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zمقدمه

از ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی ،ایجـاد تحول در نظام اداری كشـور در جهت تسـریع
در انجـام امـور ،تسـهیل در اجـرای برنامههـای توسـعه و ارائـه خدمات مـورد نیاز بـه مردم با
كیفیـت مطلـوب همـواره مورد تأكید مقامات و مسـئولین كشـور بوده اسـت.
تکریـم مـردم وجلـب رضایـت ارباب رجـوع درقالب برنامه هشـتم نقشـه راه اصلاح نظام
اداری (سلامت اداری و صیانـت از حقـوق مـردم) نقـش بسـیار مهمـی را ایفا میكند.
اطالعرسـانی صحیح و شـفاف بـه منظور افزایـش رضایتمندی ارباب رجوع یكـی از اركان
مهـم اجرای برنامه هشـتم نقشـه راه اصلاح نظام اداری میباشـد كه از طریق نصـب تابلوهای
راهنمـا در مبـادی ورودی ،تهیـه و توزیـع بروشـور ،نصب نـام و نام خانوادگـی عوامل متصدی
انجـام كار ،پسـت سـازمانی و رئـوس وظایـف اصلی آنهـا ،راهاندازی تلفـن گویا ،ایجـاد جایگاه
اینترنتـی ،تهیـه كتابچه راهنمـا و نظایر آن انجـام میگردد.
لـذا آنچـه در ایـن كتابچـه آمـده اسـت در جهـت اطالع رسـانی از نحـوه ارائـه خدمات به
مـردم؛ موضـوع سلامت اداری و صیانـت از حقـوق مردم میباشـد.
امیدواریم با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود ،ما را در این امر مهم یاری نمائید.
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zچشم انداز شرکت آب منطقهای یزد
تأمین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان

zمأموریتهای شرکت آب منطقهای یزد

}حفاظت و پایش منابع آب موجود

حفاظت كمی و كیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی

}مدیریت تقاضای آب

مطالعه ،برنامه ریزی و تخصیص منابع آب جهت مصارف مختلف
اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه چگونگی مصرف صحیح آب
تالش در جهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف

}مدیریت عرضه آب

توسعه منابع آب قابل دسترس
نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبرسانی و تامین آب
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zمنشور اخالقی شركت سهامی آب منطقهای یزد
" همانامن مبعوث شدم تنها برای اینكه مكارم اخالقی را كامل نمایم

"

رسول اكرم(ص)

نعم
هب اپس تهای بیکران رپوردگار عالمیان ما کارکنان رشکت سهامی آب منطقهای زید ،با ایمان هب
هس
هم هنم
ی
اراده خالق تی و اعتقاد راستین هب ارزشهای واالی دین مبین اسالم واره ر وداهی ذ ل هک منبع
هدایت ما رد اراهئ خدمت خداپسنداهن هب رمدم است را رفاموش نخواهیم رکد و خود را اپیبند هب آنها

میدانیم :

رد ره رشایط هب اصول اخالقی و صفات معنوی از جمله تواضع و رفوتنی ،متانت ،صداقت رد گفتار
ت
و رفتار ،رازداری و امانت داری ،رپهیز از غیبت و ملق و دوری از ارساف و تبذری اپیبندیم.
رد کاراهیمان نظم ،آراستگی ،وقت شناسی ،عدالت و انصاف را دمنظر رقار داده و از مشورت با
بخش
صاحبان علم و تجرهب ربای ارتقاء کارایی و ارث ی وظایف خود استفاده مینماییم.
خدمات خود را با کیفیت مطلوب و هب شیوهاهی مناسب و نوین رد اختیار ارباب رجوع رقار داده و

س
اپ خ هب نیازاهی آنها را با رسعت و دقت زیاد رد چارچوب قوانین و مقررات رفاهم میآوریم .
ردیافت رهگوهن انتقاد ،اظهارنظر و پیشنهاد از سوی ارباب رجوع را مشتااقهن ارج نهاده و از آن بعنوان
زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مینماییم.
ئم
با این اعتقاد هک باید کار ارموز را بهتر از دریوز انجام داد ،نگرشی دا ی هب وضع مطلوب داشته و رد جهت
اتمین آب مطلوب و اپیدار ربای کلیه ذینفعان استان تالش مینماییم.
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zنگاهی به وضعیت آب در استان یزد

استان یزد به مساحت  74650كیلومتر مربع در حاشیه كویر مركزی ایران و در قلب كشور
قرار گرفته است و آب و هوایی خشك و بیابانی دارد .متوسط بارندگی سالیانه استان حدود
 100میلیمتر است و میانگین بارندگی شهر یزد نزدیك به  50میلیمتر میباشد .حجم نزوالت
جوی استان یزد  2درصد از حجم نزوالت سالیانه كشور را تشكیل میدهد .متوسط درجه حرارت
سالیانه  18درجه سانتیگراد و میزان تبخیر آب بیش از  3متر در سال است.
در سـال آبـی  94-95جمعـاً  6733چـاه و قنـات و چشـمه در اسـتان وجـود دارد كـه
 1/078میلیـارد مترمكعـب از منابـع آب زیرزمینـی اسـتان را تخلیـه مینماینـد 88/3 .درصد
ایـن حجـم آب بـه مصـرف كشـاورزی و  7درصـد به مصرف شـرب و بهداشـت خانـوار و 4/7
درصـد بـه مصـرف صنعت میرسـد.
در اكثـر دشـتهای اسـتان یـزد سـطح آب زیرزمینـی مرتـب رو بـه كاهـش اسـت .علت
ایـن امـر برداشـت بیـش از حـد از منابـع آب زیرزمینی در بخش كشـاورزی اسـت بـه طوری
كه امروز اكثر دشـتهای اسـتان ممنوعه 1و ممنوعه بحرانی هسـتند ،برداشـت آب بیشـتر از
سـفره زیرزمینـی این دشـتها جـز در موارد خـاص ممنوع میباشـد.
دشتهایی كه ممنوعه نیستند به نام دشتهای آزاد  2نامگذاری شدهاند.
در ایـن دشـتها نیـز بهرهبـرداری از منابـع آبی طبـق قانون توزیـع عادالنـه آب و رعایت
سـایر مقـررات و به صـورت محدود صـورت میگیرد.
شركت سهامی آب منطقهای یزد توصیه مینماید كه حتیالمقدور صنایع جدید استان در
این گونه دشتها استقرار یابند تا امكان تأمین آب آنها با سهولت بیشتری فراهم گردد .در استان
یزد صنایعی كه كمآبخواه هستند و آلودگی زیست محیطی كمتری دارند در اولویت میباشند.
همچنین با توجه به اینكه صنایع استان به طور متوسط به ازای هر لیتر در ثانیه آب برداشتی از
سفرههای زیرزمینی حدود  50نفر اشتغال جدید ایجادمینمایند ،اولویت استقرار با واحدهایی است
كه بتوانند در مقابل آب مصرفی در آن واحد صنعتی بیش از رقم مورد اشاره اشتغال ایجاد نمایند.
 . 1دشتهای ممنوعه عبارتند از :ابركوه ،یزد -اردكان ،نیر و دهشیر ،كفه طاقستان ،هرات و مروست ،چاهك -شهریاری ،بهاباد ،عقدا ،تفت ،بهادران،
ارنان  -دهج و بافق ،سیاهکوه ،درانجیر
 . 2دشتهای آزاد عبارتند از :كویر ابركوه ،دق تل حمید ،كویر اله آباد ،كویر ریگ زرین ،ساغند.
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zمعرفی شركت سهامی آب منطقهای یزد

درمهرمـاه سـال  1366براسـاس مصوبـه هیئـت محتـرم وزیـران ،شـركت سـهامی آب
منطقـهای یـزد تاسـیس گردیـد كـه مأموریـت اصلـی شـرکت حفاظـت و پایـش منابـع آبی
موجـود ،مدیریـت تقاضـای آب و مدیریـت عرضـه آب میباشـد.
در حـال حاضـر ایـن شـركت در قالـب  5حـوزه مطالعات پایـه منایع آب ،طرح و توسـعه،
حفاظـت و بهـره بـرداری ،برنامهریـزی و مدیریـت منابـع انسـانی ،مالی و پشـتیبانی بـه انجام
وظایـف و فعالیتهـای محولـه در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف شـركت میپـردازد.

}اهم وظایف شركت
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8

1انجام مطالعات الزم برای شناخت ،توسعه و بهره برداری از منابع آب استان
2تهیـه و اجـرای طرحهـا و پروژههـای تامیـن و عرضـه آب ،مهندسـی رودخانـه هـا،
كنتـرل سـیالب و تغذیـه مصنوعـی
3ایجـاد ،بهـره بـرداری و نگهـداری از
تاسیسـات و سـازههای تامین و عرضه آب
4انجـام اقدامـات الزم بـه منظورجلوگیـری
از افـت منابـع و جبـران آب زیرزمینی در
چارچـوب قوانیـن و مقررات
5حفاظـت و بهـره بـرداری بهینـه ازمنابـع
آب درچارچـوب سیاسـتها یـا ضوابـط و
برنامههـای مصـوب وزارت نیـرو
6انتقال آب خارج از حوزه به استان یزد
7بهـره بـرداری از منابـع آب مـورد نیـاز
بخشهـای مختلـف مصـرف درقالـب
تخصیـص مصـوب وزارت نیـرو
8ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب
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zاهم وظایف معاونت طرح و توسعه

99بررسـی فنـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـت محیطـی و اظهارنظـر در مورد گزارشـات
نهایـی مراحـل مختلـف مطالعـات كلیـه طرحهـای توسـعه منابع آب
99برنامـه ریـزی و نظـارت بر حسـن اجرای كلیـه عملیات طرحهـا و پروژههـای منابع آب
و قراردادهـای عمرانی در دسـت اجرا
99بررسی و نظارت بر اجرای طرحهای آبرسانی شامل تامین ،انتقال و ذخیره آب
99شناسایی و پیگیری تهیه طرحهای قابل اجرای مشمول مشاركتهای مردمی
99بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال آب بین حوضهای به استان یزد
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zاهم وظایف معاونت حفاظت و بهره برداری
99برنامـه ریـزی فعالیتهای بهـره برداری و حفاظـت کمی و کیفی از منابـع آبهای زیرزمینی
و سطحی.
99هدایت راهبری و نظارت بر اجرای طرحهای تعادل بخشی و احیاء سفرههای آب زیرزمینی.
99طراحـی و اجـرای برنامههـای حفاظت و مهندسـی رودخانه ها ،سـواحل و تعیین بسـتر
و حریـم رودخانههـا و تـاالب ها
99برنامـه ریـزی ،نظـارت و هماهنگـی امـور ،نگـه داری ،بهـره بـرداری ،حفاظـت و رفتـار
سنجی تاسیسات آبی

 zاهم وظایف معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
99برنامـه ریـزی ،نظـارت و هماهنگـی فعالیتهـای مالـی شـرکت در کلیـه زمینههـای
تنظیم اسـناد ،رسـیدگی و تشـخیص حسـاب ،پرداخـت هزینههای جـاری و عمرانی،
نگهـداری حسـابها ،تهیـه وتنظیـم صورتها و گزارشـات مالـی در چارچـوب قوانین و
مقـررات و اتخـاذ تصمیـم مناسـب در جهـت تأمین منابـع مالـی موردنیاز.
99برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور كارگزینی شركت از قبیل انتصابات ،ترفیعات ،نقل و
انتقاالت ،باز خریدی ،استعفاء ماموریت ها ،مرخصیها و صدوراحكام كارگزینی
99برنامـه ریـزی ونظـارت برخرید و فـروش كاال و خدمات ،سیسـتم انبـارداری و نگهداری
كاال ،امـور تعمیـرات و نگهـداری و انجـام امـور خدماتی مورد نیاز شـركت
99برنامه ریزی و اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی
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zاهم وظایف معاونت برنامه ریزی
99برنامـه ریـزی و هماهنگـی جهت اسـتقرار و توسـعه نـرم افزارهـای کاربـردی واحدها و
سیسـتمهای اطالعـات مدیریت.
99برنامـه ریـزی و هماهنگی درتعیین میـزان تقاضا و تخصیـص آب در بخشهای صنعت،
شـرب و کشـاورزی با توجه بـه محدودیتهـا و منابع موجود.
99برنامـه ریـزی و هماهنگـی در تهیه و تنظیـم ،تخصیص و ارزیابی بودجه شـرکت و تهیه
و تنظیم گزارشـات بودجه ای.
99برنامـه ریـزی ،هماهنگـی و نظـارت بر شناسـایی روشهای تأمیـن منابـع درآمدزایی و
تجهیـز منابـع مالـی غیردولتـی اعـم از منابع مالی داخلـی و خارجی ،اوراق مشـارکت
و...
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zخدمات الکترونیکی

ازطریـق خدمـات الكترونیكـی حوزه منابـع آب ،متقاضیان دریافت خدمت درخواسـتها
ومـدارك مرتبـط را از طریـق مراجعـه بـه نزدیكتریـن دفتـر پیشـخوان خدمات دولت ارسـال
وسـپس درخواسـت خدمـت از طریـق جریانهـای كاری تعریـف شـده بـه گـردش درآمـده
ونتیجـه هرمرحلـه از طریـق ارسـال پیامك ویا ارسـال ایمیل وهمچنیـن از طریق كدرهگیری
ومراجعـه بـه پورتـال به اطلاع متقاضی میرسـد.
}خدمات قابل ارائه در این سامانه ( سامانه ساماب  -سامانههای خدمات الكترونیكی)
-1حفر چاه جدید و تأمین آب

