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نمايه

« آیات قرآن کریم »
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَـدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
و از آسمان آبى به اندازه [معین] فرود آورديم و آن را در زمین جاى داديم و ما براى از بین
بردن آن مسلماً توانايیم.
مؤمنون 18

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
و هر چیز زندهاى را از آب پديد آورديم.
انبیاء 30

 پیام وزیر نیرو

اينک در آستانه ابالغ و اجرايی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تدوين برنامه ششم
توسعه ،وزارت نیرو مفتخر است زيرساخت و پايه انجام بهینه سیاستها در حوزه قوانین و مقررات
حوزه مديريت آب را با هدف آمادگی برای تحقق دكترين اقتصاد مقاومتی ،آغاز تدوين برنامه
ششم توسعه ،تدوين و تنقیح و يکپارچهسازی قوانین و مقررات حوزه آب و تهیه بستر حقوقی
مناسب و رفع پراكندگی و تعارض قوانین در بخش منابع آب را به طبع نشر آراسته نمايد.
كتاب مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی با همت و كوشش جمعی از تالشگران
عرصه برنامهريزی كشور تدوين و تنقیح شده است ،اين تحقیق مجموعهای ارزشمند از آخرين
نظم حقوقی قوانین ،مقررات ،آيیننامهها ،مستندات و دستورالعملهای مرتبط با مديريت منابع آب
بوده كه برای اولین بار در كشور به صورتی جامع و منسجم تدوين و در اختیار كاربران اعم از
كارشناسان ،مديران ،صاحبنظران ،حقوقدانان و عالقهمندان قرار میگیرد.
برخود فرض میدانم از اين تالش ارزنده تشکر و قدردانی نمايم.
حمید چیتچیان
مهر ماه 1393

أ

 پیام معاون آب و آبفای وزیر نیرو

امروزه پشتوانه هر رشد و توسعهای ،آگاهی است .دولتمردان ،تصمیمگیران ،تصمیمسازان و
فعاالن اقتصادی برای نقشآفرينی مناسب در روند ارتقای كشور الزم است در گام اول نسبت به
قوانین و مقررات آگاهی و تسلط كافی داشته باشند.
از همینرو ،معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در راستای ايفای نقش محوری خود اين افتخار را
دارد كتاب مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی را منتشر نمايد.
از رسالتهای مهم وزارت نیرو ،ارتقاء دانش آحاد تصمیمگیران در حوزه آب از طريق نشر
نتايج مطالعات و مطالب مفید فايده برای سیاستگذاران و سیاستپژوهان در حوزه آب است.
آشنايی يکپارچه با فضای قانونی در يک پیوستار منطقی ،برای دست اندركاران طراحی و اجرا
از لوازم و ضرورتهای اين مقطع تاريخی از وضعیت ناهنجار منابع آب كشور است.
در كتابی كه اكنون تقديم مخاطبان فرهیخته میگردد ،تالش شده است تا قوانین و مقررات
حوزه آب ،در نظمی متناسب با نیاز كاربران اجرايی تنظیم گردد.
چنین رويکردی ،اين مجموعه را از كتابهايی كه بهصورت بخشی و يا با نگرش كاربران
آكادمیک تنظیم میگردد ،متمايز میسازد .در اينجا شايسته است از زحمات همکاران تالشگر و
دلسوز وزارتخانه و نیز گردآورندگان و تدوينكنندگان اين مجموعه ،تشکر و تقدير نمايم.
امید است اين تالش مقبول طبع و نظر صاحبنظران قرار گیرد و ما را از نقطهنظرهای
ارزشمند خود برای ويرايشهای بعدی بهرهمند سازند.
رحیم میدانی
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ج

 مقدمه به قلم جناب آقای مهندس جعفر غفاری شیروان
از ده هزار سال پیش جوامع انسانی در تکاپوی تأمین غذا در حاشیه رودخانههای بزرگ و دشتهای برخوردار
از منابع آب زيرزمینی شکل گرفتهاند .با افزايش جمعیت و توسعه شهرنشینی بهويژه بعد از انقالب صنعتی در قرن
نوزدهم ،چالشهای استحصال و دستیابی به منابع آب برای بخشهای مصرف بهويژه كالنشهرها ،كشاورزی،
انرژی و صنعت با حفظ و پايداری اكوسیستمها بروز نموده است.
جامعه بینالملل در اولین نشست بینالدول آب كه در ماردل پالتا آرژانتین در سال  1977برگزار گرديد ،برای
حل مشکالت و مسائل آب در سه سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی با هدف ارتقاء رفاه اجتماعی و زيستی بشر
بهويژه در كشورهای در حال توسعه به توافق رسید.
در  1980مجمع عمومی سازمان ملل ،دهه  80را به عنوان دهه تأمین آب شرب و بهداشت نامگذاری كرد.
در 1992در كنفرانس بینالمللی دوبلین و نشست زمین در ريودوژانیرو برزيل كه با حضور بیش از  100كشور
تشکیل شد ،تأكید جدی و آنی به مباحث آب ،محیط زيست و توسعه اجتماعی و اقتصادی مبذول شد .سران حاضر
در نشست زمین ،كنوانسیون تغییر آب و هوا و كنوانسیون تنوع بیولوژيکی را امضاء كردند و بیانیه نشست و اصول
مربوط به جنگلها و برنامه پذيرفتهشده در دستور كار  21را در  300صفحه برای رسیدن به توسعه پايدار در قرن
 21امضاء كردند.
با توجه به اهمیت آب و دغدغه فراگیر بینالمللی آن در قرن اخیر ،در نشست هزاره سوم كه در سال  2000در
نیويورك برگزار گرديد ،حکمروايی خوب آب در چارچوب رويکرد مديريت بههمپیوسته منابع آب برای دستیابی به
اهداف هزاره مطرح گرديد .رويکرد مديريت بههمپیوسته منابع آب ،نقش و تأثیر مباحث آب را در اقتصاد سیاسی و
همچنین بخشهای اجتماعی تسهیل میكند .برای اين منظور نیاز به اصالح و تغییر در سه محور اصلی «فضای
توانمندساز (سیاستها ،قوانین و مقررات و منابع مالی و اعتباری) ،نقشهای نهادی ،ابزارهای مديريتی» میباشد.
در فرآيند تهیه برنامه مديريت بههمپیوسته منابع آب نیاز به گردآوری اسناد و مدارك و قوانین و مقرارت مرتبط و
تأثیرگذار می باشد كه تالش گروه پژوهشی به تحقق اين امر معطوف بوده است كه جای تقدير و تشکر دارد.
جعفر غفاری شیروان
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د

