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 «آیات   قرآن  کریم »  
 

 بِقَـدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 

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.

 18مؤمنون 

 

 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
 اى را از آب پديد آورديم. زندهو هر چیز 

 30انبیاء 
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  پیام وزیر نیرو 

ی و تدوين برنامه ششم های اقتصاد مقاومت اينک در آستانه ابالغ و اجرايی شدن سیاست

ها در حوزه قوانین و مقررات  مفتخر است زيرساخت و پايه انجام بهینه سیاست توسعه، وزارت نیرو

حوزه مديريت آب را با هدف آمادگی برای تحقق دكترين اقتصاد مقاومتی، آغاز تدوين برنامه 

حقوقی  سازی قوانین و مقررات حوزه آب و تهیه بستر ششم توسعه، تدوين و تنقیح و يکپارچه

 را به طبع نشر آراسته نمايد. رفع پراكندگی و تعارض قوانین در بخش منابع آب مناسب و

با همت و كوشش جمعی از تالشگران  در نظم نوین قانونی كتاب مدیریت منابع آب

رين ای ارزشمند از آخ ريزی كشور تدوين و تنقیح شده است، اين تحقیق مجموعه عرصه برنامه

های مرتبط با مديريت منابع آب  ها، مستندات و دستورالعمل نامه نظم حقوقی قوانین، مقررات، آيین

بوده كه برای اولین بار در كشور به صورتی جامع و منسجم تدوين و در اختیار كاربران اعم از 

 گیرد. مندان قرار می دانان و عالقه نظران، حقوق كارشناسان، مديران، صاحب

 دانم از اين تالش ارزنده تشکر و قدردانی نمايم. فرض می برخود 
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  پیام معاون آب و آبفای وزیر نیرو 

سازان و  گیران، تصمیم ای، آگاهی است. دولتمردان، تصمیم امروزه پشتوانه هر رشد و توسعه

گام اول نسبت به آفرينی مناسب در روند ارتقای كشور الزم است در  برای نقشفعاالن اقتصادی 

 قوانین و مقررات آگاهی و تسلط كافی داشته باشند.

در راستای ايفای نقش محوری خود اين افتخار را  رو، معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از همین

 را منتشر نمايد.  در نظم نوین قانونی كتاب مدیریت منابع آبدارد 

گیران در حوزه آب از طريق نشر  ، ارتقاء دانش آحاد تصمیمهای مهم وزارت نیرو رسالتاز 

 پژوهان در حوزه آب است. گذاران و سیاست نتايج مطالعات و مطالب مفید فايده برای سیاست

اجرا  آشنايی يکپارچه با فضای قانونی در يک پیوستار منطقی، برای دست اندركاران طراحی و

 كشور است. های اين مقطع تاريخی از وضعیت ناهنجار منابع آب از لوازم و ضرورت

گردد، تالش شده است تا قوانین و مقررات  در كتابی كه اكنون تقديم مخاطبان فرهیخته می

 حوزه آب، در نظمی متناسب با نیاز كاربران اجرايی تنظیم گردد. 

كاربران  صورت بخشی و يا با نگرش هايی كه به جموعه را از كتابچنین رويکردی، اين م

سازد. در اينجا شايسته است از زحمات همکاران تالشگر و  گردد، متمايز می آكادمیک تنظیم می

 كنندگان اين مجموعه، تشکر و تقدير نمايم. دلسوز وزارتخانه و نیز گردآورندگان و تدوين

نظرهای  نظران قرار گیرد و ما را از نقطه نظر صاحب امید است اين تالش مقبول طبع و 

 مند سازند.  های بعدی بهره ارزشمند خود برای ويرايش
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 مقدمه به قلم جناب آقای مهندس جعفر غفاری شیروان 

های برخوردار های بزرگ و دشتپیش جوامع انسانی در تکاپوی تأمین غذا در حاشیه رودخانهاز ده هزار سال 

ويژه بعد از انقالب صنعتی در قرن اند. با افزايش جمعیت و توسعه شهرنشینی بهاز منابع آب زيرزمینی شکل گرفته

شهرها، كشاورزی، ژه كالنويهای مصرف بههای استحصال و دستیابی به منابع آب برای بخشنوزدهم، چالش

 ها بروز نموده است. حفظ و پايداری اكوسیستم با انرژی و صنعت

برگزار گرديد، برای  1977الدول آب كه در ماردل پالتا آرژانتین در سال الملل در اولین نشست بینجامعه بین

رفاه اجتماعی و زيستی بشر المللی با هدف ارتقاء ای و بینحل مشکالت و مسائل آب در سه سطح ملی، منطقه

 در حال توسعه به توافق رسید. ويژه در كشورهای به

 را به عنوان دهه تأمین آب شرب و بهداشت نامگذاری كرد. 80مجمع عمومی سازمان ملل، دهه  1980در 

ور كش 100المللی دوبلین و نشست زمین در ريودوژانیرو برزيل كه با حضور بیش از در كنفرانس بین1992در 

زيست و توسعه اجتماعی و اقتصادی مبذول شد. سران حاضر  تشکیل شد، تأكید جدی و آنی به مباحث آب، محیط

در نشست زمین، كنوانسیون تغییر آب و هوا و كنوانسیون تنوع بیولوژيکی را امضاء كردند و بیانیه نشست و اصول 

صفحه برای رسیدن به توسعه پايدار در قرن  300در  را 21شده در دستور كار ها و برنامه پذيرفتهمربوط به جنگل

 امضاء كردند. 21

در  2000المللی آن در قرن اخیر، در نشست هزاره سوم كه در سال با توجه به اهمیت آب و دغدغه فراگیر بین

دستیابی به پیوسته منابع آب برای همنیويورك برگزار گرديد، حکمروايی خوب آب در چارچوب رويکرد مديريت به

پیوسته منابع آب، نقش و تأثیر مباحث آب را در اقتصاد سیاسی و هماهداف هزاره مطرح گرديد. رويکرد مديريت به

فضای »كند. برای اين منظور نیاز به اصالح و تغییر در سه محور اصلی های اجتماعی تسهیل میهمچنین بخش

باشد. می« های نهادی، ابزارهای مديريتیمالی و اعتباری(، نقشها، قوانین و مقررات و منابع توانمندساز )سیاست

پیوسته منابع آب نیاز به گردآوری اسناد و مدارك و قوانین و مقرارت مرتبط و همدر فرآيند تهیه برنامه مديريت به

 ارد.باشد كه تالش گروه پژوهشی به تحقق اين امر معطوف بوده است كه جای تقدير و تشکر دتأثیرگذار می
 

  جعفر غفاری شیروان 

  1393 ماه مهر 



 ه 

 

 خالصه اجرایی 

های كلی و  بندی موضوعی و با نگاه ويژه به سیاست با طبقه« در نظم نوين قانونی مديريت منابع آب»كتاب 

 (44) چهل و چهار ، اصلپیرامون اقتصاد مقاومتی، برنامه پنجم توسعه های رهبر معظم انقالب ابالغیه

 ... مرتبط با مديريت منابع آب، پیش روی شما قرار دارد. و اساسی قانون

ساله قانونگذاری در كشور از روزنامه رسمی  كلیه متون اين كتاب در بخش قوانین و مقررات در دوره صد 

جمهوری اسالمی ايران انتخاب و در صورت نسخ، حذف و در صورت اصالح يا الحاق موارد به شرح متن اعمال 

 است. شده 

در اين كتاب با نگاه جامع به مقوله آب پرداخته شده است به اين معنی كه غیر از قوانین اصلی، كلیه قوانین و 

دهد، شناسايی و در قالب فصول مختلف ارائه شده است.  مقررات ديگر كه مديريت منابع آب را تحت تاثیر قرار می

، از مشکالت اساسی حوزه مديريت آب ن و مقررات موضوعهبا قوانیآب  آموختگان حوزه  اطالع دقیق دانش عدم 

  است. بوده، يکی از اهداف اصلی تدوين اين كتاب رفع اين نقیصهتشخیص داده شده و 

اين كتاب   ،موضوعی با توجه به پیکربندی و تدوين ترمینولوژی حقوقی شامل صدها واژه تخصصی و نمايه

تواند در صورت تصويب مسئولین وزارت علوم،  ی را داشته و میقابلیت تبديل شدن به يک طرح درس دانشگاه

 ها مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات و فناوری به عنوان واحد درسی دانشجويان حوزه آب در دانشگاه

 باشد های خاص اين اثر می كنندگان از شاخصههای تدوين و يادداشتبندی موضوعی قوانین  دسته

شرح ذيل نگارش شده  ن و مقررات مرتبط با مديريت منابع آب در هفت بخش بهدر اين تحقیق كلیه قوانی

 است: 

 شامل ، فصل اولباشد می فصل سه مشتمل بر بخش اول: اسناد باالدستی ناظر بر مدیریت منابع آب

های كلی  با توجه به اهمیت سیاست بوده و فرابخشی های كلی سیاستز و اندا ، سندچشماصول قانون اساسی

شورای اقتصاد مشتمل بر برنامه  18/۵/1393مورخ  ۵4987اقتصاد مقاومتی در اين فصل متن مصوبه شماره 

 های عملیاتی وزارت نیرو قرار داده شده است.  ها و برنامه اجرايی، مبانی و مستندات، اهداف، سیاست

 .باشد میبخش آب اسناد راهبردی  ،فصل سومو   های بخشی در حوزههای كلی  استسی ،دوم فصل

های  ی، آبهای سطح شامل هفت فصل كلیات، آب قوانین و مقررات اصلی بخش آب بخش دوم:

ی و منابع مشترك آب، های مرز روستايی(، رودخانه -)شهری فاضالببهداشت و ب و شر  ی، آبزيرزمین



 و 

 

های مرزی و ، رودخانههای زيرزمینیآببا توجه به اهمیت مباحث باشد.  وری آب می ی و افزايش بهرهگذار قیمت

قانون برنامه پنجم توسعه،  141و   140 دموادر  وری آب كشاورزی، منابع مشترك آب و همچنین افزايش بهره

 است.استفاده  قابلتدوين برنامه ششم توسعه  موضوع كمک و در دركتحلیلی ارائه شده است كه به 

قانون  142و  141،  140 وادم ، فصل هفتشامل  ه و مدیریت منابع آبپنجم توسع  برنامه بخش سوم:

و جهاد كشاورزی مرتبط با مديريت  های نیروهای اجرايی وزارتخانه بسته به همراه مستندات، برنامه پنجم توسعه

منابع آب، قوانین بودجه سنواتی در برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق 

 باشد. آن  و نظام فنی و اجرايی در حوزه آب می

های  در فرآيند تدوين برنامه ششم توسعه، خواه به لحاظ نقد روش یورودی مناسبتواند  میاين بخش 

و امکان دسترسی پژوهشگران و كاربران  ، باشدكارگرفته و خواه از باب استفاده از محتوای مباحث مطرح شده به

تواند به تقويت حافظه اين بخش می محتوای. نمايد می را فراهم تصويب احکام برنامهبه مبانی و سیر تدوين و 

و الگويی جامع و علمی برای  كرده كمک ،ريزی بخش آب سازمانی، پیوستگی و نقدپذيری درونی نظام برنامه

 ارائه كند. ،آمده دستبه  باره دانش های آتی در راستای جلوگیری از هدررفت چند تدوين و انتشار مستندات برنامه

در اين بخش، كلیه مذاكرات مجلس شورای اسالمی مرتبط با مديريت منابع آب )به تفکیک جلسات و مواد(، 

ارتباط، تذكرات غیر بندی شده و كلیه مواردی كه شامل تعارفات، محاورات بیاحصاء و به تفکیک مواد قانون طبقه

صورت يک سند برای هر ماده تهیه شده است. همچنین تن مذاكرات بهمرتبط با ماده قانونی و ... بوده حذف و م

ای با برنامه چهارم توسعه انجام و های چهارم و پنجم توسعه، مطالعه تطبیقی مقايسهبه دلیل ارتباط بین برنامه

 موارد متناظر و مشابه به تفکیک هر ماده آورده شده است.

زيست و   فصل اراضی، محیط پنجشامل  قوانین و مقررات تأثیرگذار بر بخش آب بخش چهارم:

المللی ، جرائم، تخلفات و دعاوی مرتبط با آب و قوانین و مقررات بین، مخاطرات طبیعیجلوگیری از آلودگی آب

 باشد. می

های  شامل دو فصل قانون اجرای سیاست فرابخشیقوانین و مقررات قوانین و مقررات  بخش پنجم:

های قانون اجرای نامهكلیه مواد و آيینباشد.  بنیان می های دانش و شركت قانون اساسی (44كلی اصل )

ال قانون اساسی و مجموعه مصوبات هیئت واگذاری در خصوص آب در طی ده س 44های كلی اصل  سیاست

 گذشته احصاء شده است.



 ز 

 

، شامل چهار فصل تأمین منابع مالی، حمايت از فضای كسب وكار قوانین و مقررات حمایتی بخش ششم:

 باشد.  گذاری خارجی می حمايت از ساخت داخل و حمايت از سرمايه

نامه اعطای تسهیالت مکانیزم تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به همراه نظام ،تأمین منابع مالی فصلدر 

های واجد اولويت پرداخت تسهیالت ارزی و ريالی هیئت امنای صندوق توسعه ملی و مستند ارزی و ريالی، فعالیت

همچنین ن و از محل منابع صندوق توسعه ملی و قوانی ،( دالر10.000.000.000میلیارد ) ده بالغاختصاص م

های بالعوض،  ها )كمک تأمین مالی طرح و فاينانس خارجی و داخلی ،مقررات ناظر بر اوراق مشاركتقوانین و 

 های فنی و اعتباری( ارائه شده است. يارانه سود، وجوه اداره شده و كمک

 و مؤسسات وابسته، نیرو  فصل وزارت پنجشامل نهادهای مؤثر در مدیریت بخش آب  بخش هفتم:

آب،  شوراهای مرتبط با مديريت منابع آب و  .... در حوزه  ها و ، كمیتهوزارت نیرو های مادر تخصصی شركت

های ای و گروههای علمی و تخصصی بخش آب )گروه فنی و مهندسی، گروه كشاورزی، گروه بین رشتهانجمن

  مردم نهاد( است.

 شامل:  با توجه به گستردگی مطالب اين اثر شامل چندين پیوست

قوانین  براساسدر دو قالب جداگانه ترمینولوژی  ترمینولوژی حقوقی مديريت منابع آب پیوست شماره یك:

 متون علمی شامل صدها كلمه كلیدی مرتبط با بخش تدوين شده است. براساسو مقررات و ترمینولوژی 

 14/10/1389مصوب ششصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ  نقشه جامع علمی كشور پیوست شماره دو:

 شورای عالی انقالب فرهنگی.