-2حفر چاه به جای چاه (جابجایی )

-5صدور مجوز ادامه حفاری

-6حفر چاه به جای قنات

-3كف شكنی چاه

-4الیروبی چاه

-7تمدید اعتبار پروانه حفر چاه

-8استقرار دستگاه حفاری

-11اصالحیه پروانه بهره برداری

-12صدور پروانه بهره برداری

-13اصالح كروكی

-14تغییر روش حفاری

-9ترخیص دستگاه حفاری

-15حفر گالری و هواكش /بغل كنی /دوربرداری چاه

-17افزایش قدرت برق موتور یا تغییر نوع و افزایش
تعداد طبقات پمپ
-19ثبت قرارداد حفاری فسخ شده

-21صدور مجوز نصب منصوبات

-10تمدید اعتبار پروانه بهره برداری

-16مجوزبهرهبرداریازچاههایموضوعماده 5وماده12
-18اصالح و تعدیل پروانه بهره برداری
-20ثبت و تایید قرارداد حفاری

-22تعیین تكلیف چاههای آب كشاورزی فاقد
پروانه بهره برداری

-23تغییر میزان بهره برداری چاه

-24آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی

-27تغییر و اصالح نام

-28درخواست تخصیص و تأمین آب

-25پمپاژ ثانویه

-29صدور و تجدید صالحیت حفاری

-26تغییر نوع مصرف

-30تعیین بستر و حریم رودخانه

-31صدور پروانه كف شكنی و پیشكار قنات

-32صدور مجوز الیروبی قنات

-35صدور مجوز كشیدن و تعمیر و نصب مجدد
منصوبات چاهها

-36صدور معرفی نامه سوخت

-33صدور مجوز بغل بری قنات

-34صدور مجوز پینه برداری قنات

-37درخواست بهره برداری از مصالح رودخانه
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zسامانه ساماب

سامانه یكپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشتركین (ساماب) در سال 1395
با هدف ارتقای عملكرد حفاظت و بهره برداری و تسهیل فرآیندها به صورت الكترونیكی در
معاونت حفاظت و بهره برداری راه اندازی شده است .از مهمترین اهداف این طرح میتوان به
حذف فرآیندهای دستی و فیزیکی پروندهها و الكترونیكی شدن كلیه فرآیندها اشاره نمود كه
عالوه بر تسریع در انجام فرآیندها حفاظت و بهره برداری موجب ساماندهی ،نظم و انضباط،
كاهش تخلفات و قابل رصد بودن عملكرد توسط كاربران ستادی و همچنین شركت مدیریت
منابع آب ایران اشاره نمود .اطالع رسانی مناسب به متقاضیان از طریق سیستم پیام كوتاه و
همچنین وب سرویس اینترنتی و كاهش مراجعات ارباب رجوع از دیگر مزایای اجرای این
سامانه است.

}پیگیری و اطالع از مراحل پرونده در جریان توسط ارباب رجوع

كاربـر بایـد پس از حصـول اطمینان از اتصال بـه اینترنت جهت برقراری ارتباط با سـامانه
اقـدام بـه بازگشـایی صفحه مرورگر خـود ( Fire Foxو یا  IE9و یا باالتر) كـرده و در نوار آدرس،
آدرس دسترسـی بـه سـامانه سـاماب  http://85.9.71.2:8084/ info_track_ record.aspxرا وارد
نمایـد و سـپس  Enterرا فشـار دهد.پیگیـری مراحـل انجـام كار پرونـده در جریان با داشـتن
كـد رهگیـری كـه موقع ثبت درخواسـت از دفتر پیشـخوان گرفته میشـود امکان پذیر اسـت
و اربـاب رجـوع رونـد پرونده را مشـاهده مینماید.
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zسامانه خدمات الکترونیکی حوزه منابع آب

درحـال حاضـر تعـدادی از خدمـات حـوزه منابـع آب که در سـامانه سـاماب
بـه صـورت الکترونیکی وجـود نـدارد در این سـامانه بصـورت الکترونیکی عرضه
میشـود
اتصـال بـه سـامانه خدمـات الكترونیكـی حـوزه منابـع آب (سـایر خدمـات

الکترونیکـی ):

كاربـر بایـد پـس از حصـول اطمینـان از اتصـال بـه اینترنـت ،جهـت برقـراری ارتبـاط با
سـامانه اقـدام بـه بازگشـایی صفحـه مرورگـر خـود ( Fire Foxو یـا  IE9و یـا باالتـر) كـرده و
 http://را دارد و
درنـوارآدرس ،آدرس دسترسـی بـه سـامانه Yazdwatwer.ir/E-Government
http://78.39.81.180:8075
سـپس  Enterرا فشـار دهـد.

zراهنمای استفاده از خدمات الکترونیکی قابل ارائه در
دفاتر پیشخوان

}فرآیند کف شکنی :

فرآینـدی اسـت کـه درآن عمـق چـاه فعلـی (درج شـده درپروانه)پـس از اخذ
مجـوز افزایـش مییابـد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیـل فـرم شـماره  1کـه پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادرو دراختیار
درخواسـت دهنـده قـرار میگیـرد (مندرجـات این فـرم باید به تایید دفاتر اسـناد رسـمی
برسد).

99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده /امور اداره آب شهرستان )
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}فرآیند جابجایی :

در صورتـی کـه چاه فعلی قابلیت کف شـکنی نداشـته باشـد( به علـت مخروبه بـودن ،عمق

زیـاد ،عـدم آبدهـی چـاه درمحـل فعلی ویـا وجود مـکان بهتر جهـت حفر چـاه دراراضی تحت شـرب

و) ...بـه جـای کـف شـکنی ،جابجایـی (تغییر محل چاه) درخواسـت میشـود که پـس از صدور
مجـوز منجـر به حفـر چاه در محـل جدید خواهد شـد.

yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الف :فرم درخواسـت تکمیل وامضا شـده توسـط مالـک پروانه یا نماینـده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آنها
باشـد و امکان دریافت تقاضا از سـایر شـرکاء وجود ندارد)

99ب :تکمیـل فـرم شـماره  1کـه پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر ودراختیار
درخواسـت دهنـده قـرار میگیـرد (مندرجـات این فـرم باید به تایید دفاتر اسـناد رسـمی
برسد).

99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده /امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند دوربرداری :

اگـر چـاه بـه صـورت عمیق حفـاری شـده باشـد( دارای لوله جـدار باشـد) ،و بنا بـه دالیلی
چـاه دچـار کاهـش آبدهـی شـده باشـد جهـت دهانـه گشـاد کـردن چـاه و یـا افزایـش قطر
حفـاری و خـارج کـردن لولـه جـدار ،ایـن درخواسـت ثبت میشـود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد).

99ب :تکمیـل فـرم شـماره  1کـه پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر ودراختیار
درخواسـت دهنـده قـرار میگیـرد (مندرجـات این فـرم باید به تایید دفاتر اسـناد رسـمی
برسد).
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99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند الیروبی :

در برخـی مـوارد ممکـن اسـت بـه دلیـل عـدم لوله گـذاری کامل در چـاه و یا ریزشـی و
ریزدانـه بـودن جنـس زمین بخشـی ازعمق حفاری شـده قبلی درچاه پر شـده باشـد .الیروبی
فرآیندی اسـت که درآن رسـوبات ریزشـی از کف چـاه خارج میگردد .درایـن فرآیند برعکس
کـف شـکنی ،عمـق افزایـش نمییابـد ( .الیروبی شـامل افزایـش عمق چـاه نمیشـود و حداکثرتا
میـزان عمـق منـدرج در پروانه قبلی قابلیت حفـر دارد).
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانه یـا نماینـده قانونی او
(تقاضـا دهنده )

99در صورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یا نماینـده قانونی آنها
باشـد و امکان دریافت تقاضا از سـایر شـرکا وجـود ندارد)
99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
 99ه  :پاکـت آدرس نویسـی شـده( آدرس گیرنده/امـور اداره آب شهرسـتان) بـه تاییـد دفاتـر
اسـناد رسـمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند حفر گالری :

فقـط درچاههای دهانه گشـاد قابل انجام اسـت ،در این درخواسـت پـس از تأیید ،متقاضی
میتوانـد اقـدام بـه حفـر پشـته یـا گالـری درچـاه دهانـه گشـادنماید.همچنین درعمـق مورد
نظـر حفـاری بصـورت افقـی انجام میگیـرد وعمق چـاه هماننـد فرآیندالیروبی قابـل افزایش
نمی باشد.
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yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الـف  :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونی
او(تقاضادهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکاء وجود نـدارد).
99ب  :تکمیـل فـرم شـماره  1کـه پس از ثبت درخواسـت اولیه ازسـامانه صـادرو دراختیار
درخواسـت دهنـده قـرار میگیـرد (مندرجـات این فـرم باید به تایید دفاتر اسـناد رسـمی
برسد).

99ج  :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د  :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه  :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند تغییر روش حفاری:

اگـر بـه هـر دلیل مجـوز صادره با روش حفاری ثبت شـده قابل انجام نباشـد و الزم باشـد
روش حفـاری تغییرکنـد از ایـن فرآینـد اسـتفاده میگـردد .بـه عنـوان مثـال تقاضـای تغییر
روش از روتـاری بـه ضربـهای یا از دسـتی به ضربـهای و...
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الـف  :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونی
او(تقاضادهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب  :تکمیل فرم شماره  1که پس ازثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج  :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د  :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه  :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )
99و  :اصل آخرین مجوز صادر شده

}فرآیند ادامه حفاری :

زمانـی کـه متقاضی کف شـکنی یا جابجایی انجام داده باشـد و در عمـق مورد نظر آبدهی
کافـی نباشـد و نیاز داشـته باشـد که عمق بیشـتری را جهـت حصول آبدهی مناسـب حفاری
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نمایـد ایـن درخواسـت داده میشـود .الزم به ذکراسـت کـه این درخواسـت تنهـا زمانی قابل
وصـول اسـت کـه چـاه دارای مجـوز جابـه جایی ،کـف شـکنی ،حفر جدیـد و یا حفـر چاه به
جـای قنات بـوده و در حال حفاری نیزباشـد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الف :فرم درخواسـت تکمیل وامضا شـده توسـط مالـک پروانه یا نماینـده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آنها
باشـد و امکان دریافت تقاضا از سـایر شـرکا وجود ندارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تصویر اسکن شده لوگ حفاری چاه و گزارش ناظر حفاری
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند اصالح کروکی :

در صورتـی کـه محـل تعییـن شـده جهت حفـر چاه بـه دالیلی قابـل انجام نباشـد( تراکم

درختـان ،خـارج از اراضـی بـودن ،دارای معـارض بـودن و ) ...اصلاح کروکـی جهـت تعییـن نقطه
بهتـری جهـت حفر صـورت میگیرد .ایـن فرآیند در مواردی قابل اجرا اسـت کـه مجوز قبلی
از نـوع جابـه جایـی و یا حفـر چاه جدید باشـد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

99الف :فرم درخواسـت تکمیل وامضا شـده توسـط مالـک پروانه یانماینده قانونـی او(تقاضا
دهنده در صورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آنها
باشـد و امکان دریافت تقاضا از سـایر شـرکا وجود ندارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )
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}فرآیند نصب منصوبات :

پـس از انجـام کف شـکنی یـا جابجایی درخواسـت نصـب منصوبات جهت تعییـن قدرت،
نـوع و قطـر لولـه آبـده ،میـزان بهـره بـرداری ،تعیین نـوع تجهیزات ضـروری از جملـه کنتور
هوشـمند حجمـی و اجـرای عملیـات آبیـاری نویـن در اراضی تحت شـرب صـادر میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی ،سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تحویل اصل شناسنامه تکمیل شده حفاری چاه
99و :تحویل اصل مجوز /پروانه صادره قبلی( شامل اصل مجوز حفر یا جابه جایی)
99ز :تحویـل اصـل پروانـه بهـره برداری قبلـی( این پروانـه در اختیار مالـک چاه قرار داشـته و

در زمـان صـدرو مجـوز نصـب منصوبـات جدیـد و یـا پروانه بهـره بـرداری بهینه باید بـه امور
آب مربوطـه مسـترد تـا پروانه جدیـد قابلیت صـدور یابد).

99ح :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند بهره برداری بهینه :

جهـت چاههایی که دارای پروانه کف شـکنی ،حفر جدیـد ،جابه جایی و یا نصب منصوبات
میباشـند .ایـن مجوزپـس از نصـب وکالیبراسـیون کنتـور هوشـمند حجمی و اجـرای کامل
عملیـات آبیـاری نویـن در اراضـی تحت شـرب قابل صدور اسـت.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکاء وجود نـدارد)
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99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تحویل اصل شناسنامه تکمیل شده حفاری چاه
99و :تحویل اصل مجوز/پروانه صادره قبلی(شامل اصل مجوزحفرجدید ،جابه جایی ،کف شکنی)
99ز :تحویـل اصـل پروانـه بهـره بـرداری قبلـی( ایـن پروانـه در اختیار مالـک چاه قرار داشـته

و در زمـان صـدرو مجـوز نصـب منصوبـات جدیـد و یـا پروانه بهینه بایـد به امـور آب مربوطه
مسـترد تـا پروانـه جدید صـادر گردد).

