيع قانون
 تلقی شده اصالح بردار  بهره پروانه اديد پروانه اين .دشو می قيد اديد بردار  بهره پروانه در مجاز تخليه حجم
 .ارددمی

کشاورز  محدوده مطالعتاتی   ريه  قابل برنامهزيرزمينی  آب چنانچه :شده تعديل و اصالح برداريبهره پروانه -5-2
بردار  اصالحی نيه با  ها  بهره اصالح شده باشد، پروانه بردار  ها  بهره م او  يا کمتر از مجموع حجم پروانه

مجدداً اصتالح  طرح احيا(  9دستورالعمل شماره  ٧-5-٢محدوده مطالعاتی )مندرج در بند فرمول و ضري  تعديل 
 اردد. یم یشده تلق اصالح و تعديلبردار   پروانه بهره ،ديپروانه اد نيا .اردد می

متورخ   ٧٧٧٢6/011/3٢شتيوه نامته ابالغتی شتماره      بتردار  بتا رعايتت مفتاد     ها  بهرهاصالح و تعديل پروانه تبصره: 
 انجام می شود. 06/01/3٢

 : كشاورزي هاي چاه براي ريزي برنامه قابل زيرزمينی  آب اساس بر مطالعاتی هاي محدوده بندي طبقه -5-2

زيرزمينتی قابتل    ميتهان آب ها  مطالعتاتی ه تتند کته     محدوده -گروه الف مطالعاتی هاي محدوده -5-2-1
ها   نامه مصرف بهينه آب کشاورز  و صدور پروانه ريه  کشاورز  آنها، در صورد اارا  آئين برنامه
  ها  م کور باشد. بردار  اصالح شده، بيشتر از مجموع حجم مندرج در پروانه بهره

زيرزمينتی قابتل    ميتهان آب هتا  مطالعتاتی ه تتند کته      محدوده -گروه ب مطالعاتی هاي محدوده -5-2-7
ها   نامه مصرف بهينه آب کشاورز  و صدور پروانه ريه  کشاورز  آنها، در صورد اارا  آئين برنامه
 .ها  م کور باشد بردار  اصالح شده، م او  يا کمتر از مجموع حجم مندرج در پروانه بهره

بردار  اصالح يا اصتالح و تعتديل شتده و     پروانه بهره ،کشاورز  ها  چاهبرا   :معتبر برداري بهره پروانه -5-9
بردار  صادره که در هر دو مورد تاريخ اعتبار آنها منقضی  آخرين پروانه بهره ،خدماد صنعت و ها  چاهبرا  

  باشد. نشده است، می
غيتر از   - غيرکشتاورز  يا و چاه آب مجاز و فعال کشاورز  معتبر  بردار  بهرهدارنده پروانه  :واگذاركننده -5-11

که متقاضتی واات ار     است دستورالعمل اين( 0-6 بند) در مندرج شروط دارا  -ها  شرب و بهداشت  چاه
 بهداشتت  و شترب  آب ها چاه واا ار  که است ذکر به الزم .باشد تمام يا ق متی از مجوز استفاده خود می

 .شد خواهد اارا دستورالعمل 9-6 بند مقرراد قال  در روستايی و شهر 
  واا ارکنندهب آاز مجوز استفاده  تمام يا ق متی از دريافت متقاضی :كننده دريافت -5-11

 ايران آب منابع تيريمد شرکت :تيريمد شركت  -5-17

 و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ا  ها  آب منطقه کليه شرکت :شركت -5-13

کميته متديريت منتابع آب م تتقر در شترکت استت کته در چتارچوب        منظور  كميته مديريت منابع آب: -5-14
 نظامنامه تخصيص آب ايجاد شده است.

نامه اارايی فصل دوم قانون توزيتع   آيين 5موضوع ماده  ها رسيدای به صدور پروانهکمي يون  :كميسيون -5-15
  0969مصوب  -عادالنه آب 
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 11 از 3 صفحه

 امضاء

حجم آب زيرزمينی قابل برداشت از محدوده مطالعاتی استت کته بترا      :ريزي برنامه قابل  زيرزمينی آب -5-16
محدوده  613مصارف مختلف شرب، صنعت، فضا  سبه و کشاورز  توسط وزارد نيرو محاسبه و به تفكيک 

الزم بته ذکتر استت کته     هتا  آتتی ابتالغ خواهتد ارديتد.       مطالعاتی ابالغ ارديده است و يا طی اصتالحيه 
ها  عملياتی نيه مشتمول   در قال  برنامه شرکت مديريتريه  ابالغ شده توسط  برنامهها  آب قابل  ابالغيه