 قانون برنامه پنجم. 142الی  140ترجمه انگلیسی مواد  پیوست شماره سه:

شدن آن  و قانون آب و نحوه ملی 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب   پیوست شماره چهار:

 ا درج اصالحات و الحاقات.ب 27/4/1347مصوب 

اول تا توسعه بعد از انقالب ) هایكلیه احکام مرتبط با مديريت منابع آب در برنامه پیوست شماره پنج:

از قانون برنامه عمرانی پنجم  یمواد های قبل از انقالب، از برنامهبا درج اصالحات و الحاقات و  (چهارم

 ونیسیكم 23/3/13۵2مصوب  كشور ) یاز خالصه برنامه پنجم عمران یمواد و 13۵2 -13۵6نظر شده( دي)تجد

 .آورده شده است منابع آب تيرمدي با مرتبط13۵2 – 13۵6( نیبرنامه مجلس

های الزم به ذكر است قوانین برنامه در بازه زمانی خود قابل اجرا بوده و اين پیوست، سابقه تاريخی برنامه 

 د.ده توسعه در حوزه آب را نشان می



 ح 

 

هايی با  ، برگزاری كنفرانسقانون جامع آب كشوراليحه نويس  پیش هیته یبرا یبستر مناسبتحقیق  نيا

از  .باشد میبخش منابع آب در برنامه ششم توسعه  مرجعی برای تهیه مواد اليحه نیو همچنعناوين فصول كتاب 

روز بودن اطالعات مندرج در متن، اعمال آخرين اصالحات در متن قوانین و اين مجموعه به ديگر های ويژگی

 باشد.  بندی موضوعی آنها می مقررات و دسته

بازوی علمی وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفته و مؤسسه  به عنوانمؤسسه تحقیقات آب اين اثر توسط 

است   رای مديران بخش آب كشور، توانستهضمن حمايت مادی و معنوی از چاپ و نشر اين كتاب و ارسال آن ب

آمده ايفاء نمايد كه الزم است از نقش ويژه مسؤولین آن مؤسسه به   نقش مهمی را جهت انتقال تجربیات بدست

 جهت همکاری صمیمانه در اين خصوص تشکر گردد.

ازمان مديريت و ، آقای محمد كردبچه مشاور عالی سالزم است از جناب آقای جعفر غفاری شیرواندر پايان 

ها و شوراهای اقتصادی سازمان  ها، دبیرخانه ريزی كشور، آقای مجتبی خالصی ريیس امور كمیسیون برنامه

نظر و مساعدت جناب آقای    های ايشان بوده و نیز حسنكه اين اثر، مرهون راهنمايی ريزی كشور مديريت و برنامه

 جناب، ريزی و امور اقتصادی آقای علیرضا دائمی معاون برنامه رحیم میدانی معاون محترم امور آب و آبفا، جناب

 امور، آقای داود ماليی مشاور محترم معاونت شعاع معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پشتیبانیآقای رضا انجم

 نمايیم.  و عبدالرضا فروغی ريیس محترم بنیاد آب ايرانیان تقدير و تشکر وزارت نیرو آب و آبفا

ای ريیس محترم جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیركبیر و  همچنین از مساعدت جناب آقای مهدی ورسه

 گردد. آقای احمدرضا مختاری مدير محترم انتشارات اين واحد تشکر می

 

  سعید جاللی -آبادی الهام رستم 

  1393 ماه مهر 
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قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  18قانون برنامه پنجم توسعه متناظر با ماده  141ماده « ج»بند 
11/6/1383 ............................................................................................................................................483 
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قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  69قانون برنامه پنجم توسعه متناظر با ماده  141ماده « ج»بند 
11/6/1383 ........................................................................................................................................... 483 

قانون برنامه چهارم توسعه  18ماده « الف»تناظر با بند قانون برنامه پنجم توسعه م 141ماده « د»بند 
 484 ............................................................................................................................... 11/6/1383مصوب 
قانون برنامه چهارم  17ماده  ليذ« ط»قانون برنامه پنجم توسعه متناظر با بند  141ماده « د»بند 

 484 .................................................................................................................... 11/6/1383توسعه مصوب 

 485 همراه مستندات به قانون برنامه پنجم توسعه 142 ماده: سوم فصل

 486 ............................... آن ییاجرا نامه نییقانون برنامه پنجم توسعه و آ 142ماده  -الف

 یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج142ماده )« الف»دستورالعمل اجرايی بند 
 486 ...................... شورای اقتصاد با اعمال الحاقات 3/2/1391مورخ  16967/48007مصوبه شماره  رانيا

 490 ................................................... پنجم توسعهقانون برنامه  142مستندات ماده  -ب

 490 .............................................................................................................................................. اليحه
 490 ................................................................................................... های تخصصی مصوبات كمیسیون

 491 ................................................................................................................... مصوبه كمیسیون تلفیق
 491 ................................................................................................................. مشروح مذاكرات مجلس

 499 ...................................................................................... مصوبه مجلس، ارسالی به شورای نگهبان
 ۵00 ........................................................................................ ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول

 ۵00 ............................. منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول مصوبه كمیسیون تلفیق به
( مورخ 279منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول جلسه ) شروح مذاكرات مجلس بهم

14/10/1389 ......................................................................................................................................... ۵01 
 ۵01 ........................................... منظور رفع ايرادات شورای نگهبان در اظهارنظر اول مصوبه مجلس به

 قانون برنامه چهارم توسعه متناظر  یاجرا یها در سال یسنوات  یها از بودجه یبندها -ج

 501 .................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه  142با ماده 

« الف»متناظر با بند  24/12/138۵كل كشور مصوب  1386قانون بودجه سال  4تبصره « ج»بند 
 ۵01 ....................................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه 142ماده 

« الف»متناظر با بند  24/12/1388كل كشور مصوب  1389ذيل ماده واحده قانون بودجه سال  8بند 
 ۵02 ....................................................................................................... پنجم توسعهقانون برنامه  142ماده 

 142ماده «  ج»متناظر با بند  24/12/1383مصوب  1384قانون بودجه سال  3تبصره « الف»بند 
 ۵02 ....................................................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه



 

 ش 

 

 142ماده «  ج»متناظر با بند  2۵/12/1384مصوب  138۵قانون بودجه سال  3تبصره « الف»بند 
 ۵03....................................................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه

«  ج»متناظر با بند  24/12/1388كل كشور مصوب  1389قانون بودجه سال  16ذيل بند « ج»جزء 
 ۵03....................................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه 142ماده 

قانون  142ماده «  ج»متناظر با بند  19/2/1390كل كشور مصوب  1390قانون بودجه سال  ۵بند 
 ۵04................................................................................................................................. برنامه پنجم توسعه

قانون  142ماده «  ج»متناظر با بند  30/2/1391كل كشور مصوب  1391قانون بودجه سال  18بند 
 ۵04................................................................................................................................. برنامه پنجم توسعه

قانون  142ماده «  ج»متناظر با بند  21/3/1392كل كشور مصوب  1392قانون بودجه سال  21بند 
 ۵0۵................................................................................................................................. برنامه پنجم توسعه

 142ماده «  ج»متناظر با بند  6/12/1392كل كشور مصوب  1393قانون بودجه سال  11تبصره 
 ۵0۵....................................................................................................................... برنامه پنجم توسعهقانون 

 507 منابع آب تیریبا مد مرتبط یو جهاد كشاورز روین یها وزارتخانه ییاجرا یها بسته: چهارم فصل

 508 ...................................................................................................... رویوزارت ن -الف

هـ مورخ  48۵27ت /1۵۵788وزارت نیرو مصوبه شماره  ینامه در خصوص تعیین بسته اجراي تصويب
 ۵08......................................................................................................................... رانيوز ئتیه 9/8/1391

 535 ....................................................................................... یكشاورزوزارت جهاد  -ب

( قانون برنامه پنجم، شماره 217از بسته اجرايی وزارت جهاد كشاورزی موضوع ماده ) يیبندها
 ۵3۵............................................................................................. 9/8/1391هـ مورخ  48۵27/ت 1۵۵736

 545 منابع آب تیریبرنامه پنجم توسعه مرتبط با مد در یبودجه سنوات نیقوان: پنجم فصل

 546 ......................... منابع آب تیریمدكل كشور مرتبط با  1393قانون بودجه سال  -الف

 ۵46................................................................ 6/12/1392كل كشور مصوب  1393قانون بودجه سال 
 557 ............................................... كل كشور 1393قانون بودجه سال  یها نامه نییآ  -ب

كل كشور مصوبه شماره  1393قانون بودجه سال ( 6بند )ز( تبصره ) يیاجرا نامه نيیآ
 ۵۵7..........................................................................رانيوز ئتیه 24/1/1393هـ  مورخ   ۵03۵7ت/4۵3۵
كل كشور مصوبه شماره  1393قانون بودجه سال ( 6بند )ط( تبصره ) يیاجرا نامه نیآب
 ۵62..............................................................................وزيران هیئت 17/1/1393هـ مورخ ۵03۵8ت/1267



 ت 

 

كل كشور مصوبه  1393قانون بودجه سال ( 11بند )ج( تبصره ) يیاجرا نامه نيیآ
 ۵66 .................................................................... وزيران هیئت 26/1/1393هـ مورخ ۵0384ت/۵724شماره
 568 ........................... منابع آب تیریكل كشور مرتبط با مد 1392قانون بودجه سال  -ج

 ۵68 ................................. با اعمال اصالحات 21/3/1392كل كشور مصوب  1392قانون بودجه سال 
 573 ............................ منابع آب تیریكل كشور مرتبط با مد 1391قانون بودجه سال  -د

 ۵73 ............................................................... 30/2/1391كل كشور مصوب  1391قانون بودجه سال 
 575 .......................... منابع آب تیریكل كشور مرتبط با مد 1390قانون بودجه سال  -هـ

 ۵7۵ ............................................................... 19/2/1390كل كشور مصوب  1390قانون بودجه سال 
 578 ............................ منابع آب تیریكل كشور مرتبط با مد 1389قانون بودجه سال  -و

 ۵78 ............................................................. 24/12/1388كل كشور مصوب  1389قانون بودجه سال 

با  ( قانون  برنامه پنجم توسعه مرتبط 244و الحاق آن موضوع ماده ) میتنظ قانون: ششم  فصل

 581 منابع آب تیریمد

 582 .................... منابع آب تیری( قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با مد224ماده ) -الف

 ۵82 ............................................................................................. ( قانون برنامه پنجم توسعه224ماده )
 588 .................. آن ییاجرا یها نامه نییقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آ -ب

مجلس شورای اسالمی  27/11/1380موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
 ۵88 ...................................................................................... با اعمال اصالحات مرتبط با مديريت منابع آب

 ديحق برداشت جد یدولت )واگذار یاز مقررات مال یبخش می( قانون تنظ63ماده ) يیاجرا نامه نيیآ
 ۵90 ........... با اعمال اصالحات رانيوز ئتیه 29/۵/1381مورخ  هـ  26960ت  22660شماره  آب( مصوبه 

 594 ....................... قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -ج 

 1۵/8/1384موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
 ۵94 ................................................ مجلس شورای اسالمی با اعمال اصالحات مرتبط با مديريت منابع آب

 597 حوزه آب و ییو اجرا یفن نظام: هفتم فصل

 598 ......................................................................... از قانون برنامه و بودجه یمواد -الف

 ۵98 .............................................................................................................................................. 1ماده 
 600 ................................................ های عمرانی( ( قانون برنامه و بودجه )اجرای طرح22( و )21مواد )
 601 ............................................................ های عمرانی( ( قانون برنامه و بودجه )اجرای طرح23ماده )
 601 ...........................................................................................قانون برنامه و بودجه )نظارت( 3۵ماده 



 

 ث 

 

 601 ............................................................................................ نظام فنی و اجرایی -ب

 614 ............................. آن ییاجرا یها نامه نییاز قانون برنامه پنجم توسعه و آ یمواد -ج

شماره  رانيا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج21۵دستورالعمل اجرايی ماده )
 616.......................... جمهور ريزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه 24/۵/1391مورخ  42۵42/100

 مشاوران، طرح و ساخت و  مانكاران،یعوامل )پ تیریمد یها بخشنامه نیعناو -د

 637 ......................................................................................................ارزش ( یمهندس

 232۵1/ت 48013شماره  نامه بيموضوع تصو مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یبند طبقه نامه نيیآ
 صیو تشخ یبند طبقه نامه نيی( آ12با اعمال اصالحات )اصالح بند )ج( ماده ) 11/12/1381هـ مورخ 

 637.................................................................... (8/6/1390 116۵41/232۵1شماره  مانکارانیپ تیصالح
هـ مورخ  28437/ت 20637شماره  نامه بيمشاوران موضوع تصو تیصالح صیتشخ نامه نيیآ

 637............................................................................................................. با اعمال اصالحات 23/4/1383
های صنعتی به روش طرح و ساخت مصوبه  نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران اجرای پروژه آيین

 637........................................................... رانيوز ئتیه 22/12/1380هـ مورخ  21811/ت ۵8۵67شماره 
مورخ  142/10۵-79/۵0دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی بخشنامه شماره 

 637.............................................................................. ريزی و نظارت راهبردی معاونت برنامه 10/1/1381
-32723/۵0راهنمای تهیه اظهارنامه صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی بخشنامه شماره 

 637.......................................................................................................... 28/12/1380مورخ  22۵19/10۵
موضوع دستورالعمل ارجاع كار و انعقاد 24/۵/1379مورخ  1662/10۵-2747/۵4بخشنامه شماره 

 637...................................................... (22918قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش )نشريه شماره 
 638 ....................................................................................... و مقررات نیقوان ریسا -هـ

 638.......................................... ی اسالمیشورا  مجلس 2۵/1/1383  مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون
 11/4/1387هـ مورخ  39038/ت ۵28۵۵رسانی عمومی قراردادها مصوبه  نامه نظام اطالع آيین

 6۵4............................................................................................................................................رانيوز ئتیه

 657 بر بخش آب رگذاریتأث و مقررات نیقوان: چهارم بخش

 659 یاراض: اول فصل

 به همراه رانیا یاسالم یدر حكومت جمهور یاراض اءیو اح یقانون نحوه واگذار -الف

 660 .......................................................................................... آن ییاجرا یها نامه نییآ 

 660...... 2۵/6/13۵8قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ايران مصوب 
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 یاسالم یدر حکومت جمهور یاراض اءیو اح ینحوه واگذار یقانون حهيال 14ماده  يیاجرا نامه نيیآ
 669 ............................................................................................. انقالب یشورا 26/9/13۵8مصوب  رانيا

 یاسالم یدر حکومت جمهور یاراض اءیو اح ینحوه واگذار یقانون حهيال 18ماده  يیاجرا نامه نيیآ
 671 .................................................................................................................................. 26/9/13۵8 رانيا

 یاسالم یدر حکومت جمهور یاراض اءیو اح ینحوه واگذار یقانون حهيال 19ماده  يیاجرا نامه نيیآ
 674 ............................................................................................. انقالب یشورا 28/9/13۵8مصوب  رانيا

 یاسالم یدر حکومت جمهور یاراض اءیو اح ینحوه واگذار یقانون حهيال 20ماده  يیاجرا نامه نيیآ
 67۵ ............................................................................................. 28/9/13۵8انقالب  یمصوب شورا رانيا

اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ايران  اءیو اح ینحوه واگذار یقانون حهياصالح ال یقانون حهيال
 679 ............................................................................................................................... 26/1/13۵9مصوب 

