
  15/2/1372آب ؛ مصوب  عادالنه توزیع قانون 34 ماده تبصره موضوع نامه آئین
ـ آب بران مکلفند بهاي آب مصرفی خود یا عوارض آن رابراساس نرخ مصوب ودرخصوص آب مصرفی کشاورزي بهاي آب یا  1ماده

  .بپردازند معادل درصد تعیین شده از محصول را درموعد ومحلی که درقبوض آب مصرفی تعیین شده است
ـ صورت حساب بهاي آب مصرفی یا عوارض متعلق ، براي مصرف کنندگان آب کشاورزي ، صنعتی وسایر مصارف که از شبکه 2ماده

لوله کشی آب استفاده نمی کنند حسب مورد وامکانات سالی یک تا چهار بار وصورت حساب مصارف شهري وصنعتی وسایر مصارف 
 نتقال آب یا شبکه هاي آبیاري یا چاه ها استفاده می کنند حداکثر هرسه ماه یکبار تهیه وارسال میکه از شبکه لوله کشی یا خطوط ا

  .شود
درصورت حساب مذکور عالوه برمشخصات مصرف کننده ونشانی دقیق او، میزان آب مصرف شده، نوع مصرف ، فاصله زمانی مصرف، 

باید درآن جا پرداخت گردد وضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع آب بها، یاعوارض، آخرین روز مهلت پرداخت، محلی که وجه 
  .تصریح خواهد شد

ـ آخرین روز مهلت باتوجه به بعد مسافت واوضاع واحوال محلی، باید طوري تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول 3ماده
  .نباشدصورت حساب وآخرین روز مهلت براي آب شرب، صنعت وکشاورزي کمتر از یکماه 

ـ تازمانی که تعیین مقدار آب مصرفی کشاورزي به صورت حجمی مقدور نباشد مقدار آب تحویلی به هر هکتار زمین زیر کشت 4ماده
  .باتوجه به نوع محصول وشرایط اقلیمی برآورد خواهدشد

(درموردآب مصرفی ـ درصورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده یا عوارض یا درصد تعیین شده از محصول 5ماده
آب مستنکف از پرداخت به هرطریق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب یامجراي ورود آب، قطع خواهد شد. چنانچه وجه کشاورزي) 

  .صورت حساب قبل از اقدام به قطع آب تادیه گردد، دراین صورت آب قطع نخواهد شد
مقدور نباشد یا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بها یا نظر فنی  بهاي کشاورزي قطع آب ازـ هرگاه درمواردي مانند مورد آ6ماده

  .) قانون توزیع عادالنه آب از طریق اداره ثبت اسناد وامالك محل وصول خواهد شد34عوارض برابر ماده (
وهزینه  ـ وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف کننده وتسویه حساب کلیه بدهی هاي مربوط به آب بهاء یاعوارض معوق7ماده

  .قطع ووصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهدبود ودرصورت موافقت شرکت یا سازمان آب امکان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت
ـ هرگاه قطع آب درنتیجه بی احتیاطی واشتباه کارکنان سازمان هاي وصول کننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت وبدون 8ماده

کننده وصل و درصورت ورود خسارت ذینفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد  دریافت هیچگونه هزینه اي آب مصرف
  .داشت

ـ هرگاه مصرف کنندگان آب، ظرف مدت سه ماه پس ازتاریخ قطع آب براي دریافت صورت حساب یا تسویه دیون معوق خود 9ماده
) قانون توزیع عادالنه آب، جهت 34ط براساس ماده(اقدام ننمایند مستنکف محسوب می شوند ودرچنین صورتی سازمان هاي ذیرب

  .وصول دیون آنها از اداره ثبت اسناد وامالك محل تقاضاي صدور اجرائیه خواهند نمود
ـ هرکس نسبت به صورت حساب ارسالی اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظیم وظرف 10مادة

موقع آب بها با عوارض اعتراض موجب عدم پرداخت به .صورتحساب به سازمان وصول کننده بفرستد دوماه ازتاریخ صدور برگ
سازمان وصول کننده مکلف است اعتراض را مورد رسیدگی قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض صورت حساب را  .نخواهد بود

اعتراضی  ،همین حکم در موردي که نسبت به قطع آب .اصالح یا درصورت وصول وجه، اضافه دریافتی را به معترض بازپرداخت نماید
یز جاري است، مشروط براینکه چنین اعتراضی ظرف یک ماه از تاریخ قطع آب به ) این آیین نامه به عمل آید، ن8باتوجه به ماده (

 .سازمان مربوط تسلیم شده باشد