ريه  )برا  مصتارف شترب،    موظف است آب زيرزمينی قابل برنامهشرکت مديريت  د بود.نتعريف فوق خواه
ها  مطالعاتی به تفكيتک اتروه    ها  کشاورز  در محدوده صنعت، کشاورز  و فضا  سبه( و همچنين چاه

 .روزرسانی نمايده و ب را هر ساله در درااه الكترونيكی برا  استفاده عموم منتشر و ب الف
 تبتديلی و تكميلتی   ا  و صنايع الخانه ،و طيور در اين دستورالعمل واحد کشاورز  )دام: كشاورزي واحد -5-12

که حد نصاب فنی و  اردد میاطالق  کشاورز  کوچكترين اهء در پيكربند  شهركبه  کشاورز (به واب ته 
 شود. اقتصاد  آن، براساس شرايط اقليمی، ال و  کشت، کميت و کيفيت منابع آب و خاك تعيين می

 ،و طيور ها  کشاورز  )دام ها و شهرك در اين دستورالعمل مجتمع :كشاورزي هاي شهرک و ها مجتمع -5-12

ا ، فرآور ،  کشاورز ( عبارتند از چند واحد کشاورز  الخانهبه واب ته  تبديلی و تكميلی ا  و صنايع الخانه
خدماتی و پشتيبانی با زنجيره توليد متناس  که به صورد متمرکه به شكل فرد  يا اروهی توسط اشخاو 

هتا  کشتاورز  احتداث شتده      بردار  مشخص با مجوز شرکت شهرك حقيقی يا حقوقی در قال  نظام بهره
 باشد.  ها  کشاورز  می ا  از مجتمع ها  کشاورز ، متشكل از مجموعه هركنمايد. ش است و فعاليت می

 ضوابط و شرايط -6

 كليات: -6-1

استفاده از آب چاه مجاز و فعال کشاورز  دارا  پروانه بهره بردار  معتبر برا  تامين نياز ضترور    -6-1-1
ج از اراضی آبختور  ها  کشاورز  در داخل و خار ها و شهرك آب مصرفی و شرب و بهداشت مجتمع

اوليه در همان آبخوان و احداث واحد کشاورز  )بصورد انفراد ( صرفا در اراضی آبخور اوليه چاه بتا  
 رعايت کليه شروط مندرج در اين دستورالعمل بالمانع است.

  باشند. کننداان مجاز به مصرف آب مجوز صادره، در مصارف فضا  سبه واحد مربوطه نمی دريافت -6-1-7

ها  مجاز و فعال کشاورز  غيرتلفيقی که در حال حاضر آب اراضی آنها از  تغيير نوع مصرف آب چاه -6-1-3
ها   چاه  اردد، به ساير مصارف ممنوع است. شرکت بايد برا  پلم ها  سطحی تأمين می طريق آب

ها با رعايت سقف  هبردار  از اين چا م کور اقدام قانونی بعمل آورد. در زمان بحران و خشك الی، بهره
 پ ير است. ، با مجوز شرکت امكانسطحی ريه  آب قابل برنامه

ميهان آب براشتی به آبخوان بته حتد     کشاورز يننو يار آب ها  ي تمس  با تواه به اينكه با اارا -6-1-4
 يار راندمان آب يشاز افها یناش يیرسد، امكان اعطا  تخصيص اديد از محل صرفه او ناچيه  می

صدور مجوز توسعه سطا زير کشت و يا تغيير ال و  کشت از کم آب طل  قبلی بته  واود نداشته و 
  باشد. میپر آب طل  اديد ممنوع 
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 11 از 4 صفحه

 امضاء

مجاز و فعال کشاورز  که تمامی اراضی تحت  ها  چاهادامه بهره بردار  و يا تغيير نوع مصرف آب  -6-1-5
تا قرار ارفته و اراضی آنها تغيير کاربر  يافتته  شرب آنها در محدوده طرح اامع شهر يا هتاد  روست

بردار   باشد. شرکت موظف است پروانه بهره پ ير نمی است، توسط مالک چاه به مصارف دي ر امكان
المنفعه نمودن آنها اقتدام   ها را لغو و با را  يا دستور مرااع قضايی ن بت به پر و م لوب اين ونه چاه

درصد حجم مندرج در پروانه معتبر چاه م کور بتا انجتام    51فوق معادل نمايد. پس از انجام اقداماد 
حجم درصورتيكه احجام برداشت درصد بقيه  51محاسباد دفتر  به نفع سفره آب زيرزمينی ذخيره و 

بترا    ريه  آبخوان محدوده مطالعاتی لحاظ شتده باشتد،   آب اين چاهها در آب زيرزمينی قابل برنامه
 ايرد.  قرار می شرکت اختيار شاورز  درتخصيص به مصارف غيرک