 خالصه اجرایی
كتاب «مديريت منابع آب در نظم نوين قانونی» با طبقهبندی موضوعی و با نگاه ويژه به سیاستهای كلی و
ابالغیههای رهبر معظم انقالب پیرامون اقتصاد مقاومتی ،برنامه پنجم توسعه ،اصل چهل و چهار ()44
قانوناساسی و  ...مرتبط با مديريت منابع آب ،پیش روی شما قرار دارد.
كلیه متون اين كتاب در بخش قوانین و مقررات در دوره صدساله قانونگذاری در كشور از روزنامه رسمی
جمهوری اسالمی ايران انتخاب و در صورت نسخ ،حذف و در صورت اصالح يا الحاق موارد به شرح متن اعمال
شده است.
در اين كتاب با نگاه جامع به مقوله آب پرداخته شده است به اين معنی كه غیر از قوانین اصلی ،كلیه قوانین و
مقررات ديگر كه مديريت منابع آب را تحت تاثیر قرار میدهد ،شناسايی و در قالب فصول مختلف ارائه شده است.
عدم اطالع دقیق دانشآموختگان حوزه آب با قوانین و مقررات موضوعه ،از مشکالت اساسی حوزه مديريت آب
تشخیص داده شده و رفع اين نقیصه ،يکی از اهداف اصلی تدوين اين كتاب بوده است.
با توجه به پیکربندی و تدوين ترمینولوژی حقوقی شامل صدها واژه تخصصی و نمايه موضوعی ،اين كتاب
قابلیت تبديل شدن به يک طرح درس دانشگاهی را داشته و میتواند در صورت تصويب مسئولین وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به عنوان واحد درسی دانشجويان حوزه آب در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
دستهبندی موضوعی قوانین و يادداشتهای تدوينكنندگان از شاخصههای خاص اين اثر میباشد
در اين تحقیق كلیه قوانین و مقررات مرتبط با مديريت منابع آب در هفت بخش بهشرح ذيل نگارش شده
است:
بخش اول :اسناد باالدستی ناظر بر مدیریت منابع آب مشتمل بر سه فصل میباشد ،فصل اول شامل
اصول قانون اساسی ،سندچشمانداز و سیاستهای كلی فرابخشی بوده و با توجه به اهمیت سیاستهای كلی
اقتصاد مقاومتی در اين فصل متن مصوبه شماره  ۵4987مورخ  1393/۵/18شورای اقتصاد مشتمل بر برنامه
اجرايی ،مبانی و مستندات ،اهداف ،سیاستها و برنامههای عملیاتی وزارت نیرو قرار داده شده است.
فصلدوم ،سیاستهای كلی در حوزههای بخشی و فصل سوم ،اسناد راهبردی بخش آب میباشد.
بخش دوم :قوانین و مقررات اصلی بخش آب شامل هفت فصل كلیات ،آبهای سطحی ،آبهای
زيرزمینی ،آب شرب و بهداشت و فاضالب (شهری -روستايی) ،رودخانههای مرزی و منابع مشترك آب،

ه

قیمتگذاری و افزايش بهرهوری آب میباشد .با توجه به اهمیت مباحث آبهای زيرزمینی ،رودخانههای مرزی و
منابع مشترك آب و همچنین افزايش بهرهوری آب كشاورزی ،در مواد  140و  141قانون برنامه پنجم توسعه،
تحلیلی ارائه شده است كه به درك موضوع كمک و در تدوين برنامه ششم توسعه قابل استفاده است.
بخش سوم :برنامه پنجم توسعه و مدیریت منابع آب شامل هفت فصل ،مواد  141 ، 140و  142قانون
برنامه پنجم توسعه به همراه مستندات ،بستههای اجرايی وزارتخانههای نیرو و جهاد كشاورزی مرتبط با مديريت
منابع آب ،قوانین بودجه سنواتی در برنامه پنجم توسعه ،قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق
آن و نظام فنی و اجرايی در حوزه آب میباشد.
اين بخش میتواند ورودی مناسبی در فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه ،خواه به لحاظ نقد روشهای
بهكارگرفته و خواه از باب استفاده از محتوای مباحث مطرح شده ،باشد و امکان دسترسی پژوهشگران و كاربران
به مبانی و سیر تدوين و تصويب احکام برنامه را فراهم مینمايد .محتوای اين بخش میتواند به تقويت حافظه
سازمانی ،پیوستگی و نقدپذيری درونی نظام برنامهريزی بخش آب ،كمک كرده و الگويی جامع و علمی برای
تدوين و انتشار مستندات برنامههای آتی در راستای جلوگیری از هدررفت چند باره دانش بهدستآمده ،ارائه كند.
در اين بخش ،كلیه مذاكرات مجلس شورای اسالمی مرتبط با مديريت منابع آب (به تفکیک جلسات و مواد)،
احصاء و به تفکیک مواد قانون طبقهبندی شده و كلیه مواردی كه شامل تعارفات ،محاورات بیارتباط ،تذكرات غیر
مرتبط با ماده قانونی و  ...بوده حذف و متن مذاكرات بهصورت يک سند برای هر ماده تهیه شده است .همچنین
به دلیل ارتباط بین برنامههای چهارم و پنجم توسعه ،مطالعه تطبیقی مقايسهای با برنامه چهارم توسعه انجام و
موارد متناظر و مشابه به تفکیک هر ماده آورده شده است.
بخش چهارم :قوانین و مقررات تأثیرگذار بر بخش آب شامل پنج فصل اراضی ،محیط زيست و
جلوگیری از آلودگی آب ،مخاطرات طبیعی ،جرائم ،تخلفات و دعاوی مرتبط با آب و قوانین و مقررات بینالمللی
میباشد.
بخش پنجم :قوانین و مقررات قوانین و مقررات فرابخشی شامل دو فصل قانون اجرای سیاستهای
كلی اصل ( )44قانون اساسی و شركتهای دانشبنیان میباشد .كلیه مواد و آيیننامههای قانون اجرای
سیاستهای كلی اصل  44قانون اساسی و مجموعه مصوبات هیئت واگذاری در خصوص آب در طی ده سال
گذشته احصاء شده است.