اگذاری و احیای اراضی در جمهوری اليحه قانونی اصالح اليحه قانونی و»نامه اجرايی  موادی از آيین
 683 ................................................................... 31/2/13۵9مصوب «  26/1/13۵9اسالمی ايران مصوب 

 687 ...................... ییاجرا نامه نییآن به همراه آ شدن یاز قانون آب و نحوه مل یمواد -ب

 687 ............. با اعمال اصالحات 27/4/1347آن مصوب  شدن یقانون آب و نحوه مل ۵2 یال ۵0مواد 
با اصالحات و  21/4/1348آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  قانون  ۵0ماده  يیاجرا نامه نيیآ

 690 ......................................................................................................................................... الحاقات بعدی
 697 ................................................................................ یمستحدث و ساحل  یاراض -ج

 697 ................................................................... 29/4/13۵4قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 
مصوبه شماره  یمستحدث و ساحل ی( قانون اراض2( ماده )2تبصره ) يیاجرا نامه نيیآ

 703 .................................................................................................. 19/1/1387ك مورخ 362۵6/ت3279
 70۵ ....................................................................... 2۵/۵/1346مصوب   یساحل یقانون مربوط به اراض

 710 ......... رانيوز  ئتیه 13/7/1342مصوب  یمستحدثه ساحل یطرح ثبت و فروش اراض نامه بيتصو
 713 ......................................................................................... و مقررات نیقوان ریسا -د

شهرها و محدوده روستاها شماره  ميدر خارج از حر ساتیاحداث بنا و تأس ،یاستفاده از اراض نامه نيیآ
 713 .................................................................................. رانيوز  ئتیه 20/2/1391هـ  47097/ت 31636

 717 .......................با اعمال اصالحات 31/3/1374ها مصوب  و باغ یزراع یاراض یقانون حفظ كاربر
ها مصوبه شماره  و باغ یزراع یاراض یقانون اصالح قانون حفظ كاربر يیاجرا نامه نيیآ

 723 ........................................... با اعمال اصالحات رانيوز  ئتیه 19/4/1386هـ مورخ  37110/ت۵9879   
با اعمال اصالحات   11/10/1369های آب و فاضالب مصوب  قانون تشکیل شركت 14ماده  
 730 .................................................................................................................................................. (ی)اراض



 

 ذ 

 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  77و  76، 7۵، 66مواد 
28/12/1373 .........................................................................................................................................731 

و الحاق  14/3/13۵4ها و مراتع مصوب  از جنگل یبردار قانون حفاظت و بهره 34ماده قانون اصالح 
 733..................................................................................................... 7/7/1373چند تبصره به آن مصوب 

 734............................... 2۵/11/1371موقوفه مصوب  یقانون ابطال اسناد  فروش رقبات، آب و اراض
ه نامه اجرايی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوبه شمار آيین

 736............................................... با اعمال اصالحات رانيوز  ئتیه 6/2/1374مورخ  -هـ12784ت1146/
كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم  یمؤسسات یاقدامات عمران یهماهنگ نامه نيیآ
 746............. 17/11/1366مورخ  993ت140202مصوبه شماره   باشد یم ساتیمعابر و احداث تأس یحفار

 7۵2......................................................................................... 22/6/1366مصوب  یشهر نیقانون زم
 760............... 29/4/1371هـ مورخ 179ت200۵3مصوبه شماره  یشهر نیقانون زم يیاجرا نامه نيیآ
 یو نظام یعمران ،یعموم یها برنامه یاجرا یو امالك برا یو تملک اراض دينحوه خر یقانون حهيال 

 779....................................................................................... با اعمال الحاقات 17/11/13۵8مصوب  دولت 
 یشورا 2/9/13۵8مصوب   ها یدولت و شهردار اجیو امالك مورد احت یاراض ديخر یقانون حهيال
 786.................................................................................................................................................... انقالب

مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه  انیو اع یمزروع یاراض فیتکل نییقانون تع
 790............................................................................................................................... 29/4/13۵4مصوب  

 79۵.................................... 1۵/12/13۵1قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  ۵0ماده  11 یال  9بند 
 79۵........................................................ 20/4/1346مصوب  انحالل بنگاه خالصجات از قانون  8ماده 

 797 آب یاز آلودگ یریجلوگ و ستیز  طیمح: دوم فصل

 798 .................................................................................. كنندگان یادداشت تدوین -الف

 798....................................... قانون برنامه پنجم توسعه 140ماده « د»آب در بند  یاز آلودگ یریجلوگ
 799 ................................... آن ییاجرا نامه نییاز قانون برنامه پنجم توسعه و آ یمواد -ب

 799......................................................................................................................................... 187ماده 
 800......................................................................................................................................... 190ماده 
مصوبه   رانيا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج190نامه اجرايی ماده ) آيین

 800................................................................ وزيران هیئت12/2/1391هـ مورخ  47631/ت 23۵19شماره
 802................................................................................... قانون برنامه پنجم توسعه 191بند الف ماده 



 ض 

 

ساله  ( قانون برنامه پنج191ماده )«  الف»د ( و بن187ماده )« الف»( بند 1جزء ) يیاجرا نامه نيیآ
 3/7/1392هـ مورخ  480۵6/ت122۵86مصوبه شماره  رانيا یاسالم یپنجم توسعه جمهور

 802 ........................................................................................................................................... رانيوز ئتیه
 806 .................................................................................. ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج 192ماده 

ماده « الف»محیطی به استناد بند  های مشمول انجام مطالعات ارزيابی زيست ها و پروژه تعیین طرح
مورخ  144479/4۵880مصوبه شماره  رانيا یاسالم ی( قانون برنامه پنجم توسعه جمهور192)
 807 ..................................................................................... زيست  شورای عالی حفاظت محیط 2/7/1390

های مشمول ارزيابی  ها و پروژه : رئوس و سرفصل گزارشات ارزيابی اجمالی طرح2پیوست شماره 
 820 .........................................................................................................................................یطیمح ستيز

 823 ......................................................................................................................................... 193ماده 
 رانيا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور قانون برنامه پنج( 193ماده )« الف»بند  يیرااج نامه نيیآ

 824 ..................................................رانيوز ئتیه ۵/6/1391هـ مورخ  481۵2ت /111748مصوبه شماره 
 831 27/11/1380الحاقات و اصالحات مصوب  نيبا اعمال آخر میمستق یها اتیقانون مال 138ماده 

 832 .......... 16/7/1381ـ مورخ  ه 2۵842/ت32719مصوبه شماره  یصنعت یها ضوابط استقرار شهرك
 833 ...................................... آن یینامه اجرا نییاز قانون توزیع عادالنه آب و آ یمواد -ج

 833 ........................................................ 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  47و  46ماده 
( قانون توزيع عادالنه آب مصوبه 46نامه جلوگیری از آلودگی آب به استناد ماده ) آيین

 834 ............................................................. با اعمال اصالحات 16/3/1373هـ مورخ  71/ت18241شماره
 841 ............................................................................. شدن آن  یقانون آب و نحوه مل -د

 841 ........................................................ 27/4/1347شدن آن مصوب   یقانون آب و نحوه مل ۵6ماده 
 841 ....................................................... یسطح یها آب  یاز آلودگ یریجلوگ نیقوان -هـ

مربوط به  1978)پروتکل(  فاتيبه تشر رانيا یاسالم یقانون اصالحات قانون الحاق دولت جمهور
 -( 78/1973مارپل ) 1973 ها یاز كشت یناش  ايدر یاز آلودگ یریجلوگ یالملل نیب ونیكنوانس
 841 ...................................................................... ۵/3/1393آن مصوب  یو اصالحات بعد -1380مصوب

ای در مبارزه با سوانح آلودگی  قانون الحاق تشريفات )پروتکل( آمادگی، واكنش و همکاری منطقه
 1۵/۵/1391848كنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زيست دريايی دريای خزر مصوب نفتی الحاقی به 

های قابل كشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب  قانون حفاظت از درياها و رودخانه
27/۵/1389 ........................................................................................................................................... 861 

در ....  های قابل كشتیرانی ( قانون حفاظت از درياها و رودخانه3( ماده )3نامه اجرايی تبصره ) آيین
 869 ..................................................... وزيران هیئت 8/3/1393هـ مورخ 49696/ت 2۵294مصوبه شماره 



 

 غ 

 

های قابل كشتیرانی در ... مصوبه شماره  ( قانون حفاظت از درياها و رودخانه۵نامه اجرايی ماده ) آيین
 876.......................................................................... وزيران هیئت 11/3/1392هـ مورخ 48۵68/ت ۵7۵81

های قابل كشتیرانی در ... مصوبه شماره  و رودخانه قانون حفاظت از درياها( 6نامه اجرايی ماده ) آيین
 879......................................................................... وزيران هیئت 16/7/1392هـ مورخ 48770/ت127826

به مواد  یدر مقابل آلودگ یرانیقابل كشت یها و رودخانه اهاي( قانون حفاظت از در22به استناد ماده )
 883............................................ وزيران هیئت 24/6/1393هـ مورخ ۵0834/ت70714مصوبه شماره  ینفت

 884........ 10/3/1384قانون كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زيست دريايی دريای خزر مصوب 
هـ  24489/ت 41193های مهم استان مصوبه شماره  برنامه جلوگیری و كاهش آلودگی رودخانه

 901............................................................................................................... رانيوز ئتیه 14/8/1382مورخ
از دفع  یناش يیايدر یاز آلودگ یریجلوگ ونیبه كنوانس رانيا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور

 901............................................................................................... 2۵/6/137۵مواد مورخ  گريو د ديمواد زا
 91۵.................................................................... 2۵/9/137۵با اصالحات  دیقانون شکار و ص 12ماده 
مصوب  نیدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ4۵ماده )« د»بند 

28/12/1373 .........................................................................................................................................916 
دولت و  یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ4۵ماده )« ج و د ب،»یبندها يیاجرا نامه نيیاز آ یمواد

 916..........................20/9/137۵هـ مورخ   16410ت  10693۵مصوبه شماره  نیمصرف آن در موارد مع
عمان مصوب  یايفارس و در جیدر خل رانيا یاسالم یجمهور يیاياز قانون مناطق در یمواد

31/1/1372 ............................................................................................................................................919 
مصوب  یمستقر در خشک یدر برابر منابع آلودگ يیايدر ستيز  طیمح تيقانون پروتکل حما

9/12/1371 ............................................................................................................................................920 
 933.. 14/11/13۵4های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  موادی از قانون حفاظت دريا و رودخانه

 936 ........................................................................ و مقررات مرتبط با پسماند نیقوان -و

 936.................................................................. 20/2/1383پسماندها مصوب  تيرياز قانون مد یمواد
مورخ  هـ   32۵61/ت28488اجرايی قانون مديريت پسماندها مصوبه شماره نامه  موادی از آيین

 937........................................................................................ با اعمال اصالحات رانيوز  ئتیه 10/۵/1384
 940 ......................................................................................... و مقررات نیقوان ریسا -ز

هـ  29379/ت ۵139مصوب  یمعدن یها تیفعال یطیمح ستيضوابط ز 4ماده  2و تبصره  2و  1مواد 
 940..................................................................................................................................... 3/2/1384مورخ 

وزارت  فيو وظا التی( قانون  تشک1 ( ماده )2 بند ) یدر اجرا طیبهداشت مح نامه نيیموادی از آ
 942 رانيوز ئتیه 6/۵/1371هـ مورخ   194ت  30۵31مصوبه شماره  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک



 ظ 

 

 945 یعیطب مخاطرات: سوم فصل

 946 ............................................................. یعیمقررات عام مخاطرات طب و نیقوان -الف

 946 ................................................. 31/2/1387بحران كشور مصوب قانون تشکیل سازمان مديريت 
ك 40792/ت18۵64۵بحران كشور مصوبه شماره  تيريسازمان مد لیقانون تشک يینامه اجرا نيیآ

 9۵3 .................................................................................................................................. 21/9/1388مورخ 
 964 .................................... 9/۵/1370مصوب  یعیطب یايكاهش اثرات بال یمل تهیكم لیقانون تشک 
مصوبه شماره  یعیطب یايكاهش اثرات بال یمل تهیكم لیماده واحد قانون تشک يیاجرا نامه نيیآ 

 966 .................................................................................. رانيوز ئتیه 26/3/1372هـ مورخ  63ت  4896
 970 ........................................................................................................ یخشكسال -ب

هـ مورخ  3۵4۵7/ت 46۵74مقابله با بحران آب شماره  یبرنامه جامع راهبرد هیته نامه بيتصو
 970 ...................................................................................................................... رانيوز ئتیه 28/4/138۵

آب و  یها بخش یا هيسرما یها يیتملک دارا یها ها و پروژه طرح یدراجرا عيتسر نامه بيتصو
 11/11/1383هـ مورخ  31971/ت 62164ها و روستاها مصوب  به شهر یو آبرسان یكشاورز

 971 ........................................................................................................................................... رانيوز ئتیه
 منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و يا سرمازدگی نیقانون تأم

 973 ....................................................................................................................... 14/7/1383مصوب  
 97۵ .................................... 27/11/1380دولت مصوب  یت مالاز مقررا یبخش میقانون تنظ 10ماده 
 26689/ت 18471دولت مصوبه شماره  یمقررات مال میقانون تنظ 10ماده  يیاجرا نامه نيیآ 1ماده 

 97۵ ...................................................................................................... رانيوز ئتیه 24/4/1381هـ مورخ  
 976 ................. 20/2/1379از قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 

پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوبه شماره  خسارات ونامه اجرايی قانون جبران  آيین
 978 ........................................................................ رانيوز ئتیه 27/4/1380 هـ مورخ 24880/ت 1934۵
 984 .................................................................................................................. لیس -ج

 984 ......................................................... ۵/3/1348مصوب  لیو مبارزه با خطرات س یریشگیقانون پ
مصوب   لیو مبارزه با خطرات س یریشگیقانون پ 1ماده  2موضوع تبصره  یفن ونیسیكم نامه نيیآ

27/11/1349 ......................................................................................................................................... 987 
 66۵ت79928كشور مصوبه شماره  لیس انياز جر دگانيد بیبه آس نیزم یواگذار طينامه شرا نيیآ

 989 ............................................................................................................ رانيوز ئتیه 29/8/1366مورخ  
 990 ................................................................................................................... زلزله -د



 

 أ أ 

 

های كلی پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث  سیاست 9و  8، 2، 1 یبندها
 990..................................................................................................... 2۵/6/1384 مترقبه ابالغیه مورخ غیر

 991........... 19/3/1392مصوب  رمترقبهیدر اثر حوادث غ دهيد بیمناطق آس یدر بازساز عيقانون تسر
سازمان ملل متحد جهت  یو برنامه اسکان انسان رانيا یاسالم یدولت جمهور نیقانون موافقتنامه ب

 993 21/3/1391در تهران مصوب  ايكاهش بال ی( سازمان ملل متحد براتاتی)هب گاه ستيدفتر ز سیتأس
 ايو زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده  لیكه در رابطه با س يیها ساختمان یقانون واگذار 