در موارد  که بخشی از اراضی تحت آبيار  چاه مجاز و فعال کشاورز  در محدوده طرح اتامع شتهر يتا     :1 تبصره
بردار  معتبر برا  باقيمانده اراضی کشاورز  تحت آبخور اوليه چتاه  هاد  روستا تغييرکاربر  يافته باشد، پروانه بهره

شود. برا  اراضی تغييتر کتاربر  يافتته بتا انجتام       خارج از طرح اامع شهر  و يا هاد  روستايی اصالح و صادر می
درصتد   51محاسباد دفتر  آب معادل با رعايت شيوه نامه اصالح و تعديل برآورد و پس از انجام اقداماد فوق معادل

ها در آب  صورتيكه احجام برداشت آب اين چاه دردرصد بقيه حجم  51اين حجم به نفع سفره آب زيرزمينی ذخيره و 
 دربرا  تخصيص بته مصتارف غيرکشتاورز     ريه  آبخوان محدوده مطالعاتی لحاظ شده باشد،  زيرزمينی قابل برنامه

 ايرد.  قرار می شرکت اختيار
هتا يتا منتاطقی از آبختوان کته دارا  خصوصتياد        بردار  بايتد در محتل وقتوع اين ونته چتاه      بهرهمجوز  :7 تبصره

 هيدروژئولوژيكی )شناسايی طبقاد زمين و آبها  زيرزمينی( مشابه ه تند، صادر اردد.
ب ها  آب حاصل از محل اين بند پس از تأييد انجام کامل مفاد آن توسط کميته مديريت منابع آ تخصيص :3 تبصره

شرکت با رعايت مفاد اين دستورالعمل قابل واا ار  خواهد بود. در ضمن شرکت موظف استت هتر سته متاه يكبتار      
زيرزمينی قابل  اهارش عملكرد اين بند را به شرکت مديريت ارسال تا پس از بررسی، مرات  را اهت اصالح ارقام آب

 کالن آب و آبفا  وزارد نيرو ارسال نمايد. ريه  ريه  کشاورز  محدوده مطالعاتی، به دفتر برنامه برنامه
بردار  معتبر بترا  تتأمين آب    مجاز و فعال کشاورز  دارا  پروانه بهره ها  چاهتغيير نوع مصرف آب  -6-1-6

مورد نياز مصارف فضا  سبه در همان آبخوان با رعايت طرح مصوب اامع و تفصيلی شتهر  و هتاد    
باشد. رعايت ال و  فضا  ستبه   روستايی، با در نظر ارفتن شروط مندرج در اين دستورالعمل بالمانع می

 ها  اارايی ذيربط، الهامی است.  ها  نوين آبيار  توسط دست اه تفاده از شيوهکم آب طل  و اس
 .باشد ها  فضا  سبه شهر  و روستايی به ساير مصارف مجاز نمی تغيير نوع مصرف آب چاه -6-1-2

در تمام موارد مشمول اين دستورالعمل که منتج به تغيير نوع مصرف و اابجايی چاه مجتاز و فعتال    -6-1-2
المنفعته نمتودن    شود، واا ارکننده با ههينه خود مكلف به پر و م تلوب  کشاورز  يا غيرکشاورز  می

کننتده   باشد و دريافتت  می چاه واا ار  )با رعايت قانون حفظ کاربر  اراضی در مورد چاه کشاورز (
ره مطتابق بتا پروانته معتبتر صتاد     هوشمند حجمتی  ملهم به نص  منصوباد و تجهيهاد چاه و کنتور 

باشد. در صورد واا ار  ق متی از مجوز استفاده از آب هر حلقه چاه مجاز و فعال کشتاورز  يتا    می
صنعتی، واا ارکننده با ههينه خود مكلف به اصالح منصوباد و تجهيهاد چتاه و نيته واا ارکننتده و    

 د.نباش بق با پروانه معتبر صادره میمطاهوشمند حجمی کننده ملهم به نص  کنتور  دريافت
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 ها  مجاز و فعال غيرکشاورز  به مصارف کشاورز  ممنوع است. تغيير نوع مصرف آب کليه چاه -6-1-9
 :(9-6)به استثناء موضوع بند به مصارف غيركشاورزي هاي كشاورزي يا غيركشاورزي تغيير نوع مصرف چاه -6-7