و

بخش ششم :قوانین و مقررات حمایتی شامل چهار فصل تأمین منابع مالی ،حمايت از فضای كسب وكار،
حمايت از ساخت داخل و حمايت از سرمايهگذاری خارجی میباشد.
در فصل تأمین منابع مالی ،مکانیزم تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به همراه نظامنامه اعطای تسهیالت
ارزی و ريالی ،فعالیتهای واجد اولويت پرداخت تسهیالت ارزی و ريالی هیئت امنای صندوق توسعه ملی و مستند
اختصاص مبالغ ده میلیارد ( )10.000.000.000دالر ،از محل منابع صندوق توسعه ملی و قوانین و همچنین
قوانین و مقررات ناظر بر اوراق مشاركت ،فاينانس خارجی و داخلی و تأمین مالی طرحها (كمکهای بالعوض،
يارانه سود ،وجوه اداره شده و كمکهای فنی و اعتباری) ارائه شده است.
بخش هفتم :نهادهای مؤثر در مدیریت بخش آب شامل پنج فصل وزارت نیرو و مؤسسات وابسته،
شركتهای مادر تخصصی وزارت نیرو ،كمیتهها و  ....در حوزه آب ،شوراهای مرتبط با مديريت منابع آب و
انجمنهای علمی و تخصصی بخش آب (گروه فنی و مهندسی ،گروه كشاورزی ،گروه بین رشتهای و گروههای
مردم نهاد) است.
با توجه به گستردگی مطالب اين اثر شامل چندين پیوست شامل:
پیوست شماره یك :ترمینولوژی حقوقی مديريت منابع آب در دو قالب جداگانه ترمینولوژی براساس قوانین
و مقررات و ترمینولوژی براساس متون علمی شامل صدها كلمه كلیدی مرتبط با بخش تدوين شده است.
پیوست شماره دو :نقشه جامع علمی كشور مصوب ششصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1389/10/14
شورای عالی انقالب فرهنگی.
پیوست شماره سه :ترجمه انگلیسی مواد  140الی  142قانون برنامه پنجم.
پیوست شماره چهار :قانون توزيع عادالنه آب مصوب  1361/12/16و قانون آب و نحوه ملیشدن آن
مصوب  1347/4/27با درج اصالحات و الحاقات.
پیوست شماره پنج :كلیه احکام مرتبط با مديريت منابع آب در برنامههای توسعه بعد از انقالب (اول تا
چهارم) با درج اصالحات و الحاقات و از برنامههای قبل از انقالب ،موادی از قانون برنامه عمرانی پنجم
(تجديدنظر شده)  13۵2 -13۵6و موادی از خالصه برنامه پنجم عمرانی كشور (مصوب  13۵2/3/23كمیسیون
برنامه مجلسین) 13۵2 – 13۵6مرتبط با مديريت منابع آب آورده شده است.
الزم به ذكر است قوانین برنامه در بازه زمانی خود قابل اجرا بوده و اين پیوست ،سابقه تاريخی برنامههای
توسعه در حوزه آب را نشان میدهد.

