
 هاي آب كشور قانون تشويق سزمايه گذاري در طزح

 

 

هازُ ٍاحسُ ـ تِ هٌظَر تشَيك سزهايِ گذاراى ذظَطي )حميمي ٍ حمَلي( ٍ تؼاًٍي تزاي سزهايِ گذاري زر 

طزحْاي تاهيي آب ٍ ايجاز شثىِ ّاي آتياري ٍ سّىشي ٍ طزحْاي آب ٍ ذان تِ ٍسارتراًِ ّاي ًيزٍ ٍ جْاز 

اي طزحْاي فَق الذوز وِ وشاٍرسي حسة هَرز ٍ زر چارچَب ٍظائف لاًًَي ، اجاسُ زازُ هيشَز وِ اجز

% ( ػوليات اجزائيي آًْا ذاتوِ يافتِ ٍ ًيش طزحْايي وِ هطالؼات هزحلِ زٍم آًْا  30حساوثز سي زرطس ) 

 تظَية شسُ تاشس را تِ سزهايِ گذاراى هشتَر تا شزايط سيز ٍاگذار وٌٌس : 

تِ ػْسُ ٍسارت ًيزٍ ٍ يا ـ تائيس هحل احساث تاسيسات ٍ ًظارت هٌْسسي زر وليِ هزاحل ٍ حسة هَرز  1

 ٍسارت جْاز وشاٍرسي ذَاّس تَز . 

ـ وليِ آب استحظالي تِ جش حماتِ ّاي هَجَز تِ سزهايِ گذار ترظيض يافتِ ٍ سٌس آب طازر  2 

هيشَز .حماتِ ّاي هَجَز لثل اس احساث تاسيسات اس ًظز حجن ٍ سهاى هظزف تؼييي ٍ ّوچٌاى زر اذتيار 

ٍ سايز لَاًيي هزتَطِ زر  16/12/1361َز تا تزاساس لاًَى تَسيغ ػازالًِ آب هظَب ٍسارت ًيزٍ تالي ذَاّس ت

 اذتيار حماتِ زاراى لزار گيزز . 

ـ اراضي هلي ٍ هَات وِ تز اساس هطالؼات طزح تِ ػٌَاى سهيي ّاي آترَر ايي تاسيسات هحسَب هي شَز ،  3

طمِ تا ليوتْاي هٌطمِ اي لثل اس احساث هتٌاسة تا آب ترظيض يافتِ ٍ شزايط التظازي ـ اجتواػي هٌ

تاسيسات ، وِ تَسط ٍسارت اهَر التظازي ٍ زارائي تؼييي هيگززز تَسط ٍسارت جْاز وشاٍرسي ، زر شزٍع تْزُ 

تززاري تِ سزهايِ گذاراى ٍاگذار ذَاّس شس . آب هاساز تز اراضي ٍاگذار شسُ تِ ليوت تَافمي تِ تْزُ تززاراى ٍ يا 

 ذار ذَاّس شس . ٍسارت ًيزٍ ٍاگ

ـ حمَلي وِ زر ًتيجِ ايي گًَِ سزهايِ گذاري ّا حاطل هيشَز زر حس سٌس آب طازرُ هتؼلك تِ سزهايِ  4

گذار ذَاّس تَز ٍ سزهايِ گذار هي تَاًس تا اًتراب الگَي التظازي هَرز تَافك تا ٍسارت ًيزٍ تِ شزح لزارزاز را 

 هظزف وٌس ٍ يا تِ فزٍش تزساًس .

ات ٍ حمَلي وِ زر ًتيجِ ايي گًَِ سزهايِ گذاريْا حاطل هيشَز زر زٍرُ تْزُ تززاري زر اذتيار وليِ هستحسث

 سزهايِ گذار ذَاّس تَز وِ طثك ضَاتط اس آى استفازُ ًوايس . 

ـ ٍسارتراًِ ّاي جْاز وشاٍرسي ٍ ًيزٍ حسة هَرز هىلفٌس تز اساس لزارزاز هٌؼمسُ زر هَرز ّشيٌِ ّا ٍ سايز  5

سزهايِ گذار ، هحل احساث تاسيسات ٍ اجزاي طزحْا را تز اساس لاًَى توله اراضي توله ًوَزُ ٍ هَارز تا 

 تزاي اجزا زر اذتيار سزهايِ گذار لزار زٌّس . 

ـ زر طَرتي وِ سزهايِ گذاري تِ ٍسيلِ اشراص ذارجي اًجام شَز ، تْزُ تززاري اس تاسيسات ٍ اراضي  6

 يِ تِ ػْسُ سزهايِ گذار تَزُ ٍ پس اس آى زر اذتيار زٍلت لزار هي گيزز . ٍاگذار شسُ زر زٍرُ استْالن سزها

 اٍلَيت زر ازاهِ تْزُ تززاري اس تاسيسات ايجاز شسُ پس اس زٍرُ فَق تا سزهايِ گذار ذَاّس تَز . 



حي ـ ٍسارتراًِ ّاي ًيزٍ ٍ جْاز وشاٍرسي هَظفٌس زر چار چَب ضَاتط ٍ هؼيارّاي فٌي ٍ ايوٌي ًظزات اطال 7

 سزهايِ گذار زر طزح را هلحَظ ًوايٌس . 

آئيي ًاهِ اجزائي ايي لاًَى ظزف سِ هاُ پس اس تظَية ٍسارت ًيزٍ ٍ تا ّوىاري ٍسارتراًِ ّاي جْاز وشاٍرسي 

 ، اهَر التظازي ٍ زارائيي ٍ ساسهاى هسيزيت ٍ تزًاهِ ريشي وشَر تْيِ ٍ تِ تظَية ّيات ٍسيزاى ذَاّس رسيس . 

هجلس شَراي  1381تول تز هازُ ٍاحسُ زر جلسِ ػلٌي رٍس يه شٌثِ هَرخ ششن هززازهاُ لاًَى فَق هش

 تِ تائيس شَراي ًگْثاى رسيسُ است . 16/5/1381اسالهي تظَية ٍ زر تاريد 