دارا  پروانته  کشتاورز  يتا غيرکشتاورز     فعتال  مجتاز و   هتا   چاهاز آب تغيير نوع مصرف تمام يا بخشی 
از طريتق  دستتورالعمل  موضوع اين ( 9-6به مصارف غيرکشاورز  )به استثناء موضوع بند بردار  معتبر  بهره
 محدود بند اين موضوع درخواست با موافقت .بالمانع است ،با رعايت شرايط زيريا حفر چاه اديد،  بآ انتقال
 معتبتر  بتردار   بهره پروانه در مندرج مجاز تخليه يا و واا ار کننده چاه فعلی ساليانه برداشت حجم سقف به

   .بود خواهد( باشد کمتر کدام هر) مربوطه
 :بآ انتقال طريق از واگذاري و مصرف نوع تغيير شرايط  -6-7-1

 شتده  مبادلهحجم آب ليتر در ثانيه و  ٧کمتر از  آبدهی فعلی چاه مجاز و فعال واا ارکننده، -6-7-1-1
 در مكع  متر 5 در صورد نياز به حجم کمتر از .باشدن روز شبانه در مكع  متر 5 از کمتر
 .دش خواهدبه نفع آبخوان ذخيره  واا ار شدهمازاد ، حجم آب روزشبانه

ها  صتنعتی )اعتم از دولتتی و خصوصتی( و نتواحی و       به منظور تأمين آب مورد نياز طرح -6-7-1-7
ها، با رعايت مفاد اين  ريه  و توسعه استان به تشخيص شورا  برنامه ها  صنعتی، شهرك

ها  مورد  از طريق لوله و يا ساير روشچاه مجاز و فعال کشاورز  دستورالعمل، انتقال آب 
تاييد شرکت به محل صنعت واقع در خارج از آبخوان چاه کشاورز ، پس از ک تر حجتم   

درصد  ٢5درصد( و اختصاو حداکثر  ٧5اقل آب براشتی زراعی چاه م کور به سفره )حد
 بهتره  پروانته  در منتدرج  مجتاز  تخليته  و يتا  چاه واا ار کننده فعلی ساليانه برداشت حجم
چاه مجتاز و فعتال کشتاورز ، بته صتنعت      از  (باشد کمتر کدام هر) معتبر مربوطه بردار 

 بالمانع است.
 :جديد چاه حفر طريق از واگذاري و مصرف نوع تغيير شرايط -6-7-7
چنانچه برا  تغيير نوع مصرف، انتقال تمام يا ق متی از مجوز استتفاده از آب چتاه مجتاز و فعتال کشتاورز  يتا            

)بتا رعايتت قتانون حفتظ     ، نباشدممكن ا  انتقال براساس تاييد شرکت، ه غيرکشاورز  از طريق لوله و يا ساير روش
چاه اديد برا  ساير مصارف غيرکشاورز  يک حلقه ر مجوز حفر صدودر مورد چاه کشاورز ( صرفا  -کاربر  اراضی

 در همان آبخوان بالمانع است.
آبتدهی  آب هر حلقه چاه مجاز و فعال کشاورز  يا صتنعتی   مجوز استفاده ازدر صورد واا ار  ق متی از  :1 تبصره

حجتم  ليتر در ثانيه و  ٧و  5کمتر از چاه کشاورز  و غيرکشاورز  به ترتي  فعلی چاه مجاز و فعال واا ارکننده برا  
  .باشدن روز شبانه در مكع  متر ٧5 از کمتر شده مبادلهآب 

نيتاز   ٧-0-٧-6 بند موضوع مصارفبرا   بخوانآ از خارج به آب انتقال برا  اديد حفرچاه که موارد  در :7تبصره 
 بردار  بهره پروانه در مندرج مجاز تخليه يا و چاه واا ار کننده فعلی ساليانه برداشت درصد از حجم ٢5تا سقف  باشد،

 باشد.  می چاه واا ار کنندهمحل  حفر چاه اديد در آبخوان ، امكان صدور مجوز(باشد کمتر کدام هر) معتبر مربوطه
  ليتر بر ثانيه ن ردد. ٧درهرصورد آبدهی باقيمانده چاه مجاز و فعال کشاورز  واا ارکننده کمتر از  :3تبصره 

درصد بيشتر نباشتد. در ضتمن    ٧5( آب چاه واا ار کننده و دريافت کننده از ECهدايت الكتريكی ) اختالف:4تبصره 
اابجايی آب چاه واا ارکننده با شور  کمتر به چاه دريافت کننده با شور  بيشتر در صورتيكه شتور  آب در محتل   

 اديد متناس  با نوع مصرف مورد نظر باشد، بالمانع است.
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 ا؛ه و شهرک روستايیو  شهريشرب و بهداشت  هاي چاه مصرف نوع رتغيي -6-3

شترب و بهداشتت شتهر  و روستتايی و      هتا   چتاه فروش، واا ار  و يا تغيير نتوع مصترف آب    -6-3-1  
در صورد تغيير کيفيتت   .ها  آب و فاضالب شهر  و روستايی ممنوع است ها توسط شرکت شهرك