ز

اين تحقیق بستر مناسبی برای تهیه پیشنويس اليحه قانون جامع آب كشور ،برگزاری كنفرانسهايی با
عناوين فصول كتاب و همچنین مرجعی برای تهیه مواد اليحه بخش منابع آب در برنامه ششم توسعه میباشد .از
ويژگیهای ديگر اين مجموعه بهروز بودن اطالعات مندرج در متن ،اعمال آخرين اصالحات در متن قوانین و
مقررات و دستهبندی موضوعی آنها میباشد.
اين اثر توسط مؤسسه تحقیقات آب به عنوان بازوی علمی وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفته و مؤسسه
ضمن حمايت مادی و معنوی از چاپ و نشر اين كتاب و ارسال آن برای مديران بخش آب كشور ،توانسته است
نقش مهمی را جهت انتقال تجربیات بدست آمده ايفاء نمايد كه الزم است از نقش ويژه مسؤولین آن مؤسسه به
جهت همکاری صمیمانه در اين خصوص تشکر گردد.
در پايان الزم است از جناب آقای جعفر غفاری شیروان ،آقای محمد كردبچه مشاور عالی سازمان مديريت و
برنامهريزی كشور ،آقای مجتبی خالصی ريیس امور كمیسیونها ،دبیرخانهها و شوراهای اقتصادی سازمان
مديريت و برنامهريزی كشور كه اين اثر ،مرهون راهنمايیهای ايشان بوده و نیز حسننظر و مساعدت جناب آقای
رحیم میدانی معاون محترم امور آب و آبفا ،جناب آقای علیرضا دائمی معاون برنامهريزی و امور اقتصادی ،جناب
آقای رضا انجمشعاع معاون محترم حقوقی ،امور مجلس و پشتیبانی ،آقای داود ماليی مشاور محترم معاونت امور
آب و آبفا وزارت نیرو و عبدالرضا فروغی ريیس محترم بنیاد آب ايرانیان تقدير و تشکر نمايیم.
همچنین از مساعدت جناب آقای مهدی ورسهای ريیس محترم جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیركبیر و
آقای احمدرضا مختاری مدير محترم انتشارات اين واحد تشکر میگردد.
الهام رستمآبادی  -سعید جاللی
مهر ماه 1393
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ماده  40قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1083 ................................
نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها ،وثايق و
تضمینها ،شرايط فسخ يا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرائم مصوبه شماره  2239113مورخ
1388/1/18هیئتوزيران 108۵ .....................................................................................................................
دستورالعمل اجرايی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذيرهنويسی يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمین
سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها مصوب مورخ 108۵ .................................... 1387/12/21
دستورالعمل واگذاری سهام يا بنگاههای قابل واگذاری از طريق مذاكره و ويژگیهای الزم و نحوه
انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاری از اين طريق ،مصوبه شماره  223911مورخ
108۵ ...................................................................................................................................... 1388/01/18
آيیننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دريافت بهای حقوق قابل واگذاری مصوبه شماره
 63/2/206329/207947مورخ 108۵ ....................................................................................1387/12/18
آيیننامه اجرايی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذكور در همین چارچوب،
مصوبه شماره  63/2/196۵14/210678مورخ 108۵ ............................................................. 1387/12/20
ج -مجموعه مصوبات هیئت واگذاری در خصوص آب 1086..............................................

بند  9تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/12/24در خصوص خروج نام شركتهای «آب و
فاضالب شهری و روستايی و استانی » از فهـرست شـركتهای قابل واگذاری 1086 ..................................
بند  1تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/12/10در خصوص تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه
شهید عباسپور1086 ......................................................................................................................................
بند  1۵تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/9/23در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب
قدس 1087 ...................................................................................................................................................
بند  11تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/8/2۵در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب
قدس 1087 ...................................................................................................................................................

وو

بند  3تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/8/11در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب
قدس1087 ....................................................................................................................................................
بند  6تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/3/4در خصوص شركت مهندسین مشاور
مهاب قدس 1088 ..................................................................................................................................
بند  7تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/2/21در خصوص شركت تولید و بهرهبرداری سد و
نیروگاه دز 1088 ............................................................................................................................................
بند  3تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1391/8/27در خصوص شركتهای آب و فاضالب شهری
و روستايی 1088 ............................................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1391/6/4در خصوص شركتهای آب و فاضالب شهری و
روستايی 1089 ...............................................................................................................................................
بند  13تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1391/4/3در خصوص شركتهای آب و فاضالب شهری
و روستايی 1089 ............................................................................................................................................
بند  4تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1392/2/14در خصوص شركت تولید و بهرهبرداری سد و
نیروگاه شهید عباسپور1089 ..........................................................................................................................
بند  6تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ 1391/12/26در خصوص شركتهای آبفای شهری و
روستايی 1090 ...............................................................................................................................................
بند  ۵تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1391/10/30در خصوص شركت مديريت تولید و
بهرهبرداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان 1090 ............................................................................................
بندهای  10و  11تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1390/12/13در خصوص شركت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان و نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون 1090 ...................................
بند  10تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1390/11/8در خصوص شركتهای آبفای شهری و
روستايی 1091 ...............................................................................................................................................
بند  1تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1390/6/26در خصوص شركتهای آب و فاضالب
شهری 1091 .........................................................................................................................................
بندهای  21 ،20و  23تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1390/۵/1در خصوص شركت بهرهبرداری
و توزيع آب گلستان ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری گتوند و شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری و زهکشی دشت گرمسار 1092 ..........................................................................................................
بندهای  4،11و  12تصويبنامه هیئت واگذاری مصوب  1390/2/24موضوع شركت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان
فارس و شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی دشت مغان 1093 ............................................

زز

بندهای  10 ،9و  14تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1390/2/3در خصوص شركت بهرهبرداری و
توزيع آب گلستان ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی گیالن و شركت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری گتوند1093 .......................................................................................................................
بندهای  9الی  12تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/12/21در خصوص شركتهای
بهرهبرداری از كانالهای آبیاری و زهکشی میناب رود ،بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مغان،
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان فارس و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی
دشت گرمسار 1094 ......................................................................................................................................
بند  6تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/11/30در خصوص شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری و زهکشی دشت ساوه 109۵ ..............................................................................................................
بندهای  1الی  4تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/10/2۵در خصوص شركتهای
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مغان ،بهرهبرداری و توزيع آب گلستان ،بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی استان فارس و میراب زايندهرود 109۵ ............................................................
بندهای  10و  11تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/10/11در خصوص شركتهای
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری گتوند و بهرهبرداری از كانالهای آبیاری و زهکشی میناب رود 1096 ......
بند  6تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/8/29در خصوص شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری ناحیه كرخه و شاوور 1096 .................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/7/3در خصوص شركت بهرهبرداری تولید و انتقال
آب جنوب شرق 1097 ...................................................................................................................................
بند  7تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/6/27در خصوص شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری زهره و جراحی 1097 .........................................................................................................................
بند  1تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/6/13در خصوص شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری و زهکشی استان تهران 1097 ...........................................................................................................
بندهای  1الی  ۵تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/۵/30در خصوص شركت بهرهبرداری از
كانالهای آبیاری و زهکشی میناب رود ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان فارس،
شركت بهرهبرداری و توزيع آب گلستان ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر
و شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی دشت ساوه شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری
و زهکشی دشت ساوه 1097 .........................................................................................................................
بندهای  8الی  11تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/۵/2در خصوص شركت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی دشت قزوين ،شركت میراب زاينده رود ،شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری و زهکشی دشت گلپايگان و شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری گتوند1099 ...........................