 1002 ............................................................................................................... 9/12/1360مصوب  شود یم
 1002 .............................................................. 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  24ماده 
 1003 ...................................................... 27/4/1347آن مصوب  شدن یقانون آب و نحوه مل 18ماده 

ها از  استان لیاز س یمربوط به جبران خسارات وارده ناش یها نهيبودن هز یاعتبار و مستثن نیتأم
 1003 ...................... رانيوز ئتیه  3/۵/1360مورخ  44612مصوبه شماره  یشمول قانون محاسبات عموم

 1005 با آب مرتبط تخلفات و دعاوی جرائم،: چهارم فصل

 1006 ................................................................... از قانون توزیع عادالنه آب یمواد -الف

 1006 .. با اعمال اصالحات و الحاقات 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  4۵الی  43مواد 
 1008 .. با اعمال اصالحات و الحاقات 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  ۵2 یال 49مواد 

 1009 ........................................................... آن شدن یاز قانون آب و نحوه مل یمواد -ب

 1009 ......................................... 27/4/1347آن مصوب  شدن یقانون آب و نحوه مل 49 یال 40مواد 
 1011 ........................................................................... و مقررات مرتبط نیقوان ریسا -ج

 1011 ................................................................... 2/3/137۵از قانون مجازات اسالمی مصوب  یمواد
 1014 ......... شورای انقالب 3/4/13۵9مصوب  آب و برق كشور  ساتیرفع تجاوز از تأس یقانون حهيال 

 یو دامدار یمربوط به مجازات اخالل در امر كشاورز نیرفع ابهام قوان یقانون حهيال
 1016 ....................................................................................................... شورای انقالب13/2/13۵9مصوب
 ساتیاز آب و برق تأس یریگ منظور بهره به یكه بدون مجوز قانون یاشخاص بیتعق یقانون حهيال

 1017 .............................................................................. شورای انقالب 2۵/12/13۵8مصوب   رویوزارت ن
مصوب  یحقوق و یقیو مردم اعم از اشخاص حق یبه اموال عموم نيمتجاوز یقانون حهيال

 1018 ................................................................................................................ شورای انقالب 22/9/13۵8
 1018 ..شورای انقالب 19/9/13۵8مصوب  یو دامدار یمجازات اخالل در امر كشاورز یقانون حهيال
و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق،  یاز هرگونه تجاوز و تصرف عدوان یریجلوگ یقانون حهيال

 1020 ......... شورای انقالب 10/۵/13۵8ها، منابع آب مصوب  باغات و قلمستان ،ینسبت به امالك مزروع



 ب ب 

 

 1021 .......................................... 6/12/13۵2 یاز تصرف عدوان یریقانون اصالح قانون جلوگ 7ماده 
 1022 .... 12/10/13۵1آب و برق و گاز و مخابرات كشور  ساتیكنندگان در تأس قانون مجازات اخالل

 1023 یالملل نیب یها و موافقتنامه نیقوان: پنجم فصل

 1024 ............................................................................................................ اتیكل -الف

 1024 .................................................. 20/1/1364وزارت امور خارجه مصوب  فياز قانون وظا یمواد
هـ مورخ 91ت12613مصوبه شماره  یالملل نیب یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ نامه نيیآ 

 102۵ ....................................................................................... با اعمال اصالحات رانيوز ئتیه 9/3/1371
 1032 .............................................................. یالملل نیب یدر نهادها تیعضو نیقوان -ب

 1032 ..... 23/8/1390المللی آب مصوب  ايران در انجمن بینقانون عضويت دولت جمهوری اسالمی 
المللی مصوب  ها و مجامع بین قانون عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در برخی از سازمان

30/4/1381 ........................................................................................................................................ 1043 
ها و مجامع  قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در سازمان

 1044 .............................................................................................................. 3/9/1370المللی مصوب  بین
ای حفاظت محیط زيست  قانون ادامه عضويت دولت جمهوری اسالمی ايران در سازمان منطقه

 1044 ...................................................................................................................1/9/1366مصوب  يیدريا
در موسسه  رویمنابع آب وزارت ن یها شگاهيو آزما ها یموسسه بررس تيراجع به عضو یقانون حهيال

 104۵ .................................................... 13/11/13۵8د مورخ  1932مصوبه شماره  B.H.R.A یقاتیتحق
 المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی مصوب عضويت ايران در كنفرانس بینقانون 

 1/2/1347................................................................................................................................... 104۵ 
 1046 .................................................................................................... ها ونیكنوانس -ج

از قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به پروتکل كیوتو در مورد كنوانسیون چارچوب  یمواد
 1046 ........................................................ 10/3/1384سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا مصوب 

 1048 10/3/1384زيست دريايی دريای خزر مصوب  ز كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ا یمواد
نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ايران در  آيین 2ماده 

 10۵0 ............. 4/10/137۵هـ   1۵097/ت ۵464شماره  28/9/137۵خلیج فارس و دريای عمان مصوب 
متحده  االتيو دولت ا رانيدولت ا نیدرباره منابع آب منعقده ب یمه مربوط به بررسقانون موافقتنا

 10۵1 ................................................................................................. ۵/11/1346مصوب  یشمال یکايآمر
 10۵3 .. 11/2/1346قانون اجازه قبول عضويت و پرداخت حق عضويت كنفرانس جهانی نیرو مصوب 

 1054 .................................................. یالملل نیمراكز ب ریو مقررات ناظر بر سا نیقوان -د



 

 ج ج 

 

 یخيتار یها قنات و سازه یالملل نیمركز ب یانداز و راه سیتأس یبرا رویوزارت ن اراتیاخت نامه بيتصو
 10۵4 ..............................................................................14/1/1384هـ مورخ  32380/ت 991شماره  یآب

 10۵4 .........6/1/1384( مصوب ونسکوي)تحت پوشش  یآب یخيتار یها قنات و سازه یالملل نیمركز ب
 10۵7 ....................... 1380مصوب بهمن ( ونسکوي)تحت پوشش  یآب شهر تيريمد یا مركز منطقه

 10۵7 ........................................................................ 29/6/1366ايران مصوب  یشناس كمیته ملی آب
10۵8 ....................................................................... كشور یشناس انوسیاق یعال یشورا لیقانون تشک
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 جلد دوم
 

 1061 یو مقررات فرابخش نیقوان: پنجم بخش

 1063 ( قانون اساسی و مدیریت منابع آب44های كلی اصل ) اجرای سیاست قانون: اول فصل

 1064 ............................................................................... كنندگان یادداشت تدوین -الف 

 1064 ........ قانون برنامه پنجم 142در بند ب ماده  یو مشاركت بخش خصوص یگذار هيسرما قيتشو
 ( قانون اساسی 44های كلی اصل چهل و چهارم ) از قانون اجرای سیاست یمواد -ب

 1066 ........................................................................................ آن یاجرا یها نامه نییو آ

 1066 .......................... ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) سیاست یقانون اجرا 2ماده 
های اقتصادی با هر يک  ها و بنگاه بندی فعالیت نامه اجرايی تشخیص، انطباق و طبقه موادی از آيین

( قانون اساسی مصوبه 44های كلی اصل ) ( قانون اجرای سیاست2از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده )
 1067 .................................................با اعمال اصالحات 7/6/1388ك مورخ  43181/ت 11۵320شماره 

های مشمول  های مالی و بازاريابی بنگاه ها، تأيید صورت بندی بنگاه نامه اجرايی نحوه طبقه آيین
 1070 ........................................................ 17/۵/1388ك مورخ 41۵86/ت99۵98واگذاری مصوبه شماره 

 1070 ( قانون اساسی با اعمال اصالحات44صل چهل و چهارم )های كلی ا قانون اجرا سیاست 3ماده 
( مصوبه شماره 44اصل ) یكل یها استیس ی( قانون اجرا3ماده )« ج»بند  1نامه اجرايی تبصره  آيین
 1073 .......................................................................................... 17/۵/1388ك مورخ  43078/ت 99۵99

 1073 .............................. ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرا سیاست 4ماده 
 1073 ............ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) سیاست یقانون اجرااصالحی  6ماده 
 1076 ............................. ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرا سیاست  8ماده 
ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خريداران  گذاری سهام، تخفیف های قیمت نامه اجرايی شیوه آيین

 1076 ................................................................... 16/2/1387مورخ  ك 34197/ت 20781مصوبه شماره 
 1076 ............................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرا سیاست 16ماده 

مورخ  20629۵/2/63مصوبه شماره  یمال ریغ ايو  یمال یها دستورالعمل نحوه اعمال مشوق
 1077 ..................................... ی( قانون اساس44اصل ) یكل یها استیس یاجرا یعال یشورا 18/1/1388

 1077 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) اجرای سیاستقانون  19ماده 



 و و 

 

 1079 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 20ماده 
 1081 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 21ماده 
 1081 ........................ قانون اساسی (44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 22ماده 
 1082 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 2۵ماده 
 1082 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 28ماده 
 1083 ........................ ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) قانون اجرای سیاست 29ماده 
/ت 1044۵1( مصوبه شماره 44های كلی اصل ) قانون اجرای سیاست 29نامه اجرايی ماده  آيین
 1083 ............................................................................................................ 24/۵/1388ك مورخ  41672

 1083 ................................ های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قانون اجرای سیاست 40ماده 
و  قيقراردادها، وثا نیو تعهدات طرف اراتیاخت نییمشتمل بر تع یواگذار یقراردادها مینحوه تنظ

مورخ  2239113و جرائم مصوبه شماره  فاتیاقاله و نحوه اعمال تخف ايفسخ  طيشرا ها، نیتضم
 108۵ ..................................................................................................................... رانيوز  ئتیه18/1/1388

نويسی يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمین  دستورالعمل اجرايی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذيره
 108۵ .................................... 21/12/1387الزحمه آنها مصوب مورخ  سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق

های الزم و نحوه  های قابل واگذاری از طريق مذاكره و  ويژگی دستورالعمل واگذاری سهام يا بنگاه
مورخ  223911از اين طريق، مصوبه شماره  یانتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذار

18/01/1388 ...................................................................................................................................... 108۵ 
شماره  مصوبه یحقوق قابل واگذار یبها افتيو نحوه در یواگذار ینامه نظام اقساط آيین
 108۵ ....................................................................................18/12/1387مورخ  207947/206329/2/63

چارچوب،  نیهای مذكور در هم ها و نحوه اعمال شیوه بنگاه یگذار متیهای ق شیوه يیاجرا نامه نيیآ
 108۵ ............................................................. 20/12/1387مورخ  210678/196۵14/2/63مصوبه شماره 

 1086 .............................................. در خصوص آب یواگذار ئتیمجموعه مصوبات ه -ج

آب و »های  در خصوص خروج نام شركت 24/12/1392واگذاری مورخ  نامه هیئت تصويب 9بند 
 1086 .................................. از فهـرست شـركتهای قابل واگذاری« فاضالب شهری و روستايی و استانی 

برداری سد و نیروگاه  در خصوص تولید و بهره 10/12/1392نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 1بند 
 1086 ...................................................................................................................................... شهید عباسپور

در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب  23/9/1392اگذاری مورخ نامه هیئت و تصويب 1۵بند 
 1087 ................................................................................................................................................... قدس

در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب  2۵/8/1392نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 11بند 
 1087 ................................................................................................................................................... قدس
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در خصوص شركت مهندسین مشاور مهاب  11/8/1392نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 3بند 
 1087 ....................................................................................................................................................قدس

 در خصوص شركت مهندسین مشاور  4/3/1392ت واگذاری مورخ نامه هیئ تصويب 6بند 
 1088 .................................................................................................................................. مهاب قدس

برداری سد و  در خصوص شركت تولید و بهره 21/2/1392نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 7بند 
 1088 ............................................................................................................................................ نیروگاه دز

های آب و فاضالب شهری  در خصوص شركت 27/8/1391نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 3بند 
 1088 ............................................................................................................................................ و روستايی

های آب و فاضالب شهری و  در خصوص شركت 4/6/1391نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 2بند 
 1089 ............................................................................................................................................... روستايی
های آب و فاضالب شهری  در خصوص شركت 3/4/1391نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 13بند 

 1089 ............................................................................................................................................ و روستايی
برداری سد و  و بهرهدر خصوص شركت تولید  14/2/1392نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 4بند 

 1089 ..........................................................................................................................نیروگاه شهید عباسپور
های آبفای شهری و  در خصوص شركت26/12/1391نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 6بند 
 1090 ............................................................................................................................................... روستايی
در خصوص شركت مديريت تولید و  30/10/1391نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب ۵بند 

 1090 ............................................................................................ برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان بهره
برداری از  در خصوص شركت بهره 13/12/1390نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 11و  10بندهای 

 1090 ................................... های آبیاری مارون های آبیاری ناحیه شمال خوزستان و نیروگاه و شبکه شبکه
های آبفای شهری و  در خصوص شركت 8/11/1390نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 10بند 
 1091 ............................................................................................................................................... روستايی
 های آب و فاضالب در خصوص شركت 26/6/1390هیئت واگذاری مورخ نامه  تصويب 1بند 

 1091 ......................................................................................................................................... شهری 
برداری  در خصوص شركت بهره 1/۵/1390نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 23و  21، 20بندهای 

های  برداری از شبکه های آبیاری گتوند و شركت بهره برداری از شبکه و توزيع آب گلستان، شركت بهره
 1092 .......................................................................................................... دشت گرمسار آبیاری و زهکشی

برداری از  موضوع شركت بهره 24/2/1390نامه هیئت واگذاری مصوب  تصويب 12و  4،11بندهای 
های آبیاری و زهکشی استان  برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار، شركت بهره شبکه

 1093 ............................................ های آبیاری و زهکشی دشت مغان برداری از شبکه فارس و شركت بهره



 ح ح 

 

 برداری و در خصوص شركت بهره 3/2/1390نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 14و  10، 9 بندهای
برداری از  های آبیاری و زهکشی گیالن  و شركت بهره برداری از شبکه توزيع آب گلستان، شركت بهره

 1093 ....................................................................................................................... های آبیاری گتوند شبکه
 یها ص شركتدر خصو 21/12/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 12 یال 9 یبندها

های آبیاری و زهکشی مغان،  برداری از شبکه آبیاری و زهکشی میناب رود، بهره یها برداری از كانال بهره
 یهای آبیاری و زهکش برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس و بهره برداری از شبکه بهره

 1094 ...................................................................................................................................... دشت گرمسار
های  برداری از شبکه در خصوص شركت بهره 30/11/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 6بند 

 109۵ .............................................................................................................. آبیاری و زهکشی دشت ساوه
 یها در خصوص شركت 2۵/10/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 4 یال 1 یبندها

برداری از  آب گلستان، بهره عيبرداری و توز های آبیاری و زهکشی مغان، بهره برداری از شبکه بهره
 109۵ ............................................................ رود استان فارس و میراب زاينده یهای آبیاری و زهکش شبکه

 یها در خصوص شركت 11/10/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 11و  10 یبندها
 1096 ...... آبیاری و زهکشی میناب رود یها برداری از كانال های آبیاری گتوند و بهره برداری از شبکه بهره