قبلتی لغتو و    هتا   چتاه ، مجوز ستفاده از چاه اديدو تأمين آب شرب با ا ها اين ونه چاهيا آلودای آب 
در موارد  که تامين آب بتا استتفاده از   شود.  اختصاو داده میشرب ها  اديد  به چاهتخصيص آن 

مبنی بر عدم امكتان   ،توسط شرکتالزم ارايه اهارش توايهی با ، باشدچاه ااي هين صورد ن رفته 
، شترکت متديريت   ، پتس از تاييتد  آلوده م کور برا  مصارف شترب  چاهاز بردار  مجدد  احياء و بهره

کته از شتبكه آب شترب شتهر  تتامين آب      غيرکشاورز  مصارف اداساز  تخصيص آب آن برا  
در اختيار شرکت  9-9-6و  ٧-9-6بندها   فضا  سبه شهر  و به شرح شوند با اولويت مصارف می

  ايرد. قرار می
توانتد   متی شرکت  ،در صورد عدم امكان استفاده از پ اب ،ها  مطالعاتی آزاد و ممنوعه محدودهدر  -6-3-7

، 2/5/39متورخ   -چهاردهمين ال ه  3بند  9ها را بر اساس مصوباد شورا  عالی آب )اهء  اين چاه
پس از استعالم  ،(2/0٧/39هفدهمين ال ه مورخ  5و بند  ٧5/6/39مورخ  -پانهدهمين ال ه  6بند 

از هتا   شهردار قطع انشعاباد مصارف فضا  سبه  حصول اطمينان ازو  ها  آب و فاضالب از شرکت
 مصارف برا حداکثر تا سقف حجم آب مصرفی انشعاباد قطع شده،  و محل شبكه توزيع آب شهر 

ها مكلف به ارايه ال و  فضا  ستبه   شهردار  .دهد قرار  شهردار ارياخت در ها شهردار  سبه فضا 
مصوباد پانهدهمين ال ه شورا   6ها  آبيار  که بر اساس تكليف بند  کم آب طل  و اصالح شيوه

باشند و ميهان آب مصرفی فضتا  ستبه بتا روش     عالی آب بر عهده شهردار  ا اشته شده است، می
 م کور بايد کاهش يابد.

الف بيشتر از اروه ها  مطالعاتی آزاد مشمول  ، در محدودهبند اين مقررادآزاد شده مطابق چنانچه حجم آب  :تبصره
 تفصتيلی  و اتامع در قال  طرح مصوب  سبه فضا برا  توسعه باشد و  )غيرکشاورز ( انشعاباد قطع شدهحجم آب 
مصتوباد   6بنتد   استاس تكليتف   بتر  کته  آبيار  ها  شيوه اصالح باال و  فضا  سبه کم آب طل  )مطابق  شهر 

، به حجتم آب بيشتتر  نيتاز داشتته باشتد،      (است شده ا اشته شهردار  عهده برپانهدهمين ال ه شورا  عالی آب 
 تاييديته پس از اخ  در صورد عدم نياز در اين خصوو،  اردد. تامين از محل تخصيص آزاد شده تواند می آب کمبود
 در همان آبخوان در اختيار شرکت قرار می ايرد.اديد  غيرکشاورز تخصيص مازاد برا  مصارف  ت،يريمد شرکت
ها  مطالعاتی ممنوعه، چنانچه تخصيص آزاد شده بيشتر از آب مورد نياز اهت اتاي هينی   در محدوده -6-3-3  

  بخشی آبختوان ارديتده و شترکت    باشد، آب مازاد بايد صرف تعادل)غيرکشاورز ( با انشعاباد قطع شده 
 زير مجوز  صادر نمايد.  ها  اه موارد ذکر شده در تبصره به مجاز ني ت از محل آن

 آبتتامين   بترا  ) اديد غيرکشتاورز   مصارف برا  مازاد تخصيص از استفاده ضرورد وخاو  شرايط در :1 تبصره
اخت    بترا   م تند اهارشموظف است  شرکت ،یمطالعات  محدوده همان( در طل  آب کم خدماد و صنايع نياز مورد

به صتدور   ن بتمحل آن  از ت،يريمد شرکت تاييديهپس از اخ   و تهيه رادرصد تخصيص مازاد  51مجوز استفاده از 
 صتدور و  صتنايع  بته  آب تحويل قرارداد عقدو يا  طل  آب کم خدماد و صنايع برا چاه  از بردار  بهره و حفر پروانه
 . نمايد اقدام بردار  بهره مجوز