حح

بندهای  3الی  6تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1389/3/22در خصوص شركت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ،شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مغان،
شركت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی گیالن و شركت بهرهبرداری و توزيع آب
مازندران 1099 ........................................................................................................................................
بند  3تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1388/12/8در خصوص شركت آب و برق كیش 1100 ........
بند  4تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1388/9/28در خصوص شركت بهرهبرداری از شبکههای
آبیاری و زهکشی زرينه رود 1101 .................................................................................................................
بندهای  4و  ۵تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1388/8/23در خصوص شركتهای آب و برق
كیش و شركتهای زهکشی و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری 1101 ........................................................
بند  11تصويبنامه هیئت واگذاری مورخ  1388/4/6در خصوص شركت زهکشی زرينه رود 1102 ....
بند  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ  1387/8/۵در خصوص شركتهای بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی زرينه رود ،مديريت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه كرخه و بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی وحدت 1102 ....................................................................................................
بند  7تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ  1386/12/22در خصوص شركتهای آب و
فاضالب 1102 ........................................................................................................................................
بند  1تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ  1386/11/17در خصوص شركت مهندسین مشاور
زايند آب 1103 ...............................................................................................................................................
بند  7تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/10/12در خصوص شركت توسعه منابع آب
خاورمیانه1103 ..............................................................................................................................................
بند  9تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/9/17در خصوص شركت توسعه منابع آب
خاورمیانه1103 ..............................................................................................................................................
بند  3تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/8/12در خصوص شركت آب و فاضالب شیراز و
شركت آب و فاضالب اهواز 1104 ................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/7/2در خصوص شركت مهندسی تجهیزات آب و
برق ايران 1104 .............................................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/6/13در خصوص شركتهای پیمانکاری
كارهای آبی هنگام آب ،خدمات عمومی رفاهی برق و مهندسی مشاور هلیل آب 1104 ..............................
بند  6تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/۵/22در خصوص شركت توسعه منابع آب
خاورمیانه110۵ ..............................................................................................................................................
بند  ۵تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ  1386/2/26در خصوص شركت مهندسین

طط

مشاور الر 110۵ ....................................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1386/2/12در خصوص شركت ساختمان سد و
تأسیسات آبیاری (سابیر) 110۵ ......................................................................................................................
بند  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ 1382/8/6در خصوص شركتهای مورد واگذاری 1106
بندهای  1و  2تصويبنامه هیئت عالی واگذاری مورخ  1381/11/1۵در خصوص قیمت پايه
شركتهای وزارت نیرو 1106 .......................................................................................................................
1107

فصل دوم:شركتهای دانشبنیان

الف -موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1108................................................

ماده ( )17قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1108 ...............................................................................
ماده ( )18قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1109 ...............................................................................
ماده ( )1۵1قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1109 ............................................................................
ماده ( )107قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ( )224قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه مصوب 1109 ..................................................................................................... 1389/10/1۵
ب -موادی از قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها
و اختراعات مصوب 1110............................................................................. 1389/8/5

آيیننامه اجرايی قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات مصوبه شماره /141602ت  46۵13هـ مورخ  1391/8/21هیئتوزيران 1114 ...........................
ماده  3اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفايی شماره /۵0298ت  46428هـ مورخ  1391/3/16با
اعمال اصالحات 1119 ..................................................................................................................................

1121

بخش ششم :قوانین و مقررات حمایتی

1123

فصل اول :تأمین منابع مالی

الف -یادداشت تدوینكنندگان1124................................................................................

تأمین منابع مالی در بند الف ماده  142قانون برنامه پنجم 1124 .........................................................
ب -مكانیزم تأمین منابع از صندوق توسعه ملی 1125......................................................

ماده  84برنامه پنجم توسعه (اساسنامه صندوق توسعه ملی) مصوب 112۵ .................... 1389/10/1۵
نظامنامه ضوابط و شرايط اعطای تسهیالت ارزی مصوب جلسه  1393/4/17هیئت امنای صندوق
توسعه ملی1128 ...........................................................................................................................................

یی

نظامنامه ضوابط و شرايط اعطای تسهیالت ريالی مصوب جلسه  1393/4/17هیئت امنای صندوق
توسعه ملی 1136 ...........................................................................................................................................
فعالیتهای واجد اولويت پرداخت تسهیالت ارزی صندوق مصوب جلسه  1393/4/17هیئت امنای
صندوق توسعه ملی1141 ..............................................................................................................................
فعالیتهای واجد اولويت پرداخت تسهیالت ريالی صندوق مصوب جلسه  1393/4/17هیئت امنای
صندوق توسعه ملی1142 ..............................................................................................................................
اختصاص مبلغ هشت میلیارد ( )8/000/000/000دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی مصوبه
شماره /49602ت۵0890هـ مورخ  1393/۵/۵هیئتوزيران 1143 ................................................................
اختصاص مبلغ پانصد میلیون ( )۵00/000/000دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی مصوبه شماره
/4۵919ت۵0843هـ مورخ  1393/4/2۵هیئتوزيران 114۵ ........................................................................
اختصاص مبلغ يک میلیارد و پانصد میلیون ( )1/۵00/000/000دالر از محل منابع صندوق توسعه
ملی مصوبه شماره /186886ت۵0278هـ مورخ  1392/12/19هیئتوزيران با اعمال اصالحات 1146 ......
ج -قوانین و مقررات ناظر بر حساب ذخیره ارزی 1147....................................................