های  برداری از شبکه شركت بهرهدر خصوص  29/8/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 6بند 
 1096 ................................................................................................................. آبیاری ناحیه كرخه و شاوور

برداری تولید و انتقال  در خصوص شركت بهره 3/7/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 2بند 
 1097 ................................................................................................................................... آب جنوب شرق

های  برداری از شبکه در خصوص شركت بهره  27/6/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 7بند 
 1097 ......................................................................................................................... و جراحیآبیاری زهره 

های  برداری از شبکه در خصوص شركت بهره 13/6/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 1بند 
 1097 ........................................................................................................... آبیاری و زهکشی استان تهران

برداری از  در خصوص شركت بهره 30/۵/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب ۵ یال 1 یبندها
های آبیاری و زهکشی استان فارس،  رداری از شبکهب آبیاری و زهکشی میناب رود، شركت بهره یها كانال

بوشهر  نهای آبیاری و زهکشی استا برداری از شبکه برداری و توزيع آب گلستان، شركت بهره شركت بهره
های آبیاری  برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه شركت بهره برداری از شبکه و شركت بهره

 1097 ......................................................................................................................... و زهکشی دشت ساوه
برداری از  در خصوص شركت بهره 2/۵/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 11الی  8 بندهای

های  برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوين، شركت میراب زاينده رود، شركت بهره شبکه
 1099 ........................... های آبیاری گتوند برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دشت گلپايگان و شركت بهره
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برداری از  در خصوص شركت بهره 22/3/1389نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 6الی  3بندهای 
های آبیاری و زهکشی مغان،  برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار، شركت بهره شبکه

 برداری و توزيع آب  های آبیاری و زهکشی گیالن و شركت بهره برداری از شبکه شركت بهره
 1099 ........................................................................................................................................ مازندران

 1100 ........ در خصوص شركت آب و برق كیش 8/12/1388نامه هیئت واگذاری مورخ  ويبتص 3بند 
های  برداری از شبکه در خصوص شركت بهره 28/9/1388نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب 4بند 

 1101 ................................................................................................................. آبیاری و زهکشی زرينه رود
ق آب و بر یها در خصوص شركت 23/8/1388نامه هیئت واگذاری مورخ  تصويب ۵و  4 یبندها

 1101 ........................................................ های آبیاری برداری از شبکه های زهکشی و بهره كیش و شركت
 1102 .... در خصوص شركت زهکشی زرينه رود 6/4/1388 نامه هیئت واگذاری مورخ تصويب 11بند 
برداری از  های بهره در خصوص شركت ۵/8/1387 نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 2بند 

برداری از  برداری سد و نیروگاه كرخه و بهره مديريت تولید و بهرههای آبیاری و زهکشی زرينه رود،  شبکه
 1102 .................................................................................................... های آبیاری و زهکشی وحدت شبکه

 های آب و  در خصوص شركت 22/12/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ  تصويب 7بند 
 1102 ........................................................................................................................................ فاضالب

شاور مهندسین م  در خصوص شركت 17/11/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ  تصويب 1بند 
 1103 ............................................................................................................................................... زايند آب
در خصوص شركت توسعه منابع آب  12/10/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 7بند 

 1103 .............................................................................................................................................. خاورمیانه
در خصوص شركت توسعه منابع آب  17/9/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 9بند 

 1103 .............................................................................................................................................. خاورمیانه
خصوص شركت آب و فاضالب شیراز و در  12/8/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 3بند 

 1104 ................................................................................................................ شركت آب و فاضالب اهواز
در خصوص شركت مهندسی تجهیزات آب و  2/7/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 2بند 

 1104 ............................................................................................................................................. برق ايران
های پیمانکاری  در خصوص شركت 13/6/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 2بند 

 1104 .............................. برق و مهندسی مشاور هلیل آب یرفاه یعموم كارهای آبی هنگام آب، خدمات
در خصوص شركت توسعه منابع آب  22/۵/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 6بند 

 110۵ .............................................................................................................................................. خاورمیانه
 در خصوص شركت مهندسین 26/2/1386نامه هیئت عالی واگذاری مورخ  تصويب ۵بند 



 ی ی 

 

 110۵ .................................................................................................................................... مشاور الر 
در خصوص شركت ساختمان سد و  12/2/1386ری مورخنامه هیئت عالی واگذا تصويب 2بند 

 110۵ ...................................................................................................................... تأسیسات آبیاری )سابیر(
 1106 های مورد واگذاری در خصوص شركت 6/8/1382نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 2بند 

 هيپا متیدر خصوص ق 1۵/11/1381 نامه هیئت عالی واگذاری مورخ تصويب 2و  1 یبندها
 1106 ....................................................................................................................... رویوزارت ن یها شركت

 1107 انیبن دانش یها شركت:دوم فصل

 1108 ................................................ ساله پنجم توسعه از قانون برنامه  پنج یمواد  -الف

 1108 ............................................................................... ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج17ماده )
 1109 ............................................................................... ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج18ماده )
 1109 ............................................................................ ساله پنجم توسعه پنج ( قانون برنامه1۵1ماده )
ساله  ( قانون برنامه پنج224بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده )قانون تنظیم  ( 107) ماده

 1109 ..................................................................................................... 1۵/10/1389پنجم توسعه مصوب 
 ها ینوآور یساز یو تجار انیبن ها و مؤسسات دانش از شركت تیاز قانون حما یمواد -ب

 1110 ............................................................................. 5/8/1389و اختراعات مصوب  

و  ها ینوآور یساز یو تجار انیبن ها و مؤسسات دانش از شركت تيقانون حما يیاجرا نامه نيیآ
 1114 ........................... رانيوز  ئتیه 21/8/1391هـ مورخ  46۵13ت /141602  اختراعات مصوبه شماره

با  16/3/1391هـ مورخ  46428/ت ۵0298شماره  يیو شکوفا یاساسنامه صندوق نوآور 3ماده 
 1119 .................................................................................................................................. اعمال اصالحات

 1121 یتیو مقررات حما نیقوان: ششم بخش

 1123 یمنابع مال نیتأم: اول فصل

 1124 ................................................................................ كنندگان یادداشت تدوین -الف

 1124 ......................................................... قانون برنامه پنجم  142در بند الف ماده  یمنابع مال نیتأم
 1125 ...................................................... یمنابع از صندوق توسعه مل نیتأم زمیمكان -ب

 112۵ .................... 1۵/10/1389برنامه پنجم توسعه )اساسنامه صندوق توسعه ملی( مصوب  84ماده 
صندوق  یامنا ئتیه 17/4/1393مصوب جلسه   یارز التیتسه یاعطا طينامه ضوابط و شرا نظام
 1128 ........................................................................................................................................... یتوسعه مل
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صندوق  یامنا ئتیه 17/4/1393مصوب جلسه   یالير التیتسه یاعطا طينامه ضوابط و شرا نظام
 1136 ........................................................................................................................................... یتوسعه مل
 یامنا ئتیه 17/4/1393صندوق مصوب جلسه  یارز التیپرداخت تسه تيواجد اولو یها تیفعال

 1141 ..............................................................................................................................یصندوق توسعه مل
 یامنا ئتیه 17/4/1393صندوق مصوب جلسه  یالير التیپرداخت تسه تيواجد اولو یها تیفعال

 1142 ..............................................................................................................................یصندوق توسعه مل
مصوبه  ی( دالر از محل منابع صندوق توسعه مل000/000/000/8) اردیلیاختصاص مبلغ هشت م

 1143 ................................................................ رانيوز ئتیه ۵/۵/1393هـ مورخ ۵0890/ت49602شماره 
مصوبه شماره  یدالر از محل منابع صندوق توسعه مل( 000/000/۵00) ونیلیاختصاص مبلغ پانصد م

 114۵ ........................................................................ رانيوز ئتیه 2۵/4/1393هـ مورخ ۵0843/ت4۵919
دالر از محل منابع صندوق توسعه ( 000/000/۵00/1) ونیلیو پانصد م اردیلیم کياختصاص مبلغ 

 1146 ...... با اعمال اصالحات رانيوز ئتیه 19/12/1392هـ مورخ ۵0278ت/186886مصوبه شماره  یمل
 1147 .................................................... ارزی  مقررات ناظر بر حساب ذخیره و نیقوان -ج

در خصوص   یارز رهیحساب ذخ یامنا ئتیه 11/12/1392مورخ  183302/498۵4مصوبه شماره 
 1148 .............................. با اعمال اصالحات یارز رهیاز محل حساب ذخ التیتسه رندگانیگ اقساط معوق

گذشته،  دیوصول مطالبات سررس نامه نيی( آ1ماده )« چ»در بند  «یارز رهیحساب ذخ»حذف عبارت 
 23/1/139311۵1هـ  4۵۵0۵/ت 12۵90( شماره یالير -ی)ارز یالوصول مؤسسات اعتبار معوق و مشکوك

 1151 ............................................................ قوانین و مقررات ناظر بر اوراق مشاركت -د

مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب   انتشار اوراققانون تعیین سقف 
22/8/1384 ......................................................................................................................................... 11۵1 

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب 
18/4/138۵ ......................................................................................................................................... 11۵2 

 2۵/11/138۵11۵2مشاركت توسط بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران مصوب   قانون انتشار اوراق
 11۵3 ... 3/۵/1386جمهوری اسالمی ايران مصوب  مشاركت توسط بانک مركزی  ون انتشار اوراق قان

 11۵3 1۵/8/1384قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۵2ماده 
( قانون برنامه سوم 113قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل صنايع نوسازی كشور و اصالح ماده )

 11۵4 ................................................................................................................. 26/۵/1382توسعه مصوب 
شده در بورس اوراق بهادار به استناد ماده  های پذيرفته نامه اجرايی انتشار اوراق مشاركت شركت آيین

( قانون برنامه 113قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنايع كشور و اصالح ماده )( »22)
 1161 ............................ وزيران هیئت 21/4/1383هـ مورخ  30629/ت 12003سوم توسعه مصوبه شماره 



 ل ل 

 

 1170مجلس شورای اسالمی با اعمال اصالحات 30/6/1376قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 
 9/6/1377هـ مصوب  9961/ت 31242ماره ش مشاركت اوراق انتشار نحوه قانون اجرايی نامه آيین

 117۵ .......................................................................................................... وزيران با اعمال اصالحات هیئت
/ت 29926اصالحی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوبه شماره ( 12نامه اجرايی ماده ) آيین 

 1184 ........................................................................................وزيران هیئت 24/6/1381هـ مورخ   26869
 1184 ................. ی( و داخلنانسیقوانین و مقررات ناظر بر تسهیالت مالی خارجی )فا -هـ

 1184 .......................................................................................... (نانسيتسهیالت مالی خارجی )فا -1
 1184 ............................................................................... ساله پنجم توسعه قانون برنامه  پنج  82ماده 

 1186 ............................................................................................................ یتسهیالت مالی داخل -2
با  1۵/8/1384از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  یمواد

 1186 .................................................................................................................................. اعمال اصالحات
مصوب  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد2ماده ) يیاجرا نامه نيیآ

 1187 ................................................................................................................... رانيوز ئتیه 19/7/138۵
دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یاصالح قانون الحاق موادقانون  ۵6ماده 

 1192 ............................................................................................................................. 22/8/1387مصوب
 یبخش میبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد۵6ماده واحده قانون اصالح ماده )» يیاجرا نامه نيیآ
 1192 ....................... 20/6/1393هـ مورخ  ۵0913/ت694۵4مصوبه شماره « دولت یاز مقررات مال 

 1198 .............. ...مجلس شورای اسالمی با  8/6/1362بهره( مصوب  قانون عملیات بانکی بدون ربا )
 های بالعوض، یارانه سود، وجوه ها )كمك وـ قوانین و مقررات ناظر بر تأمین مالی طرح

 1205 .................................................................... های فنی و اعتباری ( شده و كمك اداره 

 120۵ ............................................................................ ساله پنجم توسعه پنج  ( قانون برنامه118ماده )
ساله پنجم  ( قانون برنامه پنج224قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ) ( 7)ماده 

 120۵ .................................................................................................................................................. توسعه
( 224( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده )۵3ماده )

 120۵ ...................................................................................................... ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج
 1206 ....................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه پنج224ماده )« ص»بند 
 یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج224( و بند )ص( ماده )118نامه اجرايی ماده ) آيین

 1206 .............. با اعمال اصالحات 6/7/1390هـ مورخ  47220/ت 134878مصوبه شماره  رانيا یاسالم
 1210 .............................. آن ییاجرا نامه نییها و آ كردن یارانه  از قانون هدفمند یمواد -ز

 1210 ............... با اعمال اصالحات 1۵/10/1388ها مصوب  قانون هدفمند كردن يارانه 12الی 8مواد 



 

 م م 

 

 1210 ........................................................................................................................................... 8ماده 
 1212 .......................... 1۵/10/1388ها مصوب  ( قانون هدفمند كردن يارانه8نامه اجرايی ماده ) ینيآ

 1217 ................................................................................................................ ریسا -ح

 1217 ......................................6/۵/1381های آب كشور مصوب  گذاری در طرح قانون تشويق سرمايه
آب كشور به شماره  یها در طرح یگذار هيسرما قي( ماده واحده قانون تشو7بند ) يیاجرا نامه نيیآ

 1218 ............................................................ با اعمال اصالحات 26/8/1382هـ مورخ  28447 ت  47677
مصوب  یشهر یاریآب یها شبکه یفاضالب و بازساز یها توسعه طرح یبرا التیتسه جاديقانون ا

24/3/1377 ......................................................................................................................................... 1228 
 1229 ....... با اعمال اصالحات 11/10/1369های آب و فاضالب مصوب  قانون تشکیل شركت  2ماده  

 30/3/13681230مصوب  رویوزارت ن ازیمورد ن یكاالها نیدر تأم عيتسر یبرا التیتسه جاديقانون ا

 1231 كسب و كار یفضا از تیو مقررات حما نیقوان: دوم فصل

 1232 .................................................................................. ساله پنجم توسعه پنج  قانون برنامه 62ماده 
 1233 .................................................................................. ساله پنجم توسعه پنج  قانون برنامه 70ماده 
 1234 ........................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  پنج  ( قانون برنامه7۵ماده )

( قانون برنامه 7۵مرتبط با ماده ) 16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 
 123۵ ..................................................................................... انريا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور پنج

 1247 ........................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه پنج76ماده )
 1247 ........................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه پنج77ماده )
 1248 ......................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه پنج10۵ماده )
 1249 ......................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه پنج107ماده )
 ی( قانون اساسی )اصالح44های كلی اصل چهل و چهارم ) سیاست ی( قانون اجرا7ماده )

1/4/1393) .......................................................................................................................................... 1249 
 12۵1 ...................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  ( قانون برنامه  پنج104ماده )« الف»بند 

 12۵2 ........................................... 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  پنج  ( قانون برنامه80ماده )
 رانيا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج80ماده )« و»يی بند نامه اجرا آيین