 باشد. شده مصوب استان آب منابع حفاظت  شورا در که است  موارد 0 تبصره در مندرج خاو شرايط :7 تبصره
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ها  م كونی که پروانه حفر و  ها و مجتمع شرب و بهداشت شهرك ها  چاهتغيير نوع مصرف آب  -6-3-4  
باشد و آب شرب و بهداشت  نمی ضالب شهر  و روستايیفاو  ها  آب بردار  آنها به نام شرکت بهره

شترکت موظتف    .به ساير مصارف ممنوع استت  ،ها يا طرق دي ر تامين شده شرکتاين آنها از طريق 
، ضمن لغو پروانه، اقدام قانونی ها  آب و فاضالب شهر  و روستايی شرکتاست در صورد عدم نياز 

  .به عمل آوردها،  المنفعه نمودن اين ونه چاه برا  پر و م لوب

شرب آبخوان محتدوده مطالعتاتی    ريه  قابل برنامه ها در آب زيرزمينی  اين چاهآب چنانچه احجام برداشت  :1 تبصره
 شترکت  اريت اختدي تر در   درصد 51ها  لغو شده به نفع سفره ذخيره و  حجم پروانه درصد 51لحاظ شده باشد معادل 

تخصتيص مت کور را   درصتد   51شرکت موظف است اهارش م تند مربوطه برا  اخ  مجوز استفاده از  .ايرد قرار می
 چاه از بردار  بهره و حفرن بت به صدور مجوز  ،م کور ، از محل تخصيصو پس از اخ  تاييديه شرکت مديريتتهيه 
بتردار    بهتره  مجوز صدور و صنايع ساير به آب تحويل قراردادن بت به عقد  يا و طل  آب کم خدماد و صنايع برا 
  .نمايد اقدام

تعيتين تكليتف وضتعيت حقتوقی و     و  ضالب شهر  و روستتايی فاو  ها  آب شرکتدر صورد اعالم نياز  :7 تبصره
، پس از لغو پروانه قبلی، پروانه اديتد ايتن   با صاح  چاه م کورها   تمالكيت سازه و تاسي اد چاه با مصالحه شرک

 يابد.  ها  آب و فاضالب تغيير نام می ها به نام شرکت چاه
   ؛برداري معتبر هاي داراي پروانه بهره چاهمصارف غيركشاورزي از طريق تملک  ب مورد نيازآتامين -6-4

 بتا  توافتق  به ن بت با رعايت قوانين و مقرراد اار  و پيش بينی منابع مالی الزم، تواند می شرکت -6-4-1
 با) کشاورز  فعال و مجاز ها  چاه نمودن المنفعه م لوب و پر برا  معتبربردار   بهره پروانه دارنداان
 تهيئت  يتا  کارشتناس  نظتر  مبنا  بر متعلقه ها  ههينه پرداخت و (اراضی کاربر  حفظ قانون رعايت

 چتاه  فعلتی  تخليه با برابر م کور ها  چاه تخليه مجاز حجم. نمايد اقدام دادا تر  رسمی کارشناسی
 ستفره  نفع به م کور، مجاز حجم از درصد ٧5. است معتبر بردار  ه بهر پروانه در مندرج حجم سقف تا

ب متورد نيتاز   آتتامين   بته  ن تبت  آبختوان  همان در باقيمانده، آب حجم درصد ٢5 محل از و ذخيره
 .نمايد اقدام غيرکشاورز  مصارف برا ب يا اابجايی چاه آمتقاضيان از طريق انتقال 

 راموضوع اين بند آب  درصد 011تواند  می شرکت الف، اروه مشمول ممنوعه و آزادمطالعاتی  ها  محدودهدر  تبصره:
 .دهد اختصاو  رکشاورزيمصارف غ بهانعقاد قرارداد تأمين آب  با

 ؛برداري جديد ال، اصالح و يا صدور پروانه بهرهابط -6-5

 شتود،  متی  منجر واا ارکننده چاه نمودن المنفعه م لوب و پر به آب مصرف نوع تغيير که موارد  در -6-5-1
بردار  به شرکت اعالم و  مالک چاه م کور بايد بصورد کتبی رضايت خود را برا  ابطال پروانه بهره

 از ق تمتی  صورتيكه در. نمايد اقدام چاه بردار  بهره پروانه ابطاللغو و  به ن بت است مكلف شرکت
 چتاه  بردار  بهره پروانه اصالح به ن بت است مكلف شرکت شود، می واا ار چاه آب از استفاده مجوز
 . کند اقدام دستورالعمل اين مفاد و مربوطه مقرراد رعايت با فوق
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 بتردار   بهتره  پروانه شود، می منجر اديد چاه حفر مجوز صدور به مصرف نوع تغيير که موارد  در -6-5-7
 ايتن  مفتاد  و مربوطته  مقترراد  رعايتت  بتا  واا ارشتده،  آب حجتم  براساس( کننده دريافت) اديد چاه