99ح :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه

در صورتـی کـه متقاضـی دارای چـاه فاقـد پروانـه بـوده و درخواسـت پیگیـری جهـت
صدورپروانـه
داشـته باشـد .مشـروط به اینکه قبـال در قالب قانـون تعیین تکلیف ثبت نام نموده باشـد
و کـد پیگیـری دریافت نموده باشـد ایـن فرایند قابل ثبت میباشـد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط متقاضی دریافت پروانه
99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تصویـر اسـکن شـده فـرم ثبت نـام دارای کد پیگیری درسـامانه قانـون تعیین تکلیف
چاههـای بـدون پروانه
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند تغییر و اصالح نام :

در صورتیکـه تمام و یا بخشـی از سـهم مالک/مالکیـن به فرد/افرادی دیگـری واگذار گردد
و یـا پـس از فـوت فـرد ،اراضـی بـه وارثیـن به ارث رسـیده باشـد و سـایر مـوارد مشـابه ،این
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درخواسـت انجـام میشـود .الزم بـه ذکر اسـت که ضروری اسـت ملـک حتما به همراه سـهم
آب مربوطـه معامله گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط خریدار جدید
99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادر ودراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تصویـر اسـکن شـده مـدارک نقـل و انتقال( قولنامه ،سـند رسـمی ،مبایعه نامـه بنگاهی،
رضایـت نامـه و وکالت نامـه محضری)

99و :پـس از اخـد مـدارک مـورد نیـاز ،متقاضـی جهـت مراجعـه بـه کارشـناس حقوقـی
شهرسـتان راهنمایـی گـردد.
99ز :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان) -
99ح :اصل مجوز صادره قبلی و یا تعهد محضری مفقودی

}فرآیند حفر چاه جدید :

دردشـتهای ممنوعـه( همـه دشـتهای شهرسـتان ممنوعـه هسـتند ) حفـر چـاه جدیـد
کشـاورزی امـکان پذیـر نبـوده و تنهـا دربرخـی دشـتها امـکان حفرچـاه جهـت تامیـن آب
طرحهـای صنعتـی و یـا تامین آب شـرب امکان پذیر میباشـد که در این مـوارد جهت صدور
مجـوز حفـر چـاه جدیـد از ایـن فرآینـد اسـتفاده میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
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99ه :ارائـه اصـل نامـه یا موافقـت اصولی اولیـه جهت اجرای طـرح صنعتی( جهـت چاههای
آبفا شـهری و روسـتایی نیاز نمیباشـد)

99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند حفر چاه به جای قنات :

ً
کاملا متروکه شـده باشـد و احیاء آن
اگـر قنـات دچـار کاهـش فاحش آبدهی باشـد و یا
ممکـن نباشد(توسـط اداره جهادکشـاورزی تاییـد شـود کـه امـکان الیروبـی و احیـاء وجود نـدارد و
کارشـناس سـازمان نیـز تشـخیص دهد کـه قنات مخروبـه وغیرقابل احیاء اسـت )حفر چـاه به جای
قنـات با درخواسـت مالکیـن انجـام میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان) -

}فرآیند ثبت و تأیید قرارداد حفاری :

در صورتیکـه متقاضـی نسـبت به عقد قـرارداد با شـرکتهای حفاری اقدام نمایـد قرارداد
نامبـرده ثبـت سـامانه میگـردد .این قـرارداد دارای شـماره و تاریـخ بوده که ایـن اطالعات در
سـامانه ثبت میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه ازسامانه صادر و دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
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99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :ارائه قرارداد حفاری منعقد و تایید شده توسط انجمن صنفی حفاران
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان) -

}فرآیند استقرار دستگاه :

پـس از اخـذ مجوز به روش حفاری ماشـینی و انجـام فرآیند ثبت و تایید قـرارداد حفاری
توسـط متقاضـی( درمـورد مجـوز جابجایـی ،حفـر جدیـد ،چـاه بـه جـای قنـات ،کـف شـکنی و یـا
الیروبـی بـا دسـتگاه حفـاری) ،ایـن فرآیند انجام میشـود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکاء وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان) -

}فرآیند ترخیص دستگاه :

پـس از اتمـام عملیـات حفـاری ماشـینی ،جهت انـدازه گیری مشـخصات چـاه و تکمیل
فرآینـد حفـاری و ترخیـص شـدن دسـتگاه ،انجام میشـود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل وامضـا شـده توسـط مالک پروانـه یـا نماینده قانونـی او(
تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یـا نماینـده

قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکاء وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
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99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند پمپاژ مجدد :

در صورتیکـه فاصلـه محـل چـاه از اراضی تحت شـرب زیاد باشـد و یا به دلیـل آبدهی کم
چـاه نیـاز به احداث اسـتخرذخیره آب و پمپاژ مجدد باشـد این درخواسـت ثبت میشـود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند افزایش قدرت موتور:

اگـر قـدرت نیـرو محرکـه جهـت پمپـاژ و انتقـال آب از چاه بـه اراضی تحت شـرب کافی
نباشـد و پمپـاژ بـا مشـکل مواجه گـردد ایـن فرآیند ثبـت میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).

99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )
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}فرآیند تغییر نوع مصرف :

ایـن فرآیندجهـت تغییرتمـام و یـا بخشـی ازمیـزان حجـم آب ذکـر شـده درپروانـه بهره
برداری چاه از کشـاورزی به سـایر مصارف( شـامل شـرب و بهداشـت و صنعت و خدمات ) بنا به
تقاضـای مالک چـاه انجـام میگیرد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}فرآیند تمدید پروانه بهره برداری :

پروانههـای بهـره بـرداری پـس ازپایان مـدت اعتبار نیاز بـه تمدید دارند کـه جهت تمدید
پروانهها ازاین فرآیند استفاده میشود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل وامضا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونی او
(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یـا نماینده

قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )
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}فرآیند تمدید مجوز حفر :

ایـن فرآینـد جهـت تمدیـد مجوزهـای صـادره قبلـی( شـامل مجوزهـای کـف شـکنی ،حفر

جدیـد ،الیروبـی ،جابـه جایـی ،برقوزنـی ،دوربـرداری ،حفر گالـری) که مهلـت اعتبار آنها بـه اتمام
رسـیده باشـد و در مهلـت مقـرر اقدامـی انجـام نـداده باشـند ثبـت میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :تحویل اصل مجوز صادره قبلی که نیاز به تمدید دارد
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان)

}فرآیند افزایش آبدهی :

درمواردیکـه امـکان افزایـش آبدهـی چاه با اضافه شـدن تخصیـص به پروانه وجود داشـته
باشـد ،ایـن فرآیند ثبـت میگردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونـی
او(تقاضـا دهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه:ارائه اصل نامه موافقت اصولی اولیه طرح( جهت طرحهای صنعتی)
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}فرآیند آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی :

این فرآیند در صورت نیاز به اندازه گیری میزان آبدهی چاه انجام میگردد.

yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الـف  :فـرم درخواسـت تکمیـل و امضـا شـده توسـط مالـک پروانـه یـا نماینـده قانونی
او(تقاضادهنـده در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی سـرگروه پروانـه و یـا نماینده
قانونـی آنهـا باشـد و امـکان دریافـت تقاضـا از سـایر شـرکا وجود نـدارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99ه :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان )

}اصالحیه پروانه بهره برداری :

درمواردیکـه نیـاز بـه اعمال تغییرات در مشـخصات پروانه بهـره برداری فعلی باشـد ازاین
فرآینـد بهره گرفته میشـود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست اولیه

99الف :فرم درخواسـت تکمیل و امضا شـده توسـط
مالـک پروانه یا نماینـده قانونـی او( تقاضادهنده
در صـورت داشـتن شـریک در پروانـه بایسـتی

سـرگروه پروانـه و یـا نماینـده قانونی آنها باشـد و
امـکان دریافـت تقاضا از سـایر شـرکا وجـود ندارد)

99ب :تکمیل فرم شماره  1که پس از ثبت درخواست اولیه از سامانه صادرو دراختیار
درخواست دهنده قرار میگیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
99ج :تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
99د :تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
99و :پاکت آدرس نویسی شده( آدرس گیرنده/امور اداره آب شهرستان)
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zمیزخدمت

میـز خدمـت در شـركت آب منطقـهای یـزد با اسـتقرار در محلی مناسـب ،بـدون نیاز به
حضـور اربـاب رجـوع در واحدهـای داخلـی شـرکت ،خدمات مـورد نیـاز مراجعان را بـه انجام
میرساند.
مسـئول میـز خدمـت هماهنگـی الزم را بـرای دریافـت پاسـخ درخواسـت متقاضیـان در
کمتریـن زمـان ممکـن در چارچـوب مقـررات و قوانیـن بـه انجام میرسـاند.
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zرسیدگی به شکایات

شـكایات و انتقـادات متقاضیـان و مشـتریان بـرون سـازمانی از طریـق كانالهـای مختلف
ماننـد سـامانه الكترونیكـی ارتبـاط مـردم با دولت (سـامد) ،سـامانه بازرسـی كل كشـور ،دفتر
بازرسـی و رسـیدگی به شـكایات وزارت نیرو ،سـامانه رسـیدگی به شـكایت شـركت مدیریت
منابـع آب ایـران ،اسـتانداری یـزد و همچنیـن از طریـق نامـه كتبـی ،مراجعـه حضـوری ،پـر
نمودن فرم رسـیدگی به شـكایات ( ،)NF 004فاكس و  ...دریافت شـده وكلیه شـكایات واصله
از طریـق دبیرخانـه شـركت یـا واحدهـای دریافت كننده شـكایت به گروه بازرسـی و مدیریت
عملكـرد منعكـس میشـود .گروه بازرسـی و مدیریت عملكرد شـكایت واصله را به كارشـناس
بازرسـی و رسـیدگی بـه شـكایات جهت رسـیدگی ارجـاع میدهد ،كارشـناس مذكـور پس از
دریافـت شـكایات آنهـا را بـا توجـه به موضوع تقسـیم بندی نمـوده و مدارك مربوطـه را مورد
یررسـی قـرار میدهـد و در صورتـی كـه سـابقهای از شـكایت در شـركت موجود باشـد پرونده
را جهـت بررسـی بیشـتر از بایگانـی درخواسـت مینمایـد و یـا مكاتبـات الزم را جهت تكمیل
سـوابق پرونـده با واحـد مربوطه انجـام میدهد.
كارشـناس بازرسـی و رسـیدگی به شـكایات پس از بررسـی شـكایت ،موضوع شـكایت را
در صـورت لـزوم بـه معاونـت یا مدیر ذیربط جهت بررسـی و دسـتور رسـیدگی به كارشـناس
مربوطه ارجـاع میدهد.

}بررسی شكایت

كارشـناس بازرسـی و رسـیدگی بـه شـكایات در صـورت نیـاز بـا ارسـال موضوع یـا متن
شـكایت بـه واحـد مربوطـه ،بـا قید زمـان بررسـی آن ،تقاضـای بررسـی كارشناسـی را از آنها
خواسـتار شـده و یـا جهـت رفـع ابهاماتـی كه بـه منظور پاسـخگویی به شـاكی وجـود دارد با
واحـد مربوطـه به صـورت شـفاهی مذاكـره مینماید.

}پاسخگویی به شكایت

گروه بازرسـی و مدیریت عملکرد پس از مشـخص شـدن نتیجه بررسـی ،پاسـخ متقاضی
را تهیـه نمـوده و در صـورت لـزوم آن را جهـت تاییـد به اطالع مدیر عامل شـركت میرسـاند.
سـپس رونوشـت پاسـخ تهیـه شـده را بـه مرجع ارسـال كننده شـكایت ارسـال كـرده و یا در
سـامانههای مربوطه (سـامد یا سـامانه سـازمان بازرسـی) ثبـت مینماید.
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zمعرفی پورتال شركت

پورتال شـركت سـهامی آب منطقهای یزد به آدرس www.yzrw.irیـا www.yazdwater.ir

در دسـترس میباشـد كه شـامل بخشهای ذیل اسـت:
99معرفی شرکت
99قوانین ،مقررات و بخشنامه ها
99اخبار و اطالع رسانی
99آموزش و پژوهش
99ابنیه آبی استان
99اطالع رسانی
99خدمات تعاملی شرکت
99خدمات قابل ارائه به مردم
99آب در سیما
99آب و هوای یزد
99فن آوریهای اطالعات مکان محور
99سامانه پایش شبکه سنجش(مطالعات)
99مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
99سامانه ساماب
99قبوض من
99سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شكایات
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zراهنمای تأمین آب متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی،
دامی ،طیور و خدماتی

}چگونگی تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی

واحدهـای صنعتـی اعـم از اینكه در شـهركهای صنعتـی یا مجتمعهای صنعتی مسـتقر
شـده یـا بـه صـورت تـك واحدی احـداث شـوند آب مورد نیـاز خـود را ممكن اسـت به طرق
زیر تأمین نمایند:

1 .1تأمین آب از طریق چاههای شهرك صنعتی و مجتمعهای دامی و طیور
2 .2تأمین آب از طریق منابع مجاور یا چاه مشترك
3 .3تأمین آب از طریق چاه مستقل
4 .4تأمین آب از شبكه آشامیدنی شهر یا روستا
برای هر یك از روشهای فوقالذكر الزم است به شرحی كه خواهد گذشت اقدام شود.
 -1yتأمین آب مورد نیاز از منابع مجاور یا چاه مشترک ( مشروط به وجود تخصیص آب):

چنانچـه متقاضـی احـداث یـك واحـد صنعتـی شـخصاً دارای چـاه یـا قنات یا سـهمی از
یـك منبـع آبی باشـد و مـدرك مالكیت آب یا حقابه داشـته باشـد برای دریافت مجـوز از این

شـركت بـه روش زیر اقـدام مینماید:

99الف -ارائه معرفینامه از اداره كل صنایع و معادن یا مدیریت امور اراضی استان
99ب -ارائه موافقت اصولی یا پروانه تأسیس از سوی دستگاههای ذیربط
99ج -ارائه مدرك مالكیت آب مورد تایید دفتر حقوقی
99د -ارائه رضایت نامه از نماینده چاه /قنات

32

99ر -سپردن تعهد محضری ( تیپ ج)

99هـ -پرداخت هزینه كارشناسی و تشكیل پرونده
99و -انجـام كارشناسـی توسـط كارشـناس شـركت وتهیـه گـزارش مربوطـه جهـت طرح
درکمیتـه مدیریـت منابع آب
99ز -اعالم نظر شركت به دستگاههای مربوطه
 -2yتأمین آب مورد نیاز از طریق چاههای شهرك صنعتی ،مجتمعهای دام و طیور ( مشروط به
وجود تخصیص آب) :

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان وشـركت شـهركهای صنعتی به منظورمجتمع نمودن
فعالیتهـای صنعتـی و ارائـه خدمـات متمركـز بـه این واحدهـا و افزایـش بهرهوری اقـدام به
تأسـیس شـهركهای صنعتـی و احـداث مجتمعهـای دام و طیـور نموده و خدمـات زیربنایی
از قبیـل آب ،بـرق ،فضـای سـبز و محوطهسـازی و غیـره را بـه واحدهایـی كـه در مجتمعهـا
مسـتقر میشـوند ارائـه مینماید.
ایـن مجموعههـا دارای یـك یا چند حلقه چاه هسـتند كـه آب مورد نیاز صنایـع را تأمین
میكننـد .بـرای تأمیـن آب مورد نیـاز متقاضیانی كه قصد اسـتقرار در اینگونه مناطـق را دارند
به شـرح زیر اقدام میشـود:
99الـف -مراجعـه متقاضـی بـه شـركت شـهركهای صنعتـی ،سـازمان جهاد کشـاورزی،
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان و اخذ اسـتعالم آب
99ب -مراجعـه متقاضـی بـه شـركت آب منطقـهای همراه بـا ارائه جـواز تأسـیس و آنالیز
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كمـی و كیفـی آب مـورد نیاز
99ج -اخذ شماره پرونده از دبیرخانه شرکت ،مراجعه به دفاتر پیشخوان
99د -تكمیـل پرونـده متقاضـی وپرداخـت هزینه کارشناسـی بعد از ارسـال پیامـک و ارائه
فیـش مربوطـه به دفاتر پیشـخوان
99هـ -تهیه گزارش کارشناسی
99و :انعقـاد قـرارداد جبـران اضـرار موضـوع مـاده  57قانون بخشـی از درآمدهـای دولت و
مصـارف آن در مـوارد خاص
99ز -اعالم نظر شرکت به دستگاههای مربوطه
 -3yتأمین آب مورد نیاز از منابع مجاور یا چاه مشترك (مشروط به وجود تخصیص آب)

اگـر یـك واحـد صنعتـی در شـهركها یـا ناحیههـای صنعتـی مسـتقر نباشـد و در كنـار
مزرعـه ،آبـادی یـا واحـد صنعتی دیگـری در خارج از شـهركهای صنعتی قرار داشـته باشـد
و امـكان تأمیـن آب ایـن واحـد از منابـع آبـی مجاورش وجود داشـته باشـد بایـد متقاضی به
شـرح زیر عمـل نماید:
99الـف -ارائـه معرفینامـه از سـوی مدیریـت امـور اراضی یـا جهاد كشـاورزی یا سـازمان
صنایـع و معادن اسـتان و ...
99ب -ارائه موافقت اصولی یا پروانه تأسیس از سوی دستگاه مربوطه
 99ج -ارائـه مقـدار آب مـورد نیـاز از نظـر كمـی و كیفی (آب مـورد نیاز برای مصـرف نیروی
انسـانی شـاغل ،شـرب و بهداشـت دام و فضای سبز)

99د -ارائـه مـدرك مالكیـت آب منبـع مجـاور (درصورتیكـه از منبـع آبـی مجـاور سـهمی یـا
حقابهـای دارند)

99هـ -پرداخت هزینه كارشناسی و تشكیل پرونده
99و -بازدید كارشناسی توسط كارشناس شركت و تهیه گزارش
99ز -صدور مجوزهای مربوطه و اعالم به دستگاههای ذیربط
 -4yتأمین آب مورد نیاز از طریق چاه مستقل ( مشروط به وجود تخصیص آب):

در مـوارد خـاص صرفـاً جهـت واحدهایی بـا اولویت و اهمیـت تامین آب باال کـه به لحاظ
فنـی امـکان اصلاح کروکـی (جابجایی) و اسـتقرار و تامین آب آنهـا در پهنهها و مجتمعهای
صنعتی /دامی ممکن نباشـد به شـرح زیر اسـت :
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99الف -ارائه درخواست كتبی توسط متقاضی
99ب -ارائه معرفینامه از سازمان صنایع و معادن همراه با موافقت اصولی
99ج -اعلام حجـم آب مـورد نیـاز و كیفیـت آب مـورد درخواسـت (آب مـورد نیـاز بـرای
آشـامیدن ،فعالیـت صنعتـی ،فضـای سـبز ،كارخانـه)

99د -ارائه مدرك مالكیت زمین یا معرفینامه از مدیریت امور اراضی استان
99ه -ارائه موافقتنامه محیط زیست
99و -تعهد محضری مبنی بر نشان دادن منابع آبی مجاور به كارشناس این شركت
99ز -تكمیل فرم درخواست
99ح -ارائه طرح مصوب و ردیف بودجه (برای طرحهای صنعتی عمرانی دولتی)
 99ط -طرح موضوع در كمیته مدیریت منابع آب شركت
99ی -پرداخت هزینه كارشناسی و ارائه گزارش توسط كارشناس شركت
99ک -طرح موضوع در كمیسیون صدور پروانه
99ل -انعقـاد قـرارداد جبـران اضـرار موضوع مـاده  57قانون وصـول بخشـی از درآمدهای
دولـت و مصـرف آن در مـوارد خاص
99م -ارائـه مـدرك مالكیـت محل حفر چاه و تعهد محضری مبنی بـر تأمین آب واحدهای
صنعتی مجاور در آینده
99و -صدور مجوزهای مربوطه و اعالم به دستگاههای ذیربط
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 -5yتأمین آب از طریق شبكه آب آشامیدنی شهر یا روستا :

واحدهـای صنعتـی ،واحدهـای دامـداری و مرغـداری كـه در محـدوده خدمـات شـبكه
آبرسـانی شـهر یا روسـتا ( حداکثر در فاصله  2کیلومتری از شـبکه آبفا و آبفار) هسـتند میتوانند
آب مـورد نیـاز خـود را از طریق شـبكه آب آشـامیدنی مشـروط به امکان تخصیـص و موافقت
شـرکت آبفـا  /آبفـار و ارائـه تعهد محضری ( تیـپ ب) تأمین نمایند و در این صـورت آب مورد
نیـاز متقاضـی پـس از تکمیـل مـدارک و تهیه گـزارش کارشناسـی معرفی به این شـركت در
کمیتـه مدیریـت منابع آب مورد بررسـی قـرار گرفته ،درصـورت فراهم بودن امكانـات تأمین،
متقاضـی بـرای اقدامـات بعـدی بـه شـركت آب وفاضلاب شـهری یـا شـركت آب وفاضلاب
روسـتائی معرفـی میگردنـد و در نهایـت نتیجـه اقدامـات بـه دسـتگاههای مربوطـه اعلام
میگـردد.

 -6yتأمین آب از طریق خرید و تغییر نوع مصرف

 -7تامیـن آب از طریـق قـرارداد تأمیـن آب (فـروش) از محـل منابـع آب در
اختیـار شـرکت آب منطقـهای ( مشـروط بـه داشـتن تخصیـص آب)

توجه:

99اولویت تأمین آب برای صنایع کوچک و کم آبخواه مشروط به وجود تخصیص آب
99بـا توجـه بـه حساسـیت حفاظـت منابـع آب اسـتان ،در بعضـی مـوارد بـه تناسـب نوع
صنعـت مربوطـه تصویـر موافقـت محیـط زیسـت از متقاضـی دریافت میشـود.
99چنانچـه در بعضـی مـوارد بـه مـدارك یـا هزینـه قانونـی دیگـری نیـاز باشـد مراتب به
متقاضـی اعلام خواهد شـد.
99در دشـتهای ممنوعـه در صـورت وجـود تخصیـص آب ،امـکان تامیـن آب حداکثـر تا
سـقف  25مترمکعـب در شـبانه روز قابـل بررسـی خواهـد بود.
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zطرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

در راسـتای چارهاندیشـی بـرای کنتـرل افت و کسـری مخزن حـادث شـده در آبخوانها،
وزارت نیـرو بـا تعریـف طـرح تعـادل بخشـی ،تغذیـه مصنوعی و پخش سـیالب در سـال 84
برنامههـای خـود درزمینـه بهبـود وضعیـت منابـع آب زیرزمینی را آغـاز کرد ولی بـا توجه به
عـدم حمایـت دسـتگاههای دیگـر کـه همـکاری آنها در ایـن زمینـه الزامی اسـت و همچنین
نبـود عـزم جدی در سـطح کشـور در سـالهای قبل و عدم تأمیـن اعتبار کافـی ،نتایج مطلوبی
از طـرح حاصل نشـد.
مجـددا ً با فعال شـدن شـورای عالـی آب در دولت یازدهـم ،وزارت نیـرو برنامههای خود را
در جلسـه هشـتم شـورای عالـی آب در سـال  92ارائه و ابتـدا مصوبهای تحت عنـوان برخورد
قانونـی بـا برداشـتهای غیـر مجـاز و نهایتـا تبدیـل بـه طرحی شـد تحـت عنوان طـرح احیا
و تعـادل بخشـی منابـع آب زیرزمینـی کشـور مشـتمل بـر  15پروژه کـه در جلسـه پانزدهم
شـورای عالـی آب کشـور در تاریخ  25شـهریور  93تصویب شـد و در کنار ایـن طرح تکالیفی
نیـز بـرای بـرای وزارت خانههـای نیـرو ،جهـاد کشـاورزی ،صنعـت ،معـدن ،تجارت و کشـور
مشـخص شد.
پروژههای طرح احیا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
دسـته اول :پروژههایـی کـه منجـر بـه تولیـد و تدقیـق دادههـا و اطالعـات در خصوص
منابـع و مصـارف وضعیـت آبخوانهـا میشـوندکه عبارتنـد از:
1 .1حفر چاههای پیزومتری و اکتشافی دشتهای كشور
2 .2تجهیز چاههای پیزومتری به ابزارهای سنجش
3 .3تهیة بیالن و و بهنگام سازی بانک اطالعاتی محدودههای مطالعاتی کشور
دسـته دوم :پروژههایـی کـه نقـش کنتـرل ،نظـارت و بهرهبـرداری از منابـع آب زیـر

زمینـی را بـر عهـده دارنـد و عبارتنـد از:

1 .1تقویت و استقرار گروههای گشت و بازرسی از منابع آب
2 .2ساماندهی شرکتهای حفاری و نصب  GPSبر روی دستگاههای حفاری
3 .3مطالعه ایجاد و استقرار بازار محلی آب
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4 .4ایجـاد و اسـتقرار تشـکلهای آب بران و انجـام حمایتهای فنی و مالـی از آنها (وزارت
جهاد کشاورزی)

5 .5به روز نمودن سند ملی آب (وزارت جهاد کشاورزی)

6 .6مطالعات فرو نشست در دشتهای کشور (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

دسـته سـوم :پروژههایی هسـتند که مسـتقیماً منجر به ذخیره سـازی آب در آبخوانها
میشـود و عبارتند از:
1 .1كنترل ،نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی

.2
.3
.4
.5
.6
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2خرید و انسداد چاههای کشاورزی
3جایگزینی پساب با چاههای کشاورزی در دشتهای ممنوعه
4تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاهها
5اجرای پروژههای تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
6مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)

zکنتورهای هوشمند

}کنتورهای هوشمند حجمی

دسـتگاهی اسـت کـه بـه منظورانـدازه گیری حجـم آب برداشـتی بـرروی چاههـای بهره
بـرداری نصـب میگـردد و بـه صـورت مسـتقیم حجـم آب خروجـی را انـدازه میگیرد.

}کنتورهای هوشمند آب و برق

دسـتگاهی اسـت کـه علاوه بـر دارا بـودن
قابلیـت یک کنتـور بـرق دیجیتالی چنـد تعرفه،
بـرای مدیریـت مصـرف آب برداشـتی از چاههـا
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.
از جملـه اقداماتـی كـه در راسـتای تعـادل
بخشـی سـفرههای آب زیرزمینی صورت گرفته و
باید باجدیت بیشـتری دنبال شـود نصب وسـایل
انـدازه گیـری وتحویـل حجمـی آب بـران بهـره
بـرداری منابـع آب زیرزمینی اسـت.

اهمیـت نصـب وسـایل انـدازه گیری در تهیـه و ارئه آمـار اطالعات مصارف آبـی كه الزمه
هرگونـه برنامـه ریـزی درسـت در كوتـاه مـدت میـان مـدت و بلند مـدت در خصـوص منابع
آبـی میباشـد و لـزوم دریافـت اطالعات و ارقـام صحیح و قابل اتـكا كه بتوانـد مبنای تصمیم
گیریهـای آینـده قـرار گیـرد اقتضـا میكنـد كه این امـر به عنـوان اقدامـی پایـهای مد نظر
قـرار گرفتـه و ضمـن رفع نواقـص و موانع موجـود در بهبود روزافـزون كارایی آن اقـدام گردد.