 12۵3 ............................................. وزيران هیئت 22/۵/1390ك مورخ  46916/ت 10۵061مصوبه شماره
 یساله پنجم توسعه جمهور ( قانون برنامه پنج80ماده )« هـ»تا « الف»نامه اجرايی بندهای  آيین

 12۵6 ........................ وزيران هیئت 20/2/1391هـ مورخ  47436/ت 31616مصوبه شماره  رانيا یاسالم



 ن ن 

 

مجلس شورای  7/۵/1386گذاری صنعتی مصوب  قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمايه 11ماده 
 1261 ................................................................................................................................................ اسالمی

 1263 از ساخت داخل تیحما و مقررات نیقوان: سوم فصل

 1264 .................................................. حمایت از ساخت داخل و ارجاع كار به ایرانی -الف

آنها در...  تيكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیموادی از قانون حداكثر استفاده از توان تول
 1264 .............................................................................................................................. 1/۵/1391مصوب 

 1266 .............................................. 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  پنج قانون برنامه  78ماده 
 1266 ........ 26/2/1389قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو و ساير تولیدات صنعتی داخلی مصوب  3ماده 

و اختراعات  ها ینوآور یساز یو تجار انیبن ها و مؤسسات دانش از شركت تيموادی از قانون حما
 1267 .............................................................................................................................. ۵/8/1389مصوب 
 26/۵/13821268قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنايع كشور... مصوب  2ماده «ج»بند 

كشور كه مشابه آن در داخل كشور تولید  دوام تولید خارج از ممنوعیت خريد كاالهای مصرفی با
 1268 ............................................................................. وزيران هیئت 16/11/1384شوند مصوبه مورخ  می

 و مقررات بانكی در راستای حمایت از تولید  دیجد یمال یها، نهادها ابزارها، شیوه -ب

 1269 ...................................................................................................................... داخل

 1269 ............................................ 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  قانون برنامه  پنج 91ماده 
های تولیدی و  های طرح و تسريع در اجرا طرح تسهیالت بانکی و كاهش هزينهقانون تسهیل اعطاء 

 1269 .................................................................... ۵/4/1386ها مصوب  افزايش منابع مالی و كارآيی بانک
تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و ... »قانون  8و  ۵نامه نظام سنجش اعتبار به استناد مواد  آيین

 1273 ............................................................. 26/12/1386هـ مورخ   39396/ت 211829مصوبه شماره 
های مختلف اقتصادی  كردن نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش قانون منطقی

 1277 ........................................................ 31/2/138۵)با تأكید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا( مصوب 
 270۵7/40۵27كنندگان خدمات فنی و مهندسی  مصوبه شماره  نامه اجرايی حمايت از صادر آيین

 1278 .............................................................................. يران با اعمال اصالحاتوز هیئت 8/2/1389مورخ 
مورخ  88620نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(، مصوبه شماره  از آيین یمواد

 1284 .................................................................................. وزيران با اعمال اصالحات هیئت 14/10/1362
 منظور تسهیل و تشویق معافیت مالیاتی، حقوق گمركی و عوارض به -ج

 1288 ....................................................................................................... گذاری سرمایه 

 1288 ........................... ( قانون اساسی44های كلی اصل چهل و چهارم ) سیاست قانون اجرا 11ماده 



 

 س س 

 

و اختراعات  ها ینوآور یساز یو تجار انیبن ها و مؤسسات دانش از شركت تيموادی از قانون حما
 1288 ............................................................................................................................... ۵/8/1389مصوب 
 1288 ............................................. 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  پنج از قانون برنامه  یمواد

آنها در...  تيكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیوان تولموادی از قانون حداكثر استفاده از ت
 1290 ............................................................................................................................... 1/۵/1391مصوب 

 1291 ........................ با اعمال اصالحات 1۵/10/1388ها مصوب  قانون هدفمند كردن يارانه 12ماده 
 1292 .................................................................................... حق بیمه تأمین اجتماعی -د

آنها در...  تيكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیموادی از قانون حداكثر استفاده از توان تول
 1292 ............................................................................................................................... 1/۵/1391مصوب 
مجلس  7/۵/1386گذاری صنعتی مصوب  قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمايه 11ماده «ج»بند 

 1293 .................................................................................................................................... شورای اسالمی
 1293 26/۵/1382قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنايع كشور و ... مصوب  11ماده 

 1293 .............................................................................................. مقررات گمركی  -هـ

آنها در...  تيكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیقانون حداكثر استفاده از توان تول 1۵ماده 
 1293 ............................................................................................................................... 1/۵/1391مصوب 

 26/۵/13821294موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنايع كشور و ... مصوب 
 1294 ................................. یو خدمات داخل دیاز توان تول یریگ بهره یبیمه تجاری برا -و

 1294 .............................................. 1۵/10/1389ساله پنجم توسعه مصوب  پنج  قانون برنامه 72ماده 
آنها در...  تيكشور و تقو یازهاین نیدر تأم یو خدمات یدیقانون حداكثر استفاده از توان تول 19ماده 
 1294 ............................................................................................................................... 1/۵/1391مصوب 

 1295 گذاری خارجی از سرمایه تیو مقررات حما نیقوان: چهارم فصل

 1296 ........................... 19/12/1380گذاری خارجی مصوب  تشويق و حمايت سرمايهموادی از قانون 
ت  32۵۵6شماره  گذاری خارجی مصوبه  نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت سرمايه موادی از آيین

 1298 ......................................................... با اعمال اصالحات رانيوز ئتیه 23/7/1381مورخ   هـ   27032

شوراها و عوامل ها،  )وزارتخانه بخش آب تیریمد درمؤثر نهادهای: هفتم بخش

 1303 فعال و مرتبط(

 1305 و مؤسسات وابسته روین وزارت: اول فصل

 1306 ................................................................................ كنندگان یادداشت تدوین -الف



 ع ع 

 

 1306 ...................... ساله پنجم توسعه پنج  قانون برنامه 140آب كشور در بند الف ماده  یتيرينظام مد
 1309 ...................................................................................................... رویوزارت ن -ب

 1309 .......................................... با اعمال اصالحات 28/11/13۵3مصوب   رویوزارت ن سیقانون تأس 
وابسته به وزارت  یها از شركت یتعداد تینظر در حوزه فعال ديراجع به ادغام و تجد یقانون حهيال 

 1314 ............................................................................................ انقالب یشورا 31/3/13۵9مصوب   روین
 131۵ ..................................... 21/4/13۵9مصوب  رویوزارت ن فيوظا راتییراجع به تغ یقانون حهيال

مصوبه «  تماب»  آب  منابع  قاتیتحق  سازمان  به روین  وزارت  امور آب  معاونت  فيوظا  انتقال  طرح
 131۵ ......................................................... یادار یعال یشورا   9/137۵/ 10مورخ  1/ /دش10101شماره 

های فرعی انتقال آب سدها به مزارع  توسط وزارت نیرو مصوبه  شماره  اجرای بخشی از شبکه
 1317 ................................................................... يرانوز هیئت ۵/10/138۵هـ مورخ  3۵307/ت 127491
 1317 .......... با اعمال اصالحات 27/4/1347آن مصوب  شدن یقانون آب و نحوه مل 22 یال 19مواد 

 1319 .......................................................................... مؤسسات آموزشی و پژوهشی -ج

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع دانشگاه صنعت آب و برق ) شهید عباسپور( از وزارت 
تعیین تکلیف ساير مؤسسات آموزشی و پژوهشی نیرو و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

 1319 ........................................................................................................................... وابسته به وزارت نیرو
 1323 .................................................................................................................... مؤسسه تحقیقات آب

 1326 ........................................................... برق و آب صنعت كاربردی –مؤسسه آموزش عالی علمی
 1327 .................................................................................................................. گنجینه ملی آب ايران

انقالب  یعال یشورا 7/۵/1376/د ش مورخ 1866اساسنامه گنجینه ملی آب ايران مصوبه شماره 
 1327 ............................................................................................................................................... یفرهنگ

 1337 بخش آب  در  رویوزارت ن یمادرتخصص یها شركت: دوم فصل

  یها و بنگاه ها تیو فعال رانیمنابع آب ا تیریمد یشركت مادرتخصص -الف

 1338 ............................................................................................................ رمجموعهیز

 1338 ............................... رانيمنابع آب ا تيريمد یو مقررات ناظر بر شركت مادرتخصص نیقوان -1
هـ  2822۵/ت 2730مصوبه شماره  رانيمنابع آب ا تيريمد یاساسنامه شركت مادرتخصص

 1338 ............................................................................. با اعمال اصالحات رانيوز ئتیه 20/3/1382مورخ
منابع  تيريمد یشركت مادرتخصص رمجموعهيز یها و بنگاه ها تیو مقررات ناظر بر فعال نیقوان -2
 13۵1 .............................................................................................................................................. رانيآب ا

 13۵1 ............................ ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران قانون برنامه پنج 194ماده« م»بند 



 

 ف ف 

 

ت  1۵9332ساله پنجم توسعه مصوبه شماره  قانون برنامه پنج 194ماده« م»بند  يینامه اجرا نيیآ
 13۵1 ........................................................................................ رانيوز ئتیه 1۵/8/1391هـ مورخ  48209

های  ای استان و تبديل شركت های آب منطقه ها به شركت قانون تبديل ادارات كل امور آب استان
 13۵4 ............................................................................. 26/12/1383ای كه بیش از ... مصوب  آب منطقه

هـ  33۵۵9/ت 26914ای مصوبه شماره  های آب منطقه نامه در خصوص تغییر نام شركت تصويب
 13۵۵ .......................................................................................................... رانيوز ئتیه 11/۵/1384مورخ 

ای استانی  ای به شركت آب منطقه نامه راجع به انتقال كاركنان شاغل در شركت آب منطقه تصويب
 13۵۵ ............................................... رانيوز ئتیه 11/۵/1384هـ مورخ  33۵۵9/ت 29183مصوبه شماره 

در مورد كارمندان  رویتابعه وزارت ن یا آب منطقه یها شمول مقررات شركت یقانون حهيال
 13۵6 .................................................................. 20/6/13۵8مورخ ۵4768.... مصوبه شماره   ها یشهردار

 13۵7 ......................... 30/2/1347سدها مصوب  ريز یاز اراض یبردار بهره یها شركت سیقانون تأس
 13۵9 .... شركت مديريت منابع آب ايران یصصمادرتخ رمجموعهيهای ز ها و فعالیت بنگاه نيعناو -3

شركت مديريت منابع آب ايران بر اساس  یمادرتخصص رمجموعهيهای ز ها و فعالیت بنگاه نيعناو
های اقتصادی با هر يک از سه  ها و بنگاه بندی فعالیت نامه اجرايی تشخیص، انطباق و طبقه آيین ۵ماده 

مصوبه شماره  ی( قانون اساس44های كلی اصل ) ( قانون اجرای سیاست2گروه اقتصادی مصرح در ماده )
 13۵9 ........................................................... مال اصالحاتبا اع 7/6/1388ك مورخ  43181/ت 11۵320

 یها بنگاه  و ها تیو فعال مهندسی آب و فاضالب كشور   یتخصص شركت مادر -ب

 1362 ........................................................................................................... رمجموعهیز 

 1362 ....................مهندسی آب و فاضالب كشور  یتخصص و مقررات ناظر بر شركت مادر نیقوان -1
 1362 .................. با اعمال اصالحات 11/10/1369های آب و فاضالب مصوب  قانون تشکیل شركت 

هـ  28176ت  61761مهندسی آب و فاضالب كشور مصوب شماره  یشركت مادرتخصص اساسنامه
 1368 ............................................................................ با اعمال اصالحات رانيوز  ئتیه ۵/12/1381مورخ 
مهندسی آب و   یتخصص شركت مادر رمجموعهيز یها و بنگاه ها تیو مقررات ناظر بر فعال نیقوان -2

 1379 ..................................................................................................................................... فاضالب كشور
« د»های آب و فاضالب شهری به استناد بند  روستايی در شركتهای آب و فاضالب  ادغام شركت

 1380رانيوز ئتیه 30/7/1391( قانون اساسی مصوب 44( قانون اجرای سیاست های كلی اصل )19ماده )
 1380 ...... با اعمال اصالحات 22/9/1374های آب و فاضالب روستايی مصوب  قانون تشکیل شركت

 1382 29/4/13۵4فاضالب شهرها مصوب  ساتیآب و تأس عيو توز نیتأم یها شركت لیقانون تشک
 آب و فاضالب یشركت مهندس یمادرتخصص رمجموعهيهای ز ها و فعالیت بنگاه نيعناو -3
 138۵ ........................................................................................................................................... كشور 
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آب و فاضالب كشور بر  یشركت مهندس یمادرتخصص رمجموعهيهای ز ها و فعالیت بنگاه نيعناو
های اقتصادی با هر يک  ها و بنگاه بندی فعالیت نامه اجرايی تشخیص، انطباق و طبقه آيین ۵اساس ماده 

مصوبه  اسی( قانون اس44های كلی اصل ) ( قانون اجرای سیاست2از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده )
 138۵ ................................................ تبا اعمال اصالحا 7/6/1388ك مورخ  43181/ت 11۵320شماره 

 1389 منابع آب تیریمد مرتبط با یشوراها: سوم فصل

 1390 ....................................................................... آب و مصوبات آن یعال یشورا -الف

 1390 ....................... (یوزارت جهاد كشاورز لیقانون تشک 10شورای عالی آب )ماده  لیمستند تشک
 1390 ...........................................................12/4/1381مصوبات اولین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 1392 ......................................................... 20/1/1382مصوبات دومین جلسه شورای عالی آب مورخ 
 1394 .......................................................... 4/3/1384مصوبات سومین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 139۵ ..................................................... 24/۵/1389مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی آب مورخ 
 1398 .................................................... 19/10/1389مصوبات پنجمین جلسه شورای عالی آب مورخ 
 1399 ...................................................... 24/2/1390مصوبات ششمین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 1402 ......................................................... 2/3/1391آب مورخ مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی 
 1403 ....................................................... 2/7/1392مصوبات هشتمین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 1404 ........................................................... 7/8/1392مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 
 1406 ........................................................ 3/10/1392مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 1407 ................................................. 23/10/1392جلسه شورای عالی آب مورخ  ازدهمینيمصوبات 
 1409 ..................................................۵/12/1392ورای عالی آب مورخ مصوبات دوازدهمین جلسه ش

 1409 .................................................. 18/1/1393جلسه شورای عالی آب مورخ  زدهمینیمصوبات س
 1411 .................................................. 4/۵/1393مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی آب مورخ 

 1415 ........................................................................... گنجینه ملی آب ایران یشورا -ب

 31/4/1376گنجینه ملی آب ايران )اساسنامه گنجینه ملی آب ايران مصوب  یمستند تشکیل شورا
 141۵ ........................................................................................................... ( یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 1419 ........................................... رودخانه یاز آلودگ یریدر جلوگ یهماهنگ یشوراها -ج

 یفیحفاظت ك یشورا لیتشک نامه نيی)آ  رود ندهيرودخانه زا یفیحفاظت ك یمستند تشکیل شورا
 1419 .............. (رانيوز ئتیه 23/10/1383هـ مورخ  31۵17ت  61934مصوبه شماره  رود ندهيرودخانه زا