  .اردد می صادر مورد ح   دستورالعمل،

  نحوه اجرا )دستور انجام كار( -2
موافقت اصولی تأسيس صنعت يا خدماد، ميهان آب متورد  کننده بايد مدارك و م تنداد مربوط به  دريافت -2-1

و اسناد مالكيت  موقعيت محل مصرف اديد )محل احداث واحد مربوطه(نياز تاييد شده توسط مرااع ذيربط، 
 را به شرکت ارائه نمايد.  محل حفر چاه اديد، نحوه انتقال آب و يا آن

مبنی بر توافق با دريافتت کننتده بترا     خواست کتبی خود را واا ارکننده بايد در، 0-٢همهمان با انجام بند  -2-7
معتبر  بردار  بهرهپروانه  و به همراه کليه مدارك و م تنداد مربوط به چاهاز آب  بردار  بهرهواا ار  مجوز 

 به شرکت تحويل نمايد. را 
ها  مربوطته و تشتكيل پرونتده بتا      و ههينه ٧-٢و  0-٢مرتبط با بندها   شرکت پس از اخ  کليه مدارك -2-3

اعهام کارشناس و بازديد از محل و پس از احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل، موضتوع را اهتت اقتدام    
 نمايد.  الزم مطابق قوانين و مقرراد مالك عمل به کميته مديريت منابع آب و کمي يون ارااع می

دريافت کننده اعتالم تتا    ومدارك، مرات  توسط شرکت به واا ارکننده در صورد نياز به اصالح يا تكميل  -2-4
. ضمناً به نامبرداان اعالم روز از تاريخ ابالغ اخطاريه، ن بت به رفع نقص مدارك اقدام نمايد 01ظرف مدد 

   به درخواست مربوطه ترتي  اثر داده نخواهد شد. شود که در صورد عدم اقدام ظرف مدد تعيين شده

( قانون رفتع  5٢( قانون اساسی و ماده )22( قانون اارا  سياست ها  اصل )٢در اارا  قانون اصالح ماده ) :تبصره
حداکثر ظرف را ها  موضوع اين بند  پ ير و ارتقا  نظام مالی کشور، شرکت موظف است درخواست موانع توليد رقابت

 ه نمايد.يضی ارا( روز کار  رسيدای و نتيجه را به صورد مكتوب به متقا٧1بي ت )
در صورد موافقت شرکت با واا ار  تمام يا بخشی از مجوز استفاده از آب چاه مجتاز و فعتال کشتاورز ،     -2-5

از مرااتع ذيتربط اخت  و     را ها  الزم برا  وضعيت فعلی و آتی اراضی تحت کشتت  واا ارکننده بايد تاييديه
 ه نمايد.  يارا

 ساير مواد -2
 ختدماد  نيت ا  بهتا اردد،  یشرکت ارائه م  از سو یخدمات دستورالعمل نيا استناد به که  موارد تمام در -2-1

 شد.  خواهد افتيدر و محاسبهدر چارچوب قوانين اار   روين وزارد یابالغ مقرراد اساس بر مورد، ح  
 تيريمتد  شترکت  بته  دستتورالعمل  اين اارا  یفصل عملكرد اهارش ارسال به ن بت است موظف شرکت -2-7

 و آب معاونتت  بته  ماهه شش زمانی فواصل دررا  ها شرکت عملكرد تحليلی اهارشنيه م کور شرکت و اقدام
 .نمايد ارسال آبفا
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 :دستورالعمل فرآيند -9

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شروع

درخواست كتبی، مدارک و  ائهار

 و يا تکميل مدارک مستندات به شركت
 

 واگذار كننده

 بررسی مدارک و مستندات

 
 شركت 

آيا مدارک 

 كامل است؟

اعالم كتبی به متقاضی جهت تکميل 

 مدارک 
 

 شركت

تشکيل پرونده، اعزام كارشناس و 

  بازديد از محل
 

 شركت
 

كميته مديريت  

منابع آب به مدارک 

 بيشتري نياز دارد ؟

 

 اعالم به كميته مديريت منابع آب 
 

 

 شركت
 

 خير بله

 بله

 خير

 اعالم كتبی به متقاضی
 

 شركت

 صدور مجوز 

 

 شركت
 

به محل مصرف مدارک و مستندات مربوط  ائهار

 و يا تکميل مدارک به شركت جديد و ...
 