}اهداف

ـ انـدازه گیـری حجم آب برداشـت شـده توسـط بهره بـرداران ازمنابـع آب و جلوگیری از

هرگونه برداشـت غیرمجاز

99ایجـاد تعـادل بیـن منابع و مصـارف آب زیرزمینی بـا برنامه ریزی متكی بـر اطالعات به
دسـت آمـده از قرائـت كنتورها و حجم بهره بـرداری از منابع آب
99تهیـه لیسـت بهـره بـرداران دارای اضافه برداشـت ازمنابـع آب و بهره بـرداران صرفه جو
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جهـت اتخـاذ تصمیمهـای مدیریتـی در راسـتای نهادینـه كـردن فرهنـگ صحیـح و
تهیـه مصـرف آن از یـك طـرف و ایجـاد تعـادل بیـن منابع و مصـارف آب از طـرف دیگر
99تجهیز كلیه چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند.

}اسناد باالدستی

99بند « و» تبصره  11قاننون بودجه سال 94
99ماده  12قانون توزیع عادالنه آب
99ماده  45قانون توزیع عادالنه آب
99ماده واحده تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
99قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی
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zتشکل آب بران

}پروژه توسعه و پیاده سازی مدیریت مشاركتی منابع آب زیرزمینی
(ایجاد و توانمند سازی تشكلهای آب بران آب زیرزمینی)

یكـی
پـروژه
ایـن
ازپروژههـای مهـم طـرح احیـاء
وتعـادل بخشـی منابـع آب
زیرزمینـی اسـت كـه توسـط
شـورای عالـی آب كشـور جهت
اجـرا به وزارتین نیرو (شـركتهای
آب منطقه ای) وجهاد کشـاورزی
(سـازمانهای جهـاد كشـاورزی و

تعـاون روسـتایی) ابلاغ شـده
اسـت .منظورازمدیریـت مشـاركتی منابـع آب زیرزمینـی عبارتسـت از مشـاركت كشـاورزان
صاحـب چاههـای بهـره بـرداری درحفاظـت و بهره بـرداری ازمنابـع آب زیرزمینـی و مدیریت
آبخـوان در محـدوده یـك دشـت یـا بخشـی از آن ،در راسـتای بهبـود بیلان آب (كاهش افت
سـطح آب در سـفره آب زیرزمینی) و دسـتیابی به بهره برداری پایدار از آب زیرزمینی به طوری
كـه منجـر بـه اصالح الگوی مصرف آب كشـاورزی ،افزایش بهره وری آب و كشـاورزی و تامین
و ارتقـاء معیشـت كشـاورزان گـردد.
از دیربـاز در قوانیـن بخـش آب و كشـاورزی كشـور ،ضـرورت فراهـم نمـودن فرصـت و
امكانـات الزم بـرای مشـاركت كشـاورزان در مدیریت منابع آب و كشـاورزی بـه عنوان تكلیف
بـرای دسـتگاههای متولـی بخـش آب و كشـاورزی مطـرح بـوده اسـت .باوجـود اینكـه بـرای
توسـعه منابـع آب و اراضی كشـاورزی سـرمایه گـذاری كالنی در كشـور صورت گرفته اسـت،
امـا ضعـف هایـی در ظرفیت سـازی و توانمند سـازی نیـروی انسـانی در جوامع كشـاورزان و
بسترسـازی بـرای تعامـل و مشـاركت آنـان درمدیریت منابـع وجـود دارد و لزوم قـرار گرفتن
ذینفعـان اصلـی در كانـون مدیریـت و بهـره بـرداری از منابـع آب مـورد تاكیـد اسـت .ازاینرو
وزارتیـن نیـرو و جهـاد كشـاورزی در نظـر دارنـد بـه منظـور افزایـش توانمنـدی و ظرفیـت
كشـاورزان و جوامـع محلـی بهـره بـردار منابـع آب زیرزمینی و ارتقـاء نقش آنـان در مدیریت
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منابع آب نسـبت به اجرای توسـعه و اسـتقرار الگوی مدیریت مشـاركتی آب در محدودههای
بهـره بـرداری از منابـع آب زیرزمینـی اقـدام نمایند.
نقـش آفرینـی مردم در مدیریـت منابع آب از سـابقه زیادی برخوردار اسـت .به طوری كه
در اسـتان و كشـور ما از روزگاران خیلی دور اسـتحصال منابع آبهای زیرزمینی با محوریت
مردمـان بومـی رواج داشـته و مردم و جوامع محلی در فرایند سـاخت ،بهره بـرداری وحفاظت
از تاسیسـات آبـی و بـه ویـژه قنـوات و همچنیـن در مدیریت توزیـع و مصـرف آب نقش قابل
توجهی بر عهده داشته اند.

پـس از تحـوالت مربـوط بـه اصالحـات ارضـی و بـه دنبـال حضـور حداكثـری دولـت و
نهادهـای دولتـی دراحداث ،مدیریت و بهره بـرداری طرحهای تامین آب كشـاورزی ،نظامهای
مدیریـت مشـاركتی سـنتی درروسـتاها تضعیف شـد و با اجـرای پروژههای توسـعه منابع آب
و خـاك ،در عمـل وظایـف بهـره برداری و نگهـداری از تاسیسـات آبی و همچنیـن حفاظت و
بهـره بـرداری از آبهـای زیرزمینـی و هزینههای سـنگین آن صرفاً بر عهده دولـت قرار گرفت.
در نتیجـه تعلـق خاطـر و احسـاس مالكیـت نسـبت به منابـع و تاسیسـات آبـی در مردمان و
جوامـع محلـی ذینفـع از بیـن رفـت .بـه طـوری كـه در حـال حاضـر و در نتیجه ایـن فرایند،
كشـاورزان و بهـره بـرداران اغلب بدون داشـتن سـازمان مدیریتـی و اجرایی ،صرفـا به عنوان
دریافـت كننـده خدمـات بـوده و كماكان دسـتگاههای دولتی به عنوان دسـت انـدر كار اصلی
مدیریـت منابـع و تاسیسـات آبی عمـل میكنند.
براسـاس رهیافـت جهانی ،توسـعه پایدار منابـع آب و خاك ایجاب میكند كه كشـاورزان،
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بـه عنـوان متولیـان اصلـی ،نقـش محـوری را درحفاظـت كمـی و كیفـی آبهـای زیرزمینـی
برعهـده بگیرنـد ،لـذا درطـی سـالهای گذشـته دسـتگاههای متولـی تلاش نمودند بـا تدوین
اسـناد باالدسـتی و قوانیـن خـاص ،مشـاركت بهره بـرداران را درقالـب الگوهـای مختلف نظام
بهره برداری سازماندهی نمایند.
بـه همیـن منظـور ،رویكـرد واگـذاری و انتقـال مسـئولیت مدیریـت منابـع آبـی از بخش
دولتـی به تشـكلهای مـردم نهاد به تدریج با اقبـال نهادهای دولتی در بخش آب وكشـاورزی
مواجه شـد.
آغـاز ایـن رویكـرد در كشـور مـا طی سـالهای اخیر سـبب ابالغ پـروژه توسـعه و مدیریت
مشـاركتی منابـع آب زیرزمینـی (ایجـاد و توانمندسـازی تشـكلهای آب بـران آب زیرزمینـی) به
عنـوان یكـی از پروژههـای مهـم طرح احیاء و تعادل بخشـی منابع آب زیرزمینی شـده اسـت
در همیـن راسـتا شـركت آب منطقـهای یـزد از سـال  1391اقدام بـه شـروع مطالعات جهت
بررسـی چگونگـی ایجـاد تشـكل آب بـران آب زیرزمینـی در دشـت بهـادران نموده اسـت كه
در نتیجـه پیگیریهـا و اقدامـات ایـن شـركت نهایتاً در سـال  ،1393تشـكل آب بران دشـت
بهـادران بـا مشـاركت كشـاورزان و مالكیـن چاههـای كشـاورزی ایجاد شـده اسـت و در حال
حاضـر تشـكل مذكـور فعال بـوده و تاكنون بـا انجام اقدامـات ذیل همكاری خوبی با شـركت
آب منطقـهای یـزد جهـت حفاظت از سـفره آب زیرزمینی منطقه داشـته اسـت.
1 .1همكاری در اجرای طرح خاموشی زمستانه چاههای كشاورزی
2 .2اطلاع رسـانی و فرهنگسـازی جهـت افزایـش آگاهی كشـاورزان درمورد سـفرههای
آب زیرزمینـی و همچنیـن افزایش بهره وری آب كشـاورزی
3 .3همكاری جهت نصب كنتورهای هوشمند بر روی چاههای كشاورزی
4 .4ایجاددفترپیشـخوان خدمـات دولـت جهت پذیرش درخواسـتهای مالكیـن منابع آبی
و ارسـال آن بـه شـركت آب منطقـهای و پپگیـری درخواسـتها تـا حصول پاسـخ یا بر
حسـب مورد صـدور مجوز
5 .5مشـاركت فعـال درجلسـات شـورای حفاظـت منابـع آب شهرسـتان و دشـت و ارائـه
پیشـنهادات مفیـد جهـت حفاظـت بهتـر از آبخوان
در حـال حاضـر این شـركت انجـام مطالعات جهت توانمند سـازی بیشترتشـكل آب بران
دشـت بهـادران و بررسـی امـكان واگـذاری بعضـی ازامورتصـدی گـری شـركت آب منطقهای

43

وسـازمان جهاد كشـاورزی به تشـكل مذكـور و همچنین انجـام مطالعات جهت ایجاد تشـكل
آب بـران آب زیرزمینـی در دشـت ابركوه را در دسـت اقـدام دارد.
همچنیـن ایجـاد و توانمندسـازی تشـكلهای آب بـران آب زیرزمینی دركلیه دشـتهای
اسـتان دردستوركارسـالهای آتی این شـركت قراردارد .امیداسـت با همكاری ومشـاركت فعال
كشـاورزان محتـرم در رسـیدن بـه اهـداف فـوق الذكر تسـریع شـود تـا هرچه سریعترشـاهد
بهبـود وضعیـت سـفرههای آب زیرزمینـی ،توقـف افت روزافـزون كمی وكیفی آنها و اسـتمرار
کشـاورزی پایدار در اسـتان باشیم.
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zراهنمای استفاده از خدمات قابل ارائه در دفاتر
پیشخوان جهت ثبت درخواست مراجعین :

99آدرس پیشخوان :
99داخل مرورگر کد رهگیری وارد شود.
99مراجعه به دفتر پیشخوان و ثبت درخواست :
99مـدارک موردنیـاز جهـت ثبـت نـام اولیـه درخواسـت مطابق ضمیمه شـماره یـک باید
ارائـه گـردد ( ضمیمـه شـماره یـک مـدارک موردنیاز درخواسـت خدمـات اربـاب رجوع).
99تعیین مسئول بررسی حقوقی توسط مدیر شهرستان
99بررسی حقوقی پرونده توسط کارشناس بررسی حقوقی
99بررسی مدارک و استعالمات موردنیاز توسط مدیر شهرستان
99تعیین هزینه و بدهیها توسط امور مشترکین و درآمد شرکت
99تعیین نوبت پیشنهادی زمان بازدید کارشناسی
 99تایید هزینهها و نوبت کارشناسی در صورت تایید امور مشترکین و درآمد
99اخذ هزینهها و مطلع نمودن متقاضی از نوبت کارشناسی توسط پیشخوان
99تعیین کارشناس توسط مدیر شهرستان
99بازدید و تهیه گزارش کارشناسی توسط کارشناس منابع آب
99بررسی و ثبت گزارش کارشناسی توسط مدیر شهرستانها
99انتخاب کمیسیون مربوط از لیست کمیسیونها توسط دبیر کمیسیون
99قبـول درخواسـت ،رد درخواسـت ،نقص مـدارک و یا نیاز به کارشناسـی مجدد توسـط
اعضاء کمیسـیون صـدور پروانهها
99ارجاع پرونده به شهرستان یا واحد مربوطه توسط دبیر کمیسیون
 99صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
99مرحله پایانی فرایندبرای چاپ مجوزوتحویل به متقاضی توسط مدیر شهرستان.
http://85.9.71.2:8084/INFO TRACK_RECORD.ASPX
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}اسامی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد
ردیف

نام
شهرستان

1

اردکان

2

اردکان

علیرضا زارع

3

اردكان-
احمدآباد

جواد دهقانی
احمدآباد

4

ابرکوه

5

ابرکوه

6

ابرکوه -
مهردشت

7

اشکذر

8

بافق

فاطمه منصوریان

9

بافق

سیدمحسن آثاری
فیض آباد

10

بهاباد

محبوبه کلماتیان

11

تفت

خیابان امام خمینی – مجتمع تجاری
مرضیه حاتم پور
پوپک طالیی

09132558628 - 32624252

حجت صادقی
بخی

بخ – بلوار اصلی – مرکز مخابرات

09131568340 32672222-

13

زارچ

حسین
خوشنویس

بلوار شهید صدوقی – بین فرعی
 72و 74

14

شاهدیه

حسین حاتمی
راد

گردفرامرز – طالقانی ،بعد از طاق
نصرت -خیابان  8عدالت ،بعد از
چهارراه دوم  -پالک 37