هـ مورخ  23994/ت 16۵08رودخانه كارون )مصوبه شماره  یفیحفاظت ك یمستند تشکیل شورا
 1421 .................................................................................................................. (رانيوز ئتیه 24/4/1381
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آب در سازمان  یاز آلودگ یریجلوگ نامه نيی( آ۵ماده ) ليتبصره ذ ونیسیكم رخانهیمستند تشکیل دب
 1422 ........................................... (4/6/1393هـ مورخ  49141ت  62407)مصوبه  ستيز طیحفاظت مح

 1423 ...................................................... یا توسعه منطقه یهماهنگ یكارگروه و شورا -د

( قانون تشکیل 11نامه اجرايی ماده ) آيین 7مستند تشکیل كارگروه ستادی آب كشاورزی )ماده 
 1423 ............................. (11/4/1387 ك مورخ 28840/ت ۵29۵1مصوبه شماره  یوزارت جهاد كشاورز

شرق كشور  عيو صنا رانيا یآب فالت مركز نیدر تأم یریگیو پ یمستند تشکیل كارگروه هماهنگ
 1424 ........................................................ (رانيوز ئتیه 24/1/1392هـ  48۵00ت /9898)مصوبه شماره 

 ، یسامانده نامه نيیكرخه آ تيريو مد داريتوسعه پا یگذار استیو س یهماهنگ یمستند تشکیل شورا
 19/8/1383هـ مورخ  29۵04ت  46299سد كرخه )مصوبه شماره  ابيپا یاراض تيريتوسعه و مد

 142۵ ....................................................................................................................................... (رانيوز ئتیه
 1427 .................................................................................... رسیدگی یها كمیسیون -هـ

 1427 ........................... قانون توزيع عادالنه آب( 20 یال 19نفری )مواد  های سه مستند تشکیل هیئت
ماده واحده قانون تعیین  ليذ ۵های زيرزمینی )تبصره  مستند تشکیل كمیسیون رسیدگی به امور آب

 1428 ......................................................... (13/4/1389برداری مورخ  های آب فاقد پروانه بهره تکلیف چاه
نامه اجرايی فصل  )آيین ینیرزميز یها آب یها مستند تشکیل كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه

 1428 ........................ وزيران ئتیه 19/8/1363مورخ  49724دوم قانون توزيع عادالنه آب مصوبه شماره 
 1429 ............................................................................................... یعیت طبمخاطرا -و

 28/4/138۵هـ مورخ  3۵4۵7/ت 46۵74مستند تشکیل ستاد مديريت منابع آب )مصوبه شماره 
 1429 ....................................................................................................................................... (وزيران ئتیه

 یماتیدر تهران و اتخاذ تصم یدوره بحران طيمصرف آب در شرا تيرياعمال مد تهیمستند تشکیل كم
 1429(رانيوز  ئتیه 13/6/1379هـ مورخ  2327۵ت  26430مصرف آب )مصوبه شماره   زانیجهت كاهش م

كاهش اثرات  یمل تهیكم لی)قانون تشک یعیطب یايكاهش اثرات بال یمل تهیمستند تشکیل كم
 1431 ...................................................................................................... (9/۵/1370  مصوب یعیطب یايبال

 8و فاضالب ) بند  مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه امور سیل و مخاطرات دريايی، برق، آب
ك  40792/ت 18۵64۵نامه اجرايی قانون تشکیل سازمان مديريت بحران كشور شماره  آيین 1۵ماده 

 1432 .............................................................................................................................. (21/9/1388مورخ 
 1432 ...................................... كمیته ملی سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهكشی -ز

ته ملی مستند تشکیل كمیته ملی سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهکشی )قانون تشکیل كمی
 1432 ................................................. (27/3/1366سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهکشی مصوب 

 1433 ............... رانيوز  ئتیمصوب ه 30/3/1363مورخ  رانيا یو زهکش یاریآب یمل تهیاساسنامه كم 
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های مرزی  )قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه یمرز یها رودخانه تهیمستند تشکیل كم
 1441 .............................................................................................................................. (18/۵/1362مورخ 
 1442 .......................................................................................... یفرابخش یشوراها -ح

شهر  مسائل و مشکالت كالن یو هماهنگ یبررسجهت  ونیسیمستند عضويت وزير نیرو در كم
 1442 ...... (رانيوز ئتیه 6/12/1392هـ    ۵0269ت /181۵47شهرها )مصوبه شماره  كالن ريتهران و سا

)بند ث مصوبه  ها ارانهي یستاد هدفمندساز یانرژ یتخصص  مستند شركت وزير نیرو در كارگروه
 1442 .......................................................................... (19/11/1392ن مورخ  ۵0204ت /173496شماره 

)بند ز  ها ارانهي یستاد هدفمندساز ستيز  طیمح یتخصص  مستند شركت وزير نیرو در كارگروه
 1443 .............................................................. (19/11/1392ن مورخ  ۵0204ت /173496مصوبه شماره 

 یستاد هدفمندساز غاتیارتباطات و تبل ،یرسان اطالع یتخصص  مستند شركت وزير نیرو در كارگروه
 1444 ...................................... (19/11/1392ن مورخ  ۵0204ت /173496)بند ع مصوبه شماره  ها ارانهي

)بند ف مصوبه  ها ارانهي یستاد هدفمندساز یكشاورز یتخصص  مستند شركت وزير نیرو در كارگروه
 144۵ .......................................................................... (19/11/1392ن مورخ  ۵0204ت /173496شماره 

هـ مورخ  442۵2/ت 10197۵ها مصوبه شماره  سازمان هدفمندسازی يارانهاساسنامه  8ماده 
 17/7/1392هـ مورخ  4۵9۵6ت /128271وزيران با اعمال اصالحات مصوبه شماره  هیئت 27/۵/1389

 144۵ ........................................................................................................................................ وزيران هیئت
مصوبه  6ماده  4)بند  ستيز  طیصنعت و مح ،يیربنايامور ز ونیسیمستند عضويت وزير نیرو در كم

 49۵06ت /111947آن مصوبه شماره  یو اصالحات بعد 3/10/1368هـ مورخ  882ت /111438شماره 
 1446 ................................................................................................... وزيران( هیئت 30/۵/1392هـ مورخ 

حساس و شکننده  یها بوم ستيز کپارچهي تيريمد یمستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه مل
ساله پنجم  ( قانون برنامه پنج191) ماده«  الف»( و بند 187ماده )« الف»( بند 1جزء ) يیاجرا نامه نيی)آ

 1446(رانيوز ئتیه 3/7/1392هـ مورخ  480۵6/ت 122۵86مصوبه شماره  رانيا یاسالم یتوسعه جمهور
های ارومیه و هامون )مصوبه  مستند عضويت وزير نیرو در ستاد اجرايی مديريت حوضه آبخیز درياچه

 1448 ................................................................... (رانيوز ئتیه 29/1/1389مورخ  17182/44070شماره 
قانون هدفمند  1۵)ماده  ها ارانهي یسازمان هدفمندساز یدر مجمع عموم رویوزارت ن تيمستند عضو

 14۵0 ................................................................................................. (1۵/10/1388ها مصوب  كردن يارانه
نامه اجرايی قانون تشکیل  آيین 12مستند عضويت معاون وزير نیرو در شورای هماهنگی ) ماده 

 14۵1 ........................... (21/9/1388ك مورخ  40792/ت 18۵64۵سازمان مديريت بحران كشور شماره 
در اثر حوادث  دهيد بیمناطق آس یدر بازساز عيبراساس قانون تسر یبازساز یمستند ستاد راهبر

 14۵3 ........................................................................................................... 19/3/1392مصوب  رمترقبهیغ
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)معاونت علمی و فناوری  1388زيست  طیو مح شيفرسا ،یآب، خشکسال یستاد توسعه فناور
 14۵3 ................................................................................................................................... جمهوری( رئیس

قانون تشکیل سازمان  ۵عالی مديريت بحران كشور ) ماده   و در شورایمستند عضويت وزير نیر
 14۵4 ........................................................................................ (31/2/1387مديريت بحران كشور مصوب 

 نامه نيی)آ یابانیو ب یريمناطق كو داريتوسعه پا یهماهنگ یمستند عضويت وزير نیرو در شورا
هـ  342۵4/ت ۵01۵8مصوبه شماره   یابانیو ب یريمناطق كو داريتوسعه پا یهماهنگ یشورا لیتشک

 14۵۵ ............................................................................. با اعمال اصالحات( رانيوز ئتیه 4/4/1386مورخ 
مصوبه شماره  3و  2مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه ملی قانون مديريت پسماندها )مواد 

 14۵8 ..................... با اعمال اصالحات و الحاقات( رانيوز ئتیه 10/۵/1384هـ مورخ  32۵61/ت 28488
قانون مديريت پسماندها  11ارت نیرو در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی )ماده مستند مشاركت وز

 14۵9 ........................................................................................................................... (20/2/1383مصوب 
مترقبه كشور و ستادهای تابع آن )طرح جامع  مستند عضويت وزير نیرو در ستاد حوادث و سوانح غیر

 1460(رانيوز تئیه 17/1/1382مورخ   23/1/1382هـ  24412/ت 2282امداد و نجات كشور مصوبه شماره 
مستند عضويت معاون وزير نیرو در كارگروه ملی آمادگی )طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه 

 1462 ....................................... (رانيوز ئتیه 17/1/1382مورخ  23/1/1382هـ  24412/ت 2282شماره 
های تخصصی )طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره  مستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه

 1463 .................................................. (رانيوز ئتیه 17/1/1382مورخ  23/1/1382هـ  24412/ت 2282
خدمات  یعموم ساتیتأس  یها شبکه یاختصاص ميحر تيمستند عضويت وزارت نیرو در كارگروه رعا

 1464 ........................... (رانيوز ئتیه 26/11/1381هـ مورخ  2۵088/ت 3۵216)مصوبه شماره  یيربنايز
قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب مستند عضويت وزير نیرو در شورای عالی اشتغال ) 

1/6/1377) .......................................................................................................................................... 146۵ 
/ت 732سالم )مصوبه شماره  یپروژه شهرها یهماهنگ ونیسیمستند عضويت وزير نیرو در كم

 1467 ........................................................................................ (رانيوز  ئتیه28/1/137۵هـ مورخ  14342
نامه هماهنگی  مستند عضويت وزارت نیرو در كمیسیون عالی هماهنگی امور اجرايی كشور )آيین

امات عمرانی مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل  محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث اقد
 1468 ..................... (رانيوز ئتیه 17/11/1366 مورخ 993/ت 140202باشد مصوبه شماره  تأسیسات می

مصوب  رانيا یاتم یقانون سازمان انرژ 7)ماده  یاتم یانرژ یمستند عضويت وزير نیرو در شورا
16/4/13۵3) ....................................................................................................................................... 1470 

مصوب  رانيا یاتم یقانون سازمان انرژ 10)ماده  یاتم یانرژ تهیمستند عضويت وزير نیرو در كم
16/4/13۵3) ....................................................................................................................................... 1471 
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مستند عضويت وزير نیرو در شورای عالی شهرسازی و معماری ايران )قانون تأسیس شورای عالی 
 1472 ............................................................................. (22/12/13۵1شهرسازی و معماری ايران مصوب 

نامه  وزارت نیرو در كمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ) آيینمستند عضويت نماينده 
 1474 .............. (رانيوز ئتیه 20/10/1378هـ مورخ  21414/ت ۵۵837نحوه بررسی و ... مصوبه شماره 

 1476 .............................................................................................. یاستان یشوراها -ط

مه نا ای )آيین های هماهنگی توسعه منطقه مستند عضويت رئیس واحدهای استانی وزارت نیرو شورا
 30/2/1391هـ مورخ  47812/ت 374۵4قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه شماره  184اجرايی ماده 

 1476 ....................................................................................................................................... وزيران( هیئت
نامه اجرايی شورای  ريزی و توسعه استان )آيین مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در شورای برنامه

وزيران با اعمال  هیئت 14/8/1390هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  برنامه
 1477 ............................................................................................................................................اصالحات(

نامه اجرايی شورای  مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی امور اقتصادی )آيین
وزيران با اعمال  هیئت 14/8/1390هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  برنامه

 1479 ............................................................................................................................................اصالحات(
نامه  نیرو در كارگروه تخصصی امور زيربنايی و شهرسازی )آيینمستند شركت نمايندگان وزارت 

وزيران  هیئت 14/8/1390هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  اجرايی شورای برنامه
 1481 ............................................................................................................................. با اعمال اصالحات(

زيست و توسعه   مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی آمايش سرزمین، محیط
هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  نامه اجرايی شورای برنامه )آيین پايدار

 1482 ....................................................................................وزيران با اعمال اصالحات( هیئت 14/8/1390
نامه اجرايی  مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذايی )آيین

 1484 ..... وزيران هیئت 14/8/1390هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  شورای برنامه
مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنايع دستی و 

هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  نامه اجرايی شورای برنامه گردشگری )آيین
 148۵ ....................................................................................وزيران با اعمال اصالحات( هیئت 14/8/1390

مصوبه  6استان )ماده  ینیرزميحفاظت از منابع آب ز ینمايندگان وزارت نیرو شورا مستند شركت
 1487 ........................................................................................(29/۵/1387هـ  3۵378/ت 8۵166شماره 

مترقبه استان رمستند عضويت مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در ستاد حوادث و سوانح غی
 17/1/1382مورخ  23/1/1382هـ  24412/ت 2282)طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره 

 1488 ....................................................................................................................................... (رانيوز ئتیه



 

 ث ث 

 

نامه هماهنگی اقدامات عمرانی  هماهنگی )آيین های سیونیمستند عضويت وزارت نیرو در كم
باشد  مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل  محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می

 1490 ................................................... (انريوز ئتیه 17/11/1366مورخ  993/ت 140202مصوبه شماره 
 1491 ....................................................................................... یشهرستان  یشوراها-ی

ستاد  2صنوف فاقد پروانه كسـب )ماده  یمستند شركت نماينده وزارت نیرو در ستاد ساماندهـ
 12/7/1391هـ مورخ  480۵7ت /137974صنوف فاقد پروانه كسـب ... مصوبه شماره  یساماندهـ

 1491 ....................................................................................................................................... (رانيوز ئتیه
نامه اجرايی شورای  ريزی شهرستان )آيین برنامه مستند شركت نمايندگان وزارت نیرو در كمیته

وزيران با اعمال  هیئت 14/8/1390هـ مورخ  47221/ت 162178ريزی و ... مصوبه شماره  برنامه
 1492 ............................................................................................................................................ اصالحات(
ك  42998/ت 93267نامه شرح وظايف تفصیلی شورای مسکن استان مصوبه شماره  آيین 1ماده 

 1493 ................................................................................... سکنوزيران عضو كارگروه م 6/۵/1388مورخ 
مترقبه شهرستان  مستند عضويت رئیس اداره آب و فاضالب شهرستان در ستاد حوادث و سوانح غیر