 دريافت كننده

با آيا كميته 

صدور مجوز 

 بله موافق است؟

ارسال عملکرد شش ماهه 

به شركت مديريت منابع 

 آب ايران
 

 شركت
 

 خير

 اعالم به كميسيون 
 

 شركت
 

كميسيون آيا 

مداركی الزم 

 دارد؟

 

 خير بله
كميسيون آيا 

با صدور 

مجوز موافق 

 است؟

 خير

 بله

 پايان
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 :كنترل سند -11

 
 صدور سند -1

 بردار  و بازن ر  اسناد ادار  مطابقت دارد. نامه توليد، بهره سند با ضوابط آيين      
 مرتضی بخشايشکننده :  خانوادای کنترل نام و نام      
 مهر و امضاء تحول ادار  سمت : مدير کل دفتر توسعه مديريت و 

 

 هاي الزم دريافت سند و كنترل -7
 ...................................................... تاريخ دريافت سند: ......................................نام سازمان: 

 سند از نظر شكلی )تعداد اوراق، خوانايی و...( کامل است.      
 ها  مربوطه ثبت ارديد. سند در فرم      
 اعتبار مرتبط ابطال ارديد. اسناد من وخ و يا بی      
 خانوادای کنترل کننده : ................................. سمت:............. نام و نام     

 مهر و امضاء

 

 برداري  بهره -3

 .........................................................................................................نام واحد سازمانی: 
 دريافت سند      
 تاريخ : ....................................      
 خاتمه دوره اارا .............................................      
 خ : ....................................تاري      
 کننده : ................................. سمت: ........................... خانوادای دريافت نام و نام     

 مهر و امضاء

 

 ابطال سند  -4
به استناد ............................................  اين سند در تاريخ: ...............................................................

 بطال ارديد............................................................................................................................ ا
 کننده :                   سمت : خانوادای ابطال نام و نام      

 مهر و امضاء



 
 - :قبلی شماره سند قانون توزيع عادالنه آب

 06/2/39 :ابالغ سند قبلیتاريخ 

 قانون توزيع عادالنه آب 72و  72دستورالعمل نحوه اجراي مواد 

 د٢21/٧2/3٢  شماره سند:

 9 شماره بازن ر :

 ٧1/2/3٢ تاريخ بازن ر :

 

 11 از 11 صفحه

 امضاء

 :و بررسی و كنترل سند كنندگان تدوين -11
 

 سندكنندگان  تدوين -الف

رو
 ني
د
زار
و

 

 محمد امانی
 مديرکل دفتر حقوقی

 امضاء:
 تاريخ:

 منصور آزاد 
 معاون دفتر حقوقی

 امضاء:
 تاريخ:

 شاهپور راائی
 بردار  و حفاظت آب و آبفاها  بهرهمديرکل دفتر نظام

 امضاء:
 تاريخ:

 محمود رضايی
 بردار  و حفاظت آب و آبفاها  بهرهدفتر نظام

 امضاء:
 تاريخ:

 حميد رحمانی
ها  دفتر نظام -ها  زيرزمينی و حفاظت منابع آب بردار ها  بهره رئيس اروه نظام

 بردار  و حفاظت آب و آبفابهره

 امضاء:
 تاريخ:

 آتنا ميرزائی
دفتر  -ها  زيرزمينی بردار  و حفاظت منابع آبها  بهره  کارشناس م ئول اروه نظام

 بردار  و حفاظت آب و آبفاها  بهرهنظام

 امضاء:
 تاريخ:

ان
اير
ب 
ع آ
ناب
ت م
يري
مد
ت 
رک
ش

 

 محمد حاج رسوليها
 مديرعامل 

 امضاء:
 تاريخ:

 اهان ير حبيبی
 بردار  معاون حفاظت و بهره

 امضاء:
 تاريخ:

 غالمرضا مدنيان
 مديرکل دفتر حقوقی

 امضاء:
 تاريخ:

 سيد محمدعلی مصطفو  
 بردار  منابع آب و امور مشترکين ه مديرکل دفتر حفاظت و بهر

 امضاء:
 تاريخ:

 عبداله فاضلی
بردار  منابع  ه دفتر حفاظت و بهر -رئيس اروه حفاظت کمی و کيفی منابع آب زيرزمينی

 آب و امور مشترکين

 امضاء:
 تاريخ:

 مجيد کمالی
 بردار  منابع آب و امور مشترکين ه دفتر حفاظت و بهرکارشناس 

 امضاء:
 تاريخ:

 

 بررسی و كنترل سند -ب

 کارشناس م ئول دفتر توسعه مديريت و تحول ادار   آرش رسته مقدم
 امضاء:
 تاريخ:

 
 