35276777-35276800
- 09132528860
09132528071

 12تفت -بخ
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مسئول دفتر

آدرس

شماره تماس

حسینعلی
محمودیان
اردکانی

میدان شهداء – جنب تاکسی تلفنی
زرین

32235556-–32239005
09133562004

بلوار شهید بهشتی بعد از بانک
صادرات خاتمی کدپستی
8951814156

09131528119

خیابان امام – جنب بانک صادرات

09137470389 32274334-

خیابان شهید  ...ابتدای خیابان سرو
کدپستی 8931619458

32828882
09131528426

طاهره اکرمی
ابرقویی
ابوالفضل
حمیدی زاده

میدان امام حسین – خیابان شهید
باهنر – روبروی مسجد آقا

آقای حق شناس خیابان  9شهید رجایی -دفتر پست
مهدی دهقانی
اشکذری

ابتدای خیابان طالقانی
میدان چهارده معصوم – جنب
بانک ملی
خیابان وحشی بافقی
کدپستی 8971914155

خیابان امام خمینی – جنب کوچه
دانشگاه آزاد

( 32829400فاکس) –
32823282-09139518535
09134521712 3287293932726970 - 32726550
09133548974

32429967 – 32421919
09138593089
09131582173
09133516995 - 32472113

35211720 - 35214766
09131548332

ردیف

نام
شهرستان

15

مروست

16

مهریز

مجتبی حائری

17

میبد

علی خلیلی نژاد

18

هرات

صدیقه کاظمی
نسب

19

یزد

بلوار شهید دشتی – نرسیده به
مجید بیگی مراعی بوستان ناجی – روبروی بانک ملی
– نبش کوچه دوازدهم

20

یزد

قاسم آباد – خیابان فروغ – روبروی
ملیحه امینی اصیل
مخابرات

مسئول دفتر

آدرس

شماره تماس

عاطفه السادات
ابراهیمی نسب

خیابان امام – جنب نیروی انتظامی

35282155-35284540
09133520748

بلوار هفتم تیر – بین پمپ بنزین و
کوچه آموزش و پرورش
خیابان امام خمینی – روبروی
بانک سپه

میدان معلم -خیابان شهید صدوقی

09132564566 3252755032324122 – 32324322
09132527715
35271919-35271221
09139696945

38239112-38230610
 (09133542629دهقان) -
09137474116

( بیگی)

38202201-38202200
( 09138523082زارع)-
( 09133542096امینی)
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zراهنمای ارباب رجوع درخصوص شرکتهای حفاری
99متقاضـی پـس از موافقـت كمیسـیون صـدور پروانـه و اخذ مجـوز عقد قـرارداد نظارت
و حفـاری بـه یكی از شـركتهای حفـاری دارای صالحیـت حفاری مراجعه و نسـبت
بـه عقـد قـرارداد اقـدام و قـرارداد مربوطه توسـط شـركت حفـاری به انجمـن صنفی
حفـاران جهت ممهور شـدن فرسـتاده میشـود.
99متقاضـی همزمـان به شـركت پیشكسـوتان تاسیسـات آبی كویر یـزد واقـع در چهارراه
معلـم ،دفتـر اداره منابـع آب حـوزه مركـزی مراجعه و نسـبت به عقد قـرارداد با یكی
از مهندسـین ناظـر دارای صالحیـت نظـارت بـر حفاری اقـدام مینماید.
99قـرارداد حفـاری در چهـار نسـخه بـه همراه قـرارداد نظارت بـر حفاری توسـط متقاضی
بـه واحـد حفاظـت و بهـره بـرداری جهـت كنتـرل فرسـتاده و پـس از كنترل ارسـال
نسـخههای قراردادهـا مربـوط بـه اداره مالیاتـی و پرونـده اقـدام و یـك نسـخه از
قراردادپـی نوشـت وتاییـد شـده توسـط متقاضـی بـه دفاتـر پیشـخوان مراجعـه مینماید.
 99متقاضـی بـه دفتـر پیشـخوان مراجعـه و قـرارداد حفـاری را جهـت صـدور مجـوز ارائه
میدهد.
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}شركتهای حفاری دارای پروانه صالحیت حفاری مستقر در استان یزد
ردیف

نام شرکت
حفاری

نام و
ناخانوادگی
مدیرعامل

تلفن دفتر

1

شرکت حفاری
آبدشت

-

37248323

2

شرکت حفاری
آبستا

-

-

( قاسمی)

3

شرکت حفاری
آب سنج

اسحاقیه

3822295838249818

09131531015

( اسحاقیه)

4

آبشار کویر

حسین رضائی

37241826

( 09131517627
رضائی)

5

شرکت حفاری
آبگونه

قاسمی

37244624

( قاسمی)

6

شركت پردیس
كویر ابركوه

مجید اکرمی

035326822874
035326830020

09131520840

(نعمتی زاده)

7

شرکت حفاری
تکرود

مهدی اخوان

37253291

( 09131589424
اخوان)

یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،

8

شرکت حفاری
روشن آب
ایرانیان

سید محمد
نوران

35238646

( 09131547354
نوران)

9

شرکت سیمین
رود

عباس فراز

37244580
37244123

09131512038

یزد ،بلوار جمهوری
اسالمی ،كوچه هتل
پارسیان ،پالك 45

( فراز)

یزد ،میدان امام حسین،
ابتدای بلوار كوثر

35241840

09131522427

تلفن همراه

آدرس دفتر مركزی

( 09131547583
فیض)

یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
نرسیده به میدان معلم-
قبل از اداره منابع آب
مرکزی

09133579940

(روشندل مقدم )

شرکت حفاری
محمدرضا شا
 10صنعتی معدنی
یقی
شهداب

09131512358

09131512358

یزد ،صفائیه ،خیابان
مالصدرا ،فرعی ،7پالك
14
یزد ،بلوار پاكنژاد ،جنب
بانك ملت

( طبقه فوقانی)

یزد ،بلوارشهید پاكنژاد،
نرسیده به میدان معلم
روبروی بانك تجارت

یزد ،ابركوه ،خیابان شهید
صدوقی ،روبروی كارخانه
یخسازی

جنب بانك ملت ( طبقه
فوقانی)

یزد ،بلوار جمهوری
اسالمی ،ابتدای بلوار
استقالل
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ردیف

نام شرکت
حفاری

نام و
ناخانوادگی
مدیرعامل

تلفن دفتر

تلفن همراه

آدرس دفتر مركزی

09131521743

یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
ابتدای خیابان سوانح و
سوختگی ،طبقه فوقانی
ساختمان آلمیكو

(کریمی)

شرکت حفاری محمد صادقی
11
شهدآب پارس سرچشمه

353249929

شرکت حفاری حاج محمد
12
علی رضائی
صدر آب

3724836937246741

شرکت حفاری
13
عمران

علی رضائی

3725727337245245

شرکت حفاری
14
فوران آب

مدارائی

38259831

(كاویانی)

شرکت حفاری
15
قنات کویر

محمد علی
رضائی

3724674137248369

09131510754

شرکت حفاری
16
وفور آب

خدامراد
ظهرابیان

3724790637247928

09131511332

(ظهرابیان)

17

انجمن صنفی
حفاران

-

37246971

کیامهر

18

مهندسین
ناظرحفاری

-

37246900

الیاس زاده

09131534829

(صادقی)

09131515549
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(محمدعلی
رضائی)

( 09131510754
حسین رضائی)
( 09131517404
رضائی)
09131510528

(حسین رضائی)

یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
نرسیده به میدان معلم-
نبش کوچه زیتون
یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
نرسیده به میدان معلم-
قبل از اداره منابع آب
مرکزی

یزد ،بلوار مدرس بعد از
دادگستری كل ،دومین
خیابان ،تقاطع ظفر،
كدپستی 894416643
یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
نرسیده به میدان معلم-
نبش کوچه زیتون

یزد ،بلوار شهید پاكنژاد،
روبروی كوچه زیتون،
جنب كوچه پلیس 10+
كد پستی 8917643357

یزد –نرسیده به میدان
معلم – روبروی اداره
منابع آب مرکزی –جنب
نمایندگی سامسونگ طبقه
فوقانی

یزد – جنب میدان معلم –
کانون بازنشستگان صنعت
آب استان یزد

zدانستنیهای قوانین و مقررات راجع به آب

}موادی از قانون توزیع عادالنه آب راجع به بهرهبرداری از منابع آبی

1 .1براسـاس اصـل  45قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران ،آبهـای دریاهـا و آبهای
جـاری در رودخانههـا و انهـار طبیعـی و درههـا و هـر مسـیر طبیعـی دیگـر اعـم از
سـطحی و زیرزمینی و سـیالبها و فاضالبها و زه آبها و دریاچهها و مردابها و بركههای
طبیعـی و چشـمه سـارها و آبهای معدنـی و منابع آبهای زیرزمینی از مشـتركات بوده
و در اختیـار حكومـت اسلامی و طبـق مصالـح عامـه از آنهـا بهـره برداری میشـود.
مسـئولیت حفـظ و اجـازه و نظـارت بـر بهرهبـرداری از آن بـه دولـت محول میشـود.
2 .2اسـتفاده ازمنابـع آب زیرزمینـی از طریق حفرچاه یا قنات و توسـعه چشـمه بایسـتی
بـا مجـوز دولـت صورت پذیـرد( .ماده 3قانـون توزیـع عادالنه آب)
3 .3درمناطقـی كـه توسـط وزارت نیـرو ممنوعـه اعلام میشـود هرگونـه افزایـش در
بهرهبـرداری از منابـع آب از طریـق درخواسـت حفـر چـاه و یـا افزایـش برداشـت تـا
رفـع ممنوعیـت میسرنیسـت( .مـاده  4قانون قانـون توزیع عادالنـه آب -تبصـره  3ماده 9
آئیننامـه اجرائـی آن)

4 .4درخواسـت بـرای برداشـت از سـفره آب زیرزمینـی بـه منظـور مصـرف خانگـی تابع
مقـررات مـاده  5قانـون توزیـع عادالنـه آب و آئیننامـه اجرائـی آن میباشـد.
5 .5اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی كـه حرفـه آنهـا حفـاری اسـت و بـا وسـایل
موتوری(دسـتگاههای دارای كد و برچسـب شـناخته شـده توسـط وزارت نیرو و شـركتهای
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آب منطقـهای) اقـدام بـه حفرچـاه یـا قنـات میكننـد باید پروانـه صالحیت حفـاری از
وزارت نیـرو دریافـت كننـد و بدون داشـتن پروانه مجـاز به حفاری با وسـایل موتوری
نخواهنـد بـود و اگـر شـرایط منـدرج در پروانـه حفاری و یـا مجوزهـای آب منطقهای
را رعایـت نكننـد پروانـه آنهـا لغـو خواهد شـد و با شـكایت شـركتهای آب منطقهای
تكلیـف دسـتگاه حفـاری را دادگاه تعییـن مینمایـد.
6 .6پروانـه آب مختـص بـه زمیـن و مـواردی اسـت كـه بـرای آن صادر شـده اسـت مگر
اینكـه تصمیـم گیـری به وسـیله دولـت در منطقـه اتخاذ شـود .همچنیـن هیچ كس
حـق نـدارد آبـی را كه اجـازه مصـرف آن را دارد به مصرفـی به جز آنچه كـه درپروانه
قیـد شـده اسـت برسـاند و همچنین حق نـدارد پروانـه صـادره را بدون اجـازه وزارت
نیـرو بـه دیگـری منتقـل نمایـد مگـر بـه تبع زمیـن و بـرای همـان مصرف بـا اطالع
وزارت نیـرو (مـواد 27و 28قانـون توزیـع عادالنه آب)
7 .7گـزارش مأموریـن وزارت نیـرو و شـركتهای تابعـه و كاركنـان وزارت كشـاورزی (بنابر
معرفـی وزیـر كشـاورزی) كه به موجـب ابالغ مخصوص وزیـر نیرو برای اجـرای وظایف
منـدرج در قانـون انتخـاب و بـه دادسـراها معرفی میشـوند ،مالك تعقیـب متخلفین
اسـت و در حكـم گـزارش ضابطین دادگسـتری خواهـد بود و تعقیـب متخلفین طبق
بنـد « ب» از مـاده ( )59قانـون آئیـن دادرسـی كیفری به عمـل خواهد آمـد( .ماده 30
قانـون توزیـع عادالنه آب)

8 .8تخلفات و جرایم موضوع ماده  45قانون توزیع عادالنه آب:
اشـخاص زیـر علاوه بـر اعـاده وضع سـابق و جبـران خسـارت وارده بـه  10تـا  50ضربه
شلاق و یـا از  15روز تـا سـه مـاه حبـس تأدیبـی بر حسـب مـوارد جـرم به نظر حاكم شـرع
محكوم میشـوند.
99الـف -هركسـی عمـدا ً و بـدون اجـازه دریچـه و مقسـمی را بـاز كنـد یـا در تقسـیم آب
تغییـری دهـد یـا دخالـت غیرمجـاز در وسـایل اندازهگیـری آب كنـد یا بـه نحوی از
انحـاء امـر بهرهبـرداری از تأسیسـات آبـی را مختل سـازد.
99ب :هركسـی عمـدا ً آبـی را كـه بدون حـق یا اجازه مقامات مسـئول به مجاری یا شـبكه
آبیـاری متعلـق بـه خـود منتقـل كنـد و یا موجـب گـردد كه آب حـق دیگـری به او
نرسد.
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99ج :هركسی عمدا ً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
99د :هركس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند.
99هــ :هركسـی بـدون رعایت مقـررات این قانـون به حفر چاه و یـا قنات و یـا بهرهبرداری
از منابـع آب مبادرت كند.
9 .9آلوده سـاختن آب ممنوع است.مسـئولیت پیشـگیری و ممانعت وجلوگیری ازآلودگی
منابـع آب بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت محول میشـود (مـاده  46قانـون توزیع
عادالنه آب)