مصوبه شماره  498۵4/183302مورخ  1392/12/11هیئتامنای حساب ذخیره ارزی در خصوص
اقساط معوقگیرندگان تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی با اعمال اصالحات 1148 ..............................
حذف عبارت «حساب ذخیره ارزی» در بند «چ» ماده ( )1آيیننامه وصول مطالبات سررسید گذشته،
معوق و مشکوكالوصول مؤسسات اعتباری (ارزی -ريالی) شماره /12۵90ت  4۵۵0۵هـ 11۵11393/1/23
د -قوانین و مقررات ناظر بر اوراق مشاركت 1151............................................................

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب
11۵1 ......................................................................................................................................... 1384/8/22
قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب
11۵2 ......................................................................................................................................... 138۵/4/18
قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب 11۵2138۵/11/2۵
قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب 11۵3 ... 1386/۵/3
ماده  ۵2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11۵3 1384/8/1۵
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل صنايع نوسازی كشور و اصالح ماده ( )113قانون برنامه سوم
توسعه مصوب 11۵4 ................................................................................................................. 1382/۵/26
آيیننامه اجرايی انتشار اوراق مشاركت شركتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار به استناد ماده
(« )22قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنايع كشور و اصالح ماده ( )113قانون برنامه
سوم توسعه مصوبه شماره /12003ت  30629هـ مورخ  1383/4/21هیئتوزيران1161 ............................

كك

قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  1376/6/30مجلس شورای اسالمی با اعمال اصالحات1170
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1228 ......................................................................................................................................... 1377/3/24
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ماده ( )80قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 12۵2 ........................................... 1389/10/1۵
آيیننامه اجرايی بند «و» ماده ( )80قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران
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كشور 138۵ ...........................................................................................................................................

فف

عناوين بنگاهها و فعالیتهای زيرمجموعه مادرتخصصی شركت مهندسی آب و فاضالب كشور بر
اساس ماده  ۵آيیننامه اجرايی تشخیص ،انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر يک
از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده ( )2قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ( )44قانون اساسی مصوبه
شماره /11۵320ت  43181ك مورخ  1388/6/7با اعمال اصالحات 138۵ ................................................
1389

فصل سوم :شوراهای مرتبط با مدیریت منابع آب

الف -شورای عالی آب و مصوبات آن1390.......................................................................

مستند تشکیل شورای عالی آب (ماده  10قانون تشکیل وزارت جهاد كشاورزی) 1390 .......................
مصوبات اولین جلسه شورای عالی آب مورخ 1390 ...........................................................1381/4/12
مصوبات دومین جلسه شورای عالی آب مورخ 1392 .........................................................1382/1/20
مصوبات سومین جلسه شورای عالی آب مورخ 1394 .......................................................... 1384/3/4
مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی آب مورخ 139۵ ..................................................... 1389/۵/24
مصوبات پنجمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1398 .................................................... 1389/10/19
مصوبات ششمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1399 ...................................................... 1390/2/24
مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1402 ......................................................... 1391/3/2
مصوبات هشتمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1403 ....................................................... 1392/7/2
مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1404 ........................................................... 1392/8/7
مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1406 ........................................................ 1392/10/3
مصوبات يازدهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1407 ................................................. 1392/10/23
مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1409 ..................................................1392/12/۵
مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1409 ..................................................1393/1/18
مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 1411 .................................................. 1393/۵/4
ب -شورای گنجینه ملی آب ایران1415...........................................................................

مستند تشکیل شورای گنجینه ملی آب ايران (اساسنامه گنجینه ملی آب ايران مصوب 1376/4/31
شورای عالی انقالب فرهنگی ) 141۵ ...........................................................................................................
ج -شوراهای هماهنگی در جلوگیری از آلودگی رودخانه 1419...........................................

مستند تشکیل شورای حفاظت كیفی رودخانه زايندهرود (آيیننامه تشکیل شورای حفاظت كیفی
رودخانه زايندهرود مصوبه شماره  61934ت  31۵17هـ مورخ  1383/10/23هیئتوزيران) 1419 ..............
مستند تشکیل شورای حفاظت كیفی رودخانه كارون (مصوبه شماره /16۵08ت  23994هـ مورخ
 1381/4/24هیئتوزيران) 1421 ..................................................................................................................

صص

مستند تشکیل دبیرخانه كمیسیون تبصره ذيل ماده ( )۵آيیننامه جلوگیری از آلودگی آب در سازمان
حفاظت محیط زيست (مصوبه  62407ت  49141هـ مورخ 1422 ........................................... )1393/6/4
د -كارگروه و شورای هماهنگی توسعه منطقهای1423......................................................

مستند تشکیل كارگروه ستادی آب كشاورزی (ماده  7آيیننامه اجرايی ماده ( )11قانون تشکیل
وزارت جهاد كشاورزی مصوبه شماره /۵29۵1ت  28840ك مورخ 1423 ............................. )1387/4/11
مستند تشکیل كارگروه هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فالت مركزی ايران و صنايع شرق كشور
(مصوبه شماره /9898ت  48۵00هـ  1392/1/24هیئتوزيران) 1424 ........................................................
مستند تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری توسعه پايدار و مديريت كرخه آيیننامه ساماندهی،
توسعه و مديريت اراضی پاياب سد كرخه (مصوبه شماره  46299ت  29۵04هـ مورخ 1383/8/19
هیئتوزيران) 142۵ .......................................................................................................................................
هـ -كمیسیونهای رسیدگی1427....................................................................................