 17/1/1382مورخ   23/1/1382هـ  24412/ت 2282)طرح جامع امداد و نجات كشور مصوبه شماره 
 1494 ....................................................................................................................................... (رانيوز ئتیه

 1/3/137۵رداران مصوب قانون تشکیالت، وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شه
 149۵ ......................................................................................................................... با اصالحات و الحاقات

نامه هماهنگی  مستند عضويت وزارت نیرو در كمیسیون هماهنگی متشکله در شهرستان متبوع )آيین
اقدامات عمرانی مؤسساتی كه خدمات آنها در داخل  محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث 

 1499 ..................... (رانيوز ئتیه 17/11/1366مورخ  993/ت 140202باشد مصوبه شماره  تأسیسات می

 1501 آب بخش یو تخصص یعلم یها انجمن: چهارم فصل

 1502 ...................................................................................... یو مهندس یگروه فن -الف

 1۵02 .......................................................................................... منابع آب یانجمن علوم و مهندس -1
 1۵02 ................................................................................................................ رانيا یانجمن برقاب -2
 1۵03 ...................................................................................................................رانيانجمن تونل ا -3
 1۵04 ........................................................................................................ رانيا  کیدرولیانجمن ه -4
 1۵04 ................................................................................... رانيساختمان اانجمن مهندسان راه و  -۵
 1۵0۵ ............................................................................................... رانيعمران ا نیانجمن مهندس -6

 1506 ................................................................................................ یگروه كشاورز -ب



 خ خ 

 

 1۵06 .............................................................................................. رانيا یو زهکش یاریانجمن آب -1
 1۵07 ......................................................................................................... رانيا یزداریانجمن آبخ -2
 1۵08 ........................................................................ رانيانجمن مديريت و كنترل مناطق بیابانی ا -3
 1۵08 ....................................................................................... انجمن مهندسی آبیاری و آب ايران -4
 1508 ............................................................................................ یا رشته نیگروه ب -ج

 1۵08 ......................................................................................................... داريتوسعه پا یمل تهیكم -1
 1۵13 ................................................................................ انجمن  متخصصان محیط زيست ايران -2
 1۵13 .......................................................................................... انجمن ارزيابی محیط زيست ايران-3
 1۵14 ................................................................ ايران داريو توسعه پا  انجمن آموزش محیط زيست -4
 1۵14 .................................................................................................. بحران ايران تيريانجمن مد -۵
 1515 .......................................................................................... مردم نهاد یها گروه -د

 1۵1۵ ..................................................................................................................... انیايران  آب ادیبن -1
 1۵18 ........................................................................................ رانيا یو زهکش یاریآب یمل تهیكم -2
در  27/3/1366قانون تشکیل كمیته ملی سدهای بزرگ و كمیته ملی آبیاری و زهکشی مصوب  به

 1۵18 ................................................................................... مراجعه شود. یالملل و مقررات بین نیفصل قوان
 1۵18 ......................................................................................... آب و فاضالب نیانجمن متخصص -3
 1۵19 ................................................................................................. جامعه مهندسین مشاور ايران -4
 1۵21 ................................ رانيا یصنعت زاتیو تجه ساتیتاس مانکاریپ یها شركت یانجمن صنف -۵
 1۵22 ............................................................................... رانيا یدنیو آشام یمعدن یها انجمن آب -6

 1525 ثر در حوزه آبؤم یو نهادها ها وزارتخانه: پنجم فصل

 1526 .................................................. وابسته یها وزارت جهاد كشاورزی و سازمان -الف

 1۵26 .................................................................................................. یوزارت جهاد كشاورز -1 -الف
 1۵26 .......................................... 6/10/1379از قانون تشکیل وزارت جهاد كشاورزی مصوب  یمواد

هـ مورخ  2۵638/ت 18796مصوبه شماره  یوزارت جهاد كشاورز لیقانون تشک 2در اجرای ماده 
 1۵27 ................................................................................................................... رانيوز  ئتیه 2۵/4/1381

هـ مورخ   2۵638ت  18801نامه شرح وظايف تفصیلی وزارت جهاد كشاورزی مصوب شماره  تصويب
 1۵28 ....................................................................................................................... رانيوز  ئتیه2/4/1381

ها و مراتع كشور و تغییر نام آن   انتقال وظايف آبخیزداری از وزارت جهاد كشاورزی به سازمان جنگل
 1۵32 ...................................................... شورای عالی اداری 3/4/1381. ط مورخ 67۵/13مصوبه  شماره 



 

 ذ ذ 

 

 1۵33 .................................. یوابسته به وزارت جهاد كشاورز یو پژوهش یمؤسسات آموزش -2 -الف
 1۵33 ......................................................................................... یزداریپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ

آبی و خشکسالی در كشاورزی و منابع طبیعی در پژوهشکده حفاظت خاك و  مركز تحقیقات كم
 1۵34 ............................................................................................................................................ یزداریآبخ

 1۵34 ....................................................................................................... خاك و آب قاتیمؤسسه تحق
 1536 ........................................................ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی -ب

 1۵36 ................ 9/۵/1364از قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب  یمواد
با اعمال  3/3/1367تشکیالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب قانون 
 1۵37 ............................................................................................................................................. اصالحات
مصوبه  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  های امناء دانشگاه از قانون تشکیل هیئت یمواد
 23/12/1367و   9/12/1367( مورخ 183( و )181)مصوب جلسات ) 29/1/1368/دش مورخ 386شماره 

 1۵39 ............................................................................................................. عالی انقالب فرهنگی(  یشورا
 1540 ....................................... وابسته یها و سازمان یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق-ج

 1۵40 ...................................................................................... یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -1 -ج
 1۵40 ........... 18/۵/1383علوم، تحقیقات و فناوری مصوب   قانون اهداف، وظايف و تشکیالت وزارت

 1۵48 .................... یو فناور قاتیوابسته به وزارت علوم و تحق یو پژوهش یمؤسسات آموزش -2 -ج
 1۵48 ................................................................................. فيشر یدانشگاه صنعت یآب و انرژ تویانست

 1۵49 ........................................................................................................... مؤسسه آب دانشگاه تهران
 1۵۵0 ..................................................................................... های زيرزمینی )متاب( مركز تحقیقات آب

 1۵۵1 .... پژوهشکده خشکسالی و تغییرات آب و هوا در منطقه مركزی ايران دانشگاه صنعتی اصفهان
 1551 ........................................................................... معدن و تجارتوزارت صنعت،  -د

 1۵۵1 .............................. و معادن عيوزارت صنا لیاز قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشک یمواد
با  یاسالم یمجلس شورا 7/12/1362مصوب  رانيا یصنعت یها شركت سیاز قانون تأس يیبندها

 1۵۵2 .................................................................................................................................. اعمال اصالحات
 1۵۵4 ....................... 31/1/1338مصوب   یشناس نیسازمان زم سیاز قانون راجع به اجازه تأس یمواد 

 1554 .......................................................................ستیز  طمحی از حفاظت سازمان–هـ

 1۵۵4 ........................ با اعمال اصالحات 28/3/13۵3مصوب   ستيز  طیمح یقانون حفاظت و بهساز
مورخ  81804مصوبه شماره  ستيز  طیمح یقانون حفاظت و بهساز يیاجرا نامه نيیاز آ یمواد

 1۵62 .......................................................................................................... با اعمال اصالحات 4/12/13۵4
 



 ض ض 

 

 1572 ................................................................................. رانیا یاتم یسازمان انرژ -و

 1۵72 ................................................................. 16/4/13۵3مصوب   رانيا یاتم یقانون سازمان انرژ 
 1579 ............................................................................................ یسازمان هواشناس -ز

 1581 ها وستیپ

 1583 ینولوژیترم: اول پیوست

 1584 ............................................................ و مقررات نیبراساس قوان ینولوژیترم -الف

 1625 ......................................................................یبراساس متون علم ینولوژیترم -ب

 1643 كشور یجامع علم نقشه: دوم پیوست

 1691 مواد قانون برنامه پنجم مرتبط با آب یسیانگل ترجمه: سوم پیوست

 1693 ........................................................................................................ قانون برنامه پنجم 140ماده 
ARTICLE 140 ..................................................................................................................... 1693 

 169۵ ....................................................................................................... برنامه پنجم توسعه 141ماده 
ARTICLE 141 ..................................................................................................................... 169۵ 

 1696 ............................................................................................. قانون برنامه پنجم توسعه 142ماده 
ARTICLE 142 ..................................................................................................................... 1696 

 1697 شدن یتوزیع عادالنه آب و قانون آب و نحوه مل قانون: چهارم پیوست

 1698 ... درج اصالحات و الحاقات  با 16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  -الف

 1713با درج اصالحات و الحاقات 27/4/1347آن مصوب  شدن یقانون آب و نحوه مل -ب

 1731 های عمرانی قبل از انقالب مرتبط با آب اول تا چهارم توسعه و برنامه های برنامه: پنجم پیوست

 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی یمواد -الف 

 1732 ........................................................................... ایران مرتبط با مدیریت منابع آب 

 1732 ................................................................................................ قانون برنامه چهارم توسعه 3ماده 
 1732 .................................... 22/10/1383مصوب   توسعه  چهارم  برنامه  ( قانون3)  ماده  اصالح  قانون
( قانون برنامه چهارم توسعه و متمم 8( و )4( و جداول شماره )3قانون اصالح ماده ) 8و  9مواد 

 1733 ............................................................................. 17/7/1384كل كشور مصوب  1384بودجه سال 
 1734 ........................................................... قانون برنامه چهارم توسعه 7ماده « س»و « ن» یبندها



 

 غ غ 

 

 1734 .................................................................................... هارم توسعهقانون برنامه چ 10بند ج ماده 
 1734 .............................................................................................. قانون برنامه چهارم توسعه 17ماده 
 1736 .......................................................... قانون برنامه چهارم توسعه 18ماده « و»و « الف» یبندها
 1737 .................................قانون برنامه چهارم توسعه( 20برنامه سوم توسعه )موضوع ماده  108ماده 
 1738 ...................... قانون برنامه چهارم توسعه( 20قانون برنامه سوم توسعه )موضوع ماده  134ماده 
 1738 .............................................................................................. قانون برنامه چهارم توسعه 26ماده 
 1739 ...................................................................... قانون برنامه چهارم توسعه 30ماده  7و  4 یبندها

 1739 ............ قانون برنامه چهارم توسعه( 71قانون برنامه سوم توسعه )موضوع ماده  104بند ج ماده 
 1739 ...................... قانون برنامه چهارم توسعه( 83قانون برنامه سوم توسعه )موضوع ماده  181ماده 

 1740 .................................................................................. قانون برنامه چهارم توسعه 13۵بند ج ماده 
( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 8( و )4قانون اصالح جداول شماره ) 4بند 

 1740 .............. 10/10/138۵كل كشور مصوب  138۵جمهوری اسالمی ايران و متمم قانون بودجه سال 
 ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیاز  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی یمواد -ب

 1741 ........................................................................... ایران مرتبط با مدیریت منابع آب 

 1741 ................................................................................................. قانون برنامه سوم توسعه ۵2ماده  
 1741 ................................................................................................. قانون برنامه سوم توسعه 68ماده  

 1742 .............................................................................. قانون برنامه سوم توسعه 104ماده « هـ»بند 
 1742 ...............................................................................................قانون برنامه سوم توسعه 106ماده  
 1744 ...............................................................................................توسعهقانون برنامه سوم  107ماده  

 1744 ................................................. قانون برنامه سوم توسعه 109ماده « و»و « هـ»، «ب» یبندها
 174۵ ............................................................................................. قانون برنامه سوم توسعه  133ماده  

و  یاجتماع ،ی( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد133بند و دو تبصره به ماده ) کيقانون الحاق 
 174۵ ......................................................................................................... رانيا یاسالم یجمهور یفرهنگ

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد از قانون برنامه سوم توسعه  یقانون اصالح مواد
 1746 ................................................................................................................. آن یو اصالحات بعد رانيا 

 1746 ...............................................................................................قانون برنامه سوم توسعه 134ماده  
 1746 ...............................................................................................قانون برنامه سوم توسعه 137ماده  

 1747 ............................................................................... قانون برنامه سوم توسعه 138ماده « ب»بند 
 از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی موادی – ج

 1747 ........................................................................... ایران مرتبط با مدیریت منابع آب 



 ظ ظ 

 

 یاسالم یجمهور یفرهنگ ،یاجتماع ،یاز قانون برنامه اول توسعه اقتصاد یمواد -د

 1756 ........................................................................... مرتبط با مدیریت منابع آب رانیا 

 مرتبط با  1352 -1356شده(    نظر دیجداز قانون برنامه عمرانی پنجم )ت یمواد - هـ

 1759 ................................................................................................... منابع آب تیریمد

 برنامه  ونیسیكم 23/3/1352مصوب  كشور ) یاز خالصه برنامه پنجم عمران یمواد -و

 1772 ............................................ منابع آب تیرمدی با مرتبط 1352 – 1356( نیمجلس

 1783 خذهاأمنابع و م

 مصوبات الحاقی

 178۵ ................................ 2۵/6/1393 مورخ آب عالی شورای جلسه پانزدهمین مصوبات -
 موضوع وزيران هیئت 26/7/1393 مورخ 84۵68/۵0۵83 شماره مصوبه  «ج» و «الف» بندهای -

 1788 ............................................. ركود از غیرتورمی خروج برای دولت ابالغی های سیاست
 وزيران هیئت 26/7/1393 مورخ 84۵70/۵0۵83 شماره مصوبه «ج» قسمت 12 و 8 بندهای -

 1790 .................................... ركود از غیرتورمی خروج برای دولت ابالغی های سیاست موضوع
 موضوع وزيران هیئت 26/7/1393 تاريخ 84۵66/۵0۵82 شماره مصوبه «د» و «ب»  بندهای -

 1790 ............................................. ركود از غیرتورمی خروج برای دولت ابالغی های سیاست
 های سیاست موضوع وزيران هیئت 26/7/1393 مورخ 84۵69/۵0۵83 شماره مصوبه  «الف» بند -

 1791 ........................................................... ركود از غیرتورمی خروج برای دولت ابالغی
  موضوع وزيران هیئت 1۵/۵/1393 مورخ هـ۵0441ت/۵3607 شماره مصوبه 3 الی 1 بندهای -
 1792 ................................ كار و كسب محیط بهبود جهانی های شاخص در ايران جايگاه ارتقای
 مورخ هـ ۵1123ت/94882 شماره مصوبه ارومیه درياچه نجات كارگروه مصوب های طرح -

 1793 .............................................................................. وزيران هیئت 20/8/1393
  مورخ هـ48۵27ت/1۵۵6۵3 شماره مصوبه زيست محیط حفاظت سازمان اجرايی بسته -

 1813 ............................................................................... وزيران هیئت 8/8/1391
 اقتصاد موضوع اصالح مصوبه یشورا 1۵/10/1393مورخ  123796مصوبه شماره  -
 یعموم یها نهيهز یروزرسان بر به یاقتصاد، مبن یشورا 8/9/138۵مورخ  1۵0088/309شماره  
 1836 .......................................................................................................... انشعاب آب و فاضالب یبرقرار

  هینما

 