}موادی از آئیننامه اجرایی قانون توزیع عادالنه آب

مـاده  :1بـه اسـتناد ماده  3قانـون توزیع عادالنه آب هر شـخص اعـم از حقیقی و حقوقی
و وزارتخانههـا و دسـتگاهها و ارگانهـای دولتـی و نهادهـای انقالب اسلامی بخواهنـد از آبهای
زیرزمینـی در هـر نقطه از كشـور به وسـیله حفـر چاه و یا احـداث قنات و یـا از طریق تعمیق
یـا تغییـر محـل چاههـای موجـود و ادامـه پیشـكار قنـات و توسـعه چشـمه یـا طـرق دیگـر
اسـتفاده كننـد بـه اسـتثنای چاههـای واقـع در مناطـق غیرممنوعه مشـمول مـاده ( )5قانون
توزیـع عادالنـه آب بایـد تقاضـای كتبـی خـود را طبـق نمونه شـماره ( )1پیوسـت كـه حاوی
مـدارك مذكـور در آن باشـد به سـازمانها یا شـركتهای آب تابعـه وزارت نیرو یا شـعب آنها
تسـلیم نمایند.
تبصـره :وزارتخانههـا و دسـتگاهها و ارگانهـای دولتـی و نهادهـای انقلاب اسلامی نیـز
مشـمول ایـن مـاده بـوده و میبایسـتی درخواسـت خـود را طبـق فـرم شـماره ( )1پیوسـت
تكمیـل و ارسـال نمایند.
مـاده  :4كمیسـیون رسـیدگی بـه صـدور پروانههـا پـس از وصول پرونـده امر و بررسـی
آن در صـورت موافقـت بـا نظریـه كارشـناس یـا كارشناسـان مراتب را به شـركت یا سـازمان
متبوعـه اعلام واال بـا حضـور كارشـناس مربوطـه بـه موضـوع مجـددا ً رسـیدگی و عنداللزوم
كمیسـیون بـه تشـیخص خـود موضوع را به كارشـناس یـا كارشناسـان دیگری ارجـاع و پس
از وصـول نظریـه كارشناسـی اتخـاذ تصمیـم مینماید .تصمیم كمیسـیون رسـیدگی به صدور
پروانههـا بـا اكثریـت آراء اتخاذ میشـود.
تبصـره  :2اتخـاذ تصمیـم در مورد صـدور پروانه حفـر و بهرهبرداری در یـك یا دو مرحله
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حسـب مـورد بـا توجه بـه وضعیت آبهـای زیرزمینـی و ضرورتهـای فنی و نظریه كارشـناس
با كمیسـیون صدور پروانهها میباشـد.
مـاده  :8پروانـه حفـر چاه یـا قنات یـا تعمیق یا تغییـر محل چـاه و ادامه پیشـكار قنات
طبـق نمونه شـماره ( 3ب) پیوسـت كه حاوی مشـخصات فنـی و محل حفر و شـماره و تاریخ
اسـت بـه نـام متقاضی صـادر میگردد چنانچه ظـرف یك سـال از تاریخ صـدور پروانه اقدامی
بـرای حفـر چـاه به عمل نیایـد پروانه صادره از درجه اعتبار سـاقط اسـت و تجدیـد آن منوط
بـه انجام تشـریفات مقرر در ایـن آئیننامـه خواهد بود.
مـاده  :9اعلام ممنوعیـت مناطـق بـرای حفر چـاه و قنات جدید یـا تعمیق چـاه و ادامه
پیشـكار قنات به منظور اسـتحصال آب بیشـتر از طرف وزارت نیرو به وسـیله نشـر آگهی در
روزنامـه رسـمی كشـور جمهوری اسلامی و یكی از جراید كثیراالنتشـار مركـز و محل با ذكر
دلیـل و مـدت و حـدود جغرافیایـی مشـخص در یـك نوبـت به عمـل میآیـد و در نقاطی كه
روزنامـه كثیراالنتشـار نباشـد مراتـب به وسـیله انجمن یـا شـورای ده یا بخشـداری به طریق
مقتضـی بـه اطالع اهالـی محل خواهد رسـید.
تبصـره  :1شـركتها و سـازمانهای آب منطقـهای از تاریـخ پیشـنهاد ممنوعیت منطقه
تقاضـای حفـر چـاه یـا احداث قنات یـا افزایـش بهرهبـرداری را دریافت ،ولی تـا تعیین تكلیف
ممنوعیـت از طـرف وزارت نیـرو ایـن قبیل تقاضاها به جریان گذاشـته نمیشـود و مراتب كتباً
به متقاضـی اعالم خواهـد گردید.
تبصـره  :2پروندههـای تكمیل شـده مطروحه قبـل از تاریخ پیشـنهاد ممنوعیت منطقه
از طـرف سـازمان یـا شـركت آب منطقهای كه توسـط كارشـناس بازدید شـده باشـد ،مسـیر
عـادی خـود را طـی خواهـد كرد .نسـبت بـه پروندههایی كه توسـط كارشـناس بازدید نشـده
باشـد ،مطابق تبصـره یك عمل میشـود.
تبصـره  :3از تاریـخ اعلام ممنوعیـت منطقـه توسـط وزارت نیرو به شـركت یا سـازمان
ذیربـط هیچگونـه تقاضایی از اشـخاص قبول نمیشـود و در صورت رفـع ممنوعیت پروندههای
مطروحـه قبلی حـق تقدم برای رسـیدگی خواهند داشـت.
مـاده  :10در مناطـق ممنوعـه ادامـه پیشـكار قنـوات یـا كف شـكنی چاههای كه تا سـه
سـال قبـل از ممنوعیـت منطقـه آبـده بـوده و سـپس آبدهـی آنهـا نقصـان فاحـش یافتـه یا
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متروكـه و مسـلوب المنفعـه شـدهاند ،به منظـور تامین آب سـابق با اخـذ پروانه مجاز اسـت.
مـاده  :11در مناطـق ممنوعـه حفـر چـاه یـا قنـات بـه جای چـاه و یـا قناتی كه خشـك
شـده و یـا آبدهـی آن نقصـان فاحـش یافتـه و اسـتفاده كافی از آنها بـه عمل نمیآید و تا سـه
سـال قبـل از ممنوعیـت منطقـه از آن بهرهبـرداری میشـده اسـت ،با اخـذ پروانه مجاز اسـت،
مشـروط بـه آنكـه :اوالً از آب چـاه یـا قنـات جدیـد فقـط زمینهایی آبیاری شـوند كـه قب ً
ال از
چـاه یـا قنـات قبلی مشـروب میشـدهاند .ثانیـاً در حریم منابـع آب متعلق به دیگری نباشـد.
ثالثـاً حفـر چـاه یـا قنـات در ملـك غیـر بـا اجـازه مالـك باشـد .با حفـر ایـن قبیـل چاهها یا

قنـوات چـاه یـا قنـات قبلی فاقـد حریم و متروكه اعلام خواهد شـد .اعمال مقـررات این ماده
مشـروط بـه آن اسـت كـه صاحبـان چاه یا قنات حداكثر پنج سـال پس از خشـك شـدن و یا
نقصـان فاحـش آب برای اسـتفاده از مقـررات این ماده بـه ادارات مربوطه مراجعـه نماید .پس
از انقضـاء مـدت مذكـور در این مـورد تقاضای قبول نمیشـود.
تبصـره  :1صـدور پروانـه حفـر چـاه بـه جـای قنـات در صورتـی ممكـن خواهد بـود كه
كارشـناس یـا كارشناسـان ذیربـط (كارشـناس آبهـای زیرزمینـی و كارشـناس كشـاورزی) امكان
احیـاء یـا الیروبـی قنـات را از لحـاظ فنـی و اقتصـادی مـردود اعلام نمایند.
تبصـره  :2تشـخیص نقصان فاحش آبدهی قنـوات و چاههایی كه عم ً
ال مسـلوب المنفعه
نبـوده ولـی اسـتفاده كافـی از آنها به عمل نمیآید با كارشـناس اسـت كه با مالك قـرار دادن
متوسـط آبدهی پنج سـال قبـل از ممنوعیت منطقه اعالم نظـر خواهد كرد.
تبصـره  :3میـزان بهرهبـرداری در مـورد چاههـا و قنـوات موضـوع مـواد  10و  11بـر
مبنـای معـدل آبدهـی لحظهـای پنج سـال قبـل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشـك شـدن
آنهـا منظور میگـردد.
تبصـره  :4تعییـن محـل حفر چـاه به جـای قنـات در مظهر یـا اراضی زیر شـرب همان
قنـات بالمانـع و در مـواردی كـه محل حفـر چاه در آبده یا خشـكه كار قنـات تعیین میگردد

كارشـناس میتوانـد میـزان تلفات آب در مسـیر تا مظهـر قنات را نیز با توجـه به جنس اراضی
و درجه نفوذپذیری معبر محاسـبه و پیشـنهاد نماید.
تبصـره  :5در مـواردی كـه آمار كافـی برای تعیین آبـده لحظهای چاه یا قنات در دسـت
نباشـد میـزان آب بـا توجـه بـه قرائـن و امـارت و تحقیـق از مطلعیـن و معتمدیـن محلـی به
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وسـیله كارشـناس مربوطه تعیین خواهـد گردید.
مـاده  :13چاههـای مجـازی كـه درمناطـق ممنوعـه موردبهرهبـرداری میباشـند و یـا
چاههایـی كـه پروانـه حفـر آنهـا صـادر شـده اگـر در موقـع حفـر یـا بهرهبـرداری بـه نحـوی
دچـار نقـص فنـی شـوند كـه رفـع آن ممكن نبـوده و یـا مقرون بـه صرفه نباشـد سـازمان یا
شـركت آب منطقـهای مربوطـه میتوانـد بنا به درخواسـت متقاضی و تشـخیص كارشـناس و
رعایـت حریـم منابـع آب مجـاور اجازه حفر چـاه دیگری را به جـای چاه غیرقابل اسـتفاده در
نزدیكتریـن محـل ممكـن به چـاه قبلی صـادر كننـد ،در اینگونه مـوارد پس از اتمـام حفاری

چـاه جدیـد ،چـاه قبلی بـه هزینه صاحب چاه وسـیله مأموریـن مربوط طبق صورت مجلسـی
كـه بـه امضـای مأموریـن و صاحب چـاه تنظیـم میگـردد پر خواهد شـد.
تبصـره  :1بهرهبـرداری از چاه جدیـد حتیالمقدور به میـزان بهرهبرداری قبلی متناسـب
بـا مسـاحت اراضـی زمـان بازدیـد كارشـناس خواهد بود كه بـا توجه به آمـار ،قرائـن و امارات
و خصوصیات فنی چاه سـابق وسـیله كارشـناس تعییـن میگردد.
تبصـره  :2در صورتـی كـه بنـا بـه ضرورتهـای فنـی تغییـر محل نسـبت به چـاه قبلی
بیـش از یكصـد متر مقتضی باشـد ،موضوع پـس از تأئید كمیسـیون صـدور پروانهها متضمن
توجیهـات فنـی بـرای اتخاذ تصمیم بـه وزارت نیـرو ارجاع خواهـد گردید.
مـاده  :14در مناطـق ممنوعـه موافقـت بـا بهرهبـرداری از چاههـای موضـوع تبصـره 1
مـاده ( )5قانـون توزیـع عادالنه آب مشـروط به آن اسـت كه محل مورد تقاضا مسـكونی بوده،
مسـاحت باغچـه از دو هـزار مترمربـع تجـاوز نكـرده و تأمین آب مصارف شـرب و بهداشـت و
باغچـه از طـرق دیگـر ممكن نباشـد .به هر حال قدرت منصوبات بایسـتی متناسـب با سـطح
برخـورد بـه آب بـا نصـب لوله به قطـر داخلی حداكثر  4سـانتیمتر باشـد.
« »

}قوانین و مقررات راجع به چاههای آب فاقد پروانه

1 .1حسـب مـاده واحـده قانـون تعییـن تكلیـف چاههـای آب فاقـد پروانـه بهـره بـرداری
مصـوب  1389وزارت نیـرو بـرای كلیـه چاههـای كشـاورزی فعـال فاقـد پروانـه كـه
قبـل از پایـان سـال  1385هجـری شمسـی ،حفـر و توسـط وزارت نیـرو شناسـایی
شـده باشـند ،براسـاس ظرفیـت آبی دشـت مرتبـط و با رعایـت حریم چاههـای مجاز
و عـدم اضـرار بـه دیگـران و عمـوم و مشـروط بـه اجـرای آبیـاری تحت فشـار ،پروانه
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.2