مستند تشکیل هیئتهای سهنفری (مواد  19الی  20قانون توزيع عادالنه آب) 1427 ...........................
مستند تشکیل كمیسیون رسیدگی به امور آبهای زيرزمینی (تبصره  ۵ذيل ماده واحده قانون تعیین
تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مورخ 1428 ......................................................... )1389/4/13
مستند تشکیل كمیسیون رسیدگی به صدور پروانههای آبهای زيرزمینی (آيیننامه اجرايی فصل
دوم قانون توزيع عادالنه آب مصوبه شماره  49724مورخ  1363/8/19هیئتوزيران 1428 ........................
و -مخاطرات طبیعی 1429...............................................................................................

مستند تشکیل ستاد مديريت منابع آب (مصوبه شماره /46۵74ت  3۵4۵7هـ مورخ 138۵/4/28
هیئتوزيران) 1429 .......................................................................................................................................
مستند تشکیل كمیته اعمال مديريت مصرف آب در شرايط دوره بحرانی در تهران و اتخاذ تصمیماتی
جهت كاهش میزان مصرف آب (مصوبه شماره  26430ت  2327۵هـ مورخ  1379/6/13هیئتوزيران)1429
مستند تشکیل كمیته ملی كاهش اثرات باليای طبیعی (قانون تشکیل كمیته ملی كاهش اثرات
باليای طبیعی مصوب 1431 ...................................................................................................... )1370/۵/9
مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه امور سیل و مخاطرات دريايی ،برق ،آب و فاضالب ( بند 8
ماده  1۵آيیننامه اجرايی قانون تشکیل سازمان مديريت بحران كشور شماره /18۵64۵ت  40792ك
مورخ 1432 .............................................................................................................................. )1388/9/21
ز -كمیته ملی سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهكشی1432......................................

مستند تشکیل كمیته ملی سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهکشی (قانون تشکیل كمیته ملی
سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهکشی مصوب 1432 ................................................. )1366/3/27
اساسنامه كمیته ملی آبیاری و زهکشی ايران مورخ  1363/3/30مصوب هیئتوزيران 1433 ...............

قق

مستند تشکیل كمیته رودخانههای مرزی (قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانههای مرزی
مورخ 1441 .............................................................................................................................. )1362/۵/18
ح -شوراهای فرابخشی1442..........................................................................................

مستند عضويت وزير نیرو در كمیسیون جهت بررسی و هماهنگی مسائل و مشکالت كالنشهر
تهران و ساير كالنشهرها (مصوبه شماره /181۵47ت  ۵0269هـ  1392/12/6هیئتوزيران)1442 ......
مستند شركت وزير نیرو در كارگروه تخصصی انرژی ستاد هدفمندسازی يارانهها (بند ث مصوبه
شماره /173496ت  ۵0204ن مورخ 1442 .......................................................................... )1392/11/19
مستند شركت وزير نیرو در كارگروه تخصصی محیط زيست ستاد هدفمندسازی يارانهها (بند ز
مصوبه شماره /173496ت  ۵0204ن مورخ 1443 .............................................................. )1392/11/19
مستند شركت وزير نیرو در كارگروه تخصصی اطالعرسانی ،ارتباطات و تبلیغات ستاد هدفمندسازی
يارانهها (بند ع مصوبه شماره /173496ت  ۵0204ن مورخ 1444 ...................................... )1392/11/19
مستند شركت وزير نیرو در كارگروه تخصصی كشاورزی ستاد هدفمندسازی يارانهها (بند ف مصوبه
شماره /173496ت  ۵0204ن مورخ 144۵ .......................................................................... )1392/11/19
ماده  8اساسنامه سازمان هدفمندسازی يارانهها مصوبه شماره /10197۵ت  442۵2هـ مورخ
 1389/۵/27هیئتوزيران با اعمال اصالحات مصوبه شماره /128271ت  4۵9۵6هـ مورخ 1392/7/17
هیئتوزيران 144۵ ........................................................................................................................................
مستند عضويت وزير نیرو در كمیسیون امور زيربنايی ،صنعت و محیط زيست (بند  4ماده  6مصوبه
شماره /111438ت  882هـ مورخ  1368/10/3و اصالحات بعدی آن مصوبه شماره /111947ت 49۵06
هـ مورخ  1392/۵/30هیئتوزيران) 1446 ...................................................................................................
مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه ملی مديريت يکپارچه زيستبومهای حساس و شکننده
(آيیننامه اجرايی جزء ( )1بند «الف» ماده ( )187و بند «الف» ماده ( )191قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمی ايران مصوبه شماره /122۵86ت  480۵6هـ مورخ  1392/7/3هیئتوزيران)1446
مستند عضويت وزير نیرو در ستاد اجرايی مديريت حوضه آبخیز درياچههای ارومیه و هامون (مصوبه
شماره  44070/17182مورخ  1389/1/29هیئتوزيران) 1448 ...................................................................
مستند عضويت وزارت نیرو در مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی يارانهها (ماده  1۵قانون هدفمند
كردن يارانهها مصوب 14۵0 ................................................................................................. )1388/10/1۵
مستند عضويت معاون وزير نیرو در شورای هماهنگی ( ماده  12آيیننامه اجرايی قانون تشکیل
سازمان مديريت بحران كشور شماره /18۵64۵ت  40792ك مورخ 14۵1 ........................... )1388/9/21
مستند ستاد راهبری بازسازی براساس قانون تسريع در بازسازی مناطق آسیبديده در اثر حوادث
غیرمترقبه مصوب 14۵3 ........................................................................................................... 1392/3/19

رر

ستاد توسعه فناوری آب ،خشکسالی ،فرسايش و محیط زيست ( 1388معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری) 14۵3 ...................................................................................................................................
مستند عضويت وزير نیرو در شورای عالی مديريت بحران كشور ( ماده  ۵قانون تشکیل سازمان
مديريت بحران كشور مصوب 14۵4 ........................................................................................ )1387/2/31
مستند عضويت وزير نیرو در شورای هماهنگی توسعه پايدار مناطق كويری و بیابانی (آيیننامه
تشکیل شورای هماهنگی توسعه پايدار مناطق كويری و بیابانی مصوبه شماره /۵01۵8ت  342۵4هـ
مورخ  1386/4/4هیئتوزيران با اعمال اصالحات) 14۵۵ .............................................................................
مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه ملی قانون مديريت پسماندها (مواد  2و  3مصوبه شماره
/28488ت  32۵61هـ مورخ  1384/۵/10هیئتوزيران با اعمال اصالحات و الحاقات)14۵8 .....................
مستند مشاركت وزارت نیرو در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی (ماده  11قانون مديريت پسماندها
مصوب 14۵9 ........................................................................................................................... )1383/2/20
مستند عضويت وزير نیرو در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه كشور و ستادهای تابع آن (طرح جامع
امداد و نجات كشور مصوبه شماره /2282ت  24412هـ  1382/1/23مورخ  1382/1/17هیئتوزيران)1460
مستند عضويت معاون وزير نیرو در كارگروه ملی آمادگی (طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه
شماره /2282ت  24412هـ  1382/1/23مورخ  1382/1/17هیئتوزيران) 1462 .......................................
مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروههای تخصصی (طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره
/2282ت  24412هـ  1382/1/23مورخ  1382/1/17هیئتوزيران) 1463 ..................................................
مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه رعايت حريم اختصاصی شبکههای تأسیسات عمومی خدمات
زيربنايی (مصوبه شماره /3۵216ت  2۵088هـ مورخ  1381/11/26هیئتوزيران) 1464 ...........................
مستند عضويت وزير نیرو در شورای عالی اشتغال ( قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب
146۵ .......................................................................................................................................... )1377/6/1
مستند عضويت وزير نیرو در كمیسیون هماهنگی پروژه شهرهای سالم (مصوبه شماره /732ت
 14342هـ مورخ 137۵/1/28هیئتوزيران) 1467 ........................................................................................
مستند عضويت وزارت نیرو در كمیسیون عالی هماهنگی امور اجرايی كشور (آيیننامه هماهنگی
اقدامات عمرانی مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث
تأسیسات میباشد مصوبه شماره /140202ت  993مورخ  1366/11/17هیئتوزيران) 1468 .....................
مستند عضويت وزير نیرو در شورای انرژی اتمی (ماده  7قانون سازمان انرژی اتمی ايران مصوب
1470 ....................................................................................................................................... )13۵3/4/16
مستند عضويت وزير نیرو در كمیته انرژی اتمی (ماده  10قانون سازمان انرژی اتمی ايران مصوب
1471 ....................................................................................................................................... )13۵3/4/16

شش

مستند عضويت وزير نیرو در شورای عالی شهرسازی و معماری ايران (قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ايران مصوب 1472 ............................................................................. )13۵1/12/22
مستند عضويت نماينده وزارت نیرو در كمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ( آيیننامه
نحوه بررسی و  ...مصوبه شماره /۵۵837ت  21414هـ مورخ  1378/10/20هیئتوزيران) 1474 ..............
ط -شوراهای استانی1476..............................................................................................

مستند عضويت رئیس واحدهای استانی وزارت نیرو شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای (آيیننامه
اجرايی ماده  184قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره /374۵4ت  47812هـ مورخ 1391/2/30
هیئتوزيران) 1476 .......................................................................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در شورای برنامهريزی و توسعه استان (آيیننامه اجرايی شورای
برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ  1390/8/14هیئتوزيران با اعمال
اصالحات)1477 ............................................................................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی امور اقتصادی (آيیننامه اجرايی شورای
برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ  1390/8/14هیئتوزيران با اعمال
اصالحات)1479 ............................................................................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی امور زيربنايی و شهرسازی (آيیننامه
اجرايی شورای برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ  1390/8/14هیئتوزيران
با اعمال اصالحات) 1481 .............................................................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی آمايش سرزمین ،محیط زيست و توسعه
پايدار (آيیننامه اجرايی شورای برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ
 1390/8/14هیئتوزيران با اعمال اصالحات)1482 ....................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذايی (آيیننامه اجرايی
شورای برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ  1390/8/14هیئتوزيران 1484 .....
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی میراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگری (آيیننامه اجرايی شورای برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ
 1390/8/14هیئتوزيران با اعمال اصالحات)148۵ ....................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو شورای حفاظت از منابع آب زيرزمینی استان (ماده  6مصوبه
شماره /8۵166ت  3۵378هـ 1487 ........................................................................................)1387/۵/29
مستند عضويت مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان
(طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره /2282ت  24412هـ  1382/1/23مورخ 1382/1/17
هیئتوزيران) 1488 .......................................................................................................................................

تت

مستند عضويت وزارت نیرو در كمیسیونهای هماهنگی (آيیننامه هماهنگی اقدامات عمرانی
مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد
مصوبه شماره /140202ت  993مورخ  1366/11/17هیئتوزيران) 1490 ...................................................
ی-شوراهای شهرستانی 1491.......................................................................................

مستند شركت نماينده وزارت نیرو در ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه كسـب (ماده  2ستاد
ساماندهـی صنوف فاقد پروانه كسـب  ...مصوبه شماره /137974ت  480۵7هـ مورخ 1391/7/12
هیئتوزيران) 1491 .......................................................................................................................................
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كمیته برنامهريزی شهرستان (آيیننامه اجرايی شورای
برنامهريزی و  ...مصوبه شماره /162178ت  47221هـ مورخ  1390/8/14هیئتوزيران با اعمال
اصالحات) 1492 ............................................................................................................................................
ماده  1آيیننامه شرح وظايف تفصیلی شورای مسکن استان مصوبه شماره /93267ت  42998ك
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