.3

.4

.5

.6

بهرهبـرداری صـادر میكنـد و تمدید پروانـه بهرهبرداری منـوط به عدم تخلـف از مفاد
پروانـه چاه اسـت.
2هرگونـه جابجایـی چاههـای دارای پروانـه كـه مواجه بـا كاهش فاحش آبدهـی بوده و
یـا خشـك شـدهاند ،صرفـاً در اراضـی آبخور اولیـه چاه و حداكثـر در محـدوده اراضی
مالـك و مشـروط بـه رعایت ضوابط مـاده  11آئیننامه اجرائی فصـل دوم قانون توزیع
عادالنـه آب و با تصویب كمیسـیون صـدور پروانهها مجاز میباشـد.
3كـف شـكنی چاههـای مجـاز و فعـال كشـاورزی كـه دچـار كاهـش فاحـش آبدهـی
حداقـل بـه میـزان 60درصـد آبدهی مجـاز منـدرج در پروانه و یا خشـك شـدهاند و
صاحبـان آن حداكثـر  5سـال پـس از خشـك شـدن و یـا كاهـش فاحـش آبدهی به
شـركت مراجعه نمایند ،تا سـقف مجاز كف شـكنی دشـت و صرفاً در آبرفت با مجوز
كمیسـیون صـدور پروانههـا مجاز اسـت.
4معترضان به تصمیم شـركت میتوانند ظرف  20روز اعتراض خویش را در كمیسـیون
رسـیدگی بـه امور آبهـای زیرزمینی مطرح نمایند .متعاقباً رأی كمیسـیون رسـیدگی
بـه امـور آبهـای زیرزمینـی ظـرف سـه ماه قابـل تجدیدنظـر در دیـوان عدالـت اداری
است.
5كلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مالك دسـتگاههای حفـاری موظفاند ظـرف  3ماه
از ابلاغ ایـن قانـون از شـركتهای آب منطقـهای اسـتانها ،مجوز فعالیـت و كارت تردد
دریافـت نماینـد و پـس از انقضای مهلت تعیین شـده ،نیروی انتظامـی از حمل و نقل
و تـردد دسـتگاههای فاقـد مجـوز جلوگیـری به عمـل میـآورد .همچنیـن وزارت نیرو
موظـف اسـت بـا همكاری نیروی انتظامی نسـبت به توقیف دسـتگاه حفـاری متخلف
بـه مـدت شـش ماه و حمـل آن بـه پاركینگ بـا هزینه مالك اقـدام نماید ،رسـیدگی
بـه اعتـراض معتـرض در ایـن خصـوص بر عهده كمیسـیون رسـیدگی به امـور آبهای
زیرزمینی اسـت.
6در صـورت وجـود تخلـف از مقـررات قانونـی توسـط مالكیـن چـاه ،شـركت مراتب را
بـه مالـك یـا مالكیـن اعلام مینمایـد تـا حداكثر ظـرف ( )45روز نسـبت بـه رفع آن
اقـدام نماینـد و در صـورت عـدم رفـع تخلف یا تكرار تخلف ،شـركت نسـبت به ابطال
پروانـه بهرهبـرداری اقـدام مینمایـد و در صـورت وجود تخلـف در زمان تمدیـد پروانه
بهرهبـرداری ،شـركت براسـاس قوانیـن و مقـررات مربـوط به چـاه فاقـد پروانه ،ضمن
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عـدم تمدیـد پروانـه بهرهبـرداری ،اقـدام الزم را به عمل میـآورد و در صـورت اعتراض
مالـك یـا مالكیـن ،موضوع به كمیسـیون رسـیدگی بـه امور آبهـای زیرزمینـی ارجاع
میشود.
7 .7مصادیـق تخلـف در پروانـه بهرهبـرداری عبارتنـد از -1 :نصب منصوبـات غیرمجاز -2
اضافـه برداشـت از مفـاد پروانه  -3عدم نصب و یا حذف و دسـتكاری كنتور هوشـمند
حجمـی -4كـف شـكنی ،جابجایـی والیروبـی بـدون مجـوز  -5انتقـال آب بـه اراضی
غیرآبخـور اولیـه چـاه  -6تغییـر نـوع كاربری مصـرف  -7فعـال نبودن آبیـاری تحت
فشار.
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zضوابط مربوط به حریم ،بستر انهار و كانالها  ،رودخانهها
و مسیلها

 -1بسـتر انهـار طبیعـی و كانالهـای عمومـی ورودخانههـا اعـم از اینكه آب دائـم یا فصلی
داشـته باشـند و مسـیلها و بسـتر مردابهـا و بركههـای طبیعـی در اختیار حكومـت جمهوری
اسلامی ایران اسـت.
 -2تعییـن پهنـای بسـتر و حریم آن درمـورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسـیل و مرداب
و بركـه طبیعـی در هـر محـل بـا توجـه بـه آمـار هیدرولـوژی رودخانههـا و انهـار و داغاب در
بسـتر طبیعـی آنهـا بدون رعایت اثر سـاختمان تأسیسـات آبی بـا وزارت نیرو اسـت .
 -3ایجـاد هـر نـوع اعیانی و حفـاری و دخل و تصرف در بسـتر رودخانههـا و انهار طبیعی
و كانالهـای عمومـی و مسـیلها و مـرداب و بركههـای طبیعـی و همچنیـن در حریـم قانونـی
سـواحل دریاهـا و دریاچههـا اعـم از طبیعـی و یـا مخزنـی ممنوع اسـت مگـر با اجـازه وزارت
نیرو.
 -4وزارت نیـرو در صورتـی كـه اعیانیهـای موجـود در بسـتر و حریم انهـار و رودخانهها و
كانالهـای عمومـی و مسـیلها و مـرداب و بركههـای طبیعی را بـرای امور مربوط بـه آب یا برق
مزاحـم تشـخیص دهـد بـه مالـك یـا متصرف اعلام خواهد كـرد كه ظـرف مـدت معینی در
تخلیـه و قلـع اعیانی اقـدام كند و در صورت اسـتنكاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادسـتان
یـا نماینـده او اقـدام بـه تخلیه و قلـع خواهد كرد.
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 -5چنانچـه اشـخاص نسـبت بـه بسـتر و حریم تعیین شـده اعتراض داشـته باشـند باید
آن را ظـرف یـك مـاه از زمـان اطالع به صـورت كتبی به شـركت آب منطقهای اعلام نمایند
تا توسـط كمیسـیون (حریم) مورد رسـیدگی قـرار گیرد.
 -6منظور از اصطالحات به كار رفته فوقالذكر به شرح زیر میباشد:
99الـف) رودخانـه :مجرایـی اسـت طبیعی كـه آب بـه طوردائم یـا فصلـی در آن جریان
داشـته باشد.
99ب) نهـر طبیعـی :مجرایی اسـت طبیعی كه آب بـه طور دائـم یا فصلـی درآن جریان
داشـته و دارای حوضه آبریزی مشـخص نباشـد.
99ج) نهـر سـنتی :مجـرای آبـی اسـت كـه بـه وسـیله اشـخاص بـه صـورت غیرمـدرن
احداث شـده باشـد.
99د) مسـیل :مجرایـی طبیعـی اسـت كه سـیل حاصله از بـاران و بـرف و رگبارهـا موقتاً
درآن جریـان پیـدا میكند.
99ه) مسـیل متروكه :مجرایی اسـت طبیعی كه تحت تأثیرعوامـل طبیعی یا غیرطبیعی
امكان حدوث سـیالب در آن وجود نداشـته باشد.
99و) بسـتر :آن قسـمت از رودخانـه نهـر یـا مسـیل اسـت كـه در هـر محل بـا توجه به
آمـار هیدرولوژیـك و داغـاب و حداكثر طغیان با دورههای برگشـت مختلف به وسـیله
وزارت نیـرو و یـا شـركتهای آب منطقـهای تعییـن میشـود .تغییـرات طبیعـی بسـتر
رودخانهها و مسـیلها یا انهار طبیعی در بسـتر سـابق تأثیری نداشـته و بسـتر سـابق
كمـاكان در اختیـار حكومـت اسلامی اسـت لیكـن حریم بـرای آن منظور نخواهد شـد.
99ز) حریـم :آن قسـمت از اراضـی اطراف رودخانه مسـیل نهـر طبیعی یا سـنتی مرداب
و بركـه طبیعـی اسـت كـه بالفاصلـه پس از بسـتر قـرار دارد و بـه عنوان حـق ارتفاق
بـرای كمـال انتفـاع و حفاظـت آنها الزم اسـت و طبق مقـررات توسـط وزارت نیرو یا
شـركتها آب منطقـهای تعییـن میگردد.
حریـم انهـار طبیعـی یـا رودخانـه اعـم از اینكـه آب دائمی یا فصلی داشـته باشـند از یك
تـا بیسـت متـر خواهـد بـود كـه حسـب مـورد با توجـه بـه وضـع رودخانه یـا نهـر طبیعی یا
مسـیل از هـر طـرف منتهیالیه بسـتر وسـیله وزارت نیرو و شـركتهای تابعه تعییـن میگردد.
ماده :47
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موسسـاتی كـه آب را بـه مصـارف شـهری یـا صنعتـی یا معدنـی یـا دامـداری و نظایر آن
میرسـانند موظفنـد طـرح تصفیـه آب و دفـع فاضلاب را با تصویـب مقامات مسـئول ذیربط
تهیه و اجرا كنند.

ماده ( 688قانون مجازات اسالمی تعزیرات) :
هـر اقدامـی كـه تهدیـد علیه بهداشـت عمومی شـناخته شـود از قبیـل آلوده كـردن آب
آشـامیدنی یـا توزیع آب آشـامیدنی آلـوده ،دفع غیربهداشـتی فضوالت انسـانی و دامی و مواد
زایـد ،ریختـن مواد مسـموم كننـده دررودخانه هـا ،زبالـه در خیابانها و كشـتار غیرمجاز دام،
اسـتفاده غیرمجـاز فاضلاب خام یا پسـاب تصفیه خانههـای فاضالب برای مصارف كشـاورزی
ممنوع میباشـد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشـمول مجازات شـدیدتری نباشـند
بـه حبس تـا یك سـال محكوم خواهند شـد.
مـاده  -690هركـس بـه وسـیله صحنـه سـازی از قبیـل پـی كنـی ،دیواركشـی ،تغییـر
حدفاصـل ،امحـای مـرز ،كـرت بندی ،نهركشـی ،حفر چاه ،غرس اشـجار و زراعـت و امثال آن
بـه تهیـه آثـار تصـرف در اراضـی مزروعی اعم از كشـت شـده یا در آیـش زراعـی ،جنگلها و
مراتع ملی شـده ،كوهسـتان ها ،باغ ها ،قلمسـتان ها ،منابع آب ،چشـمه سـارها ،انهار طبیعی
و پاركهـای ملی ،تأسیسـات كشـاورزی ،دامداری ،دامپروری ،كشـت و صنعـت ،اراضی موات،
بایـر و سـایر اراضـی و املاك متعلق به دولت یا شـركتهای وابسـته بـه دولت یا شـهرداریها
یـا اوقـاف و همچنیـن اراضـی و املاك و موقوفـات و محبوسـات و اثلاث باقیـه كـه بـرای
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مصـارف عـام المنفعـه اختصـاص یافتـه یـا اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی بـه منظـور تصرف
یـا ذیحـق معرفـی كـردن خـود یـا دیگـری ،مبـادرت نماید یا بـدون اجـازه سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت یـا مراجـع ذیصلاح دیگـر مبـادرت بـه عملیاتـی نمایـد كـه موجـب تخریب
محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی گـردد یا اقـدام به هرگونـه تجاوز و تصـرف عدوانی یـا ایجاد
مزاحمـت یـا ممانعـت از حـق در مـوارد مذكـور نماید به مجـازات یك ماه تا یك سـال حبس
محكوم میشـود.
دادگاه موظـف اسـت حسـب مـورد رفـع تصـرف عدوانی یـا رفع مزاحمـت یـا ممانعت از

حـق یـا اعـاده وضـع به حـال سـابق نماید.

تبصـره  -1رسـیدگی بـه جرایـم فـوق الذكـر خـارج از نوبـت بـه عمـل میآیـد و مقـام
قضایـی بـا تنظیـم صـورت مجلس دسـتور متوقـف ماندن عملیـات متجـاوز را تـا صدورحكم
قطعی خواهـد داد.
تبصـره  -2در صورتـی كـه تعـداد متهمـان سـه نفـر یـا بیشـتر باشـد و قراین قـوی بر
ارتـكاب جـرم موجود باشـد قـرار بازداشـت صادر خواهد شـد ،مدعـی میتوانـد تقاضای خلع
یـد و قلـع بنـا و اشـجار و رفع آثـار تجـاوز را بنماید.
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zنظرسنجی

بـه منظـور اندازهگیـری سـطح رضایـت مشـتریان از خدمـات و محصـول ارائه شـده ،نظر
سـنجی در دو قالـب ذیـل انجـام میگیرد:
99نظرسـنجی عمومـی ازاربـاب رجـوع ومشـتریان مراجعـه كننـده درقالـب طـرح تكریم
اربـاب رجوع
99نظر سنجی اختصاصی از مشتریان
درطـرح تكریـم اربـاب رجـوع ،نظرات مراجعـه كننـده درحوزههای مختلـف درقالب " فرم
نظرسـنجی از اربـاب رجـوع (به شناسـه  ") BF043كـه در اختیار متصدی میز خدمت اسـت بر
حسـب مـورد و بر اسـاس خواسـته مراجعه كننـده دریافـت و در صندوق نظرسـنجی قرارداده
میشـود .نظـرات دریافتـی بـه صورت دورهای توسـط كارشـناس حراسـت جمع آوری شـده و
پـس از جمـع بندی ،در اختیار كارشـناس سیسـتم قـرار میگیرد.
در نظرسـنجی اختصاصـی از مشـتریان ،نظرات مشـتریان آب انتقالـی و آب زیرزمینی در
رابطـه بـا سـطح خدمـات و محصول ارائـه شـده از طریق فرمهـای مجزا دریافت میشـود.
الزم بـه ذكـر اسـت كه در نظرسـنجی اختصاصی از مشـتریان آبهـای زیرزمینی ،فرمهای
نظرسـنجی توسـط رؤسـای ادارات شهرسـتان و مسـئول دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری
در اختیـار اربـاب رجـوع قـرار میگیـرد و فرمهـای تكمیـل شـده جهـت تحلیل به كارشـناس
سیسـتم تحویل داده میشود.
كارشـناس سیسـتم پـس از دریافـت نظـرات مشـتریان ،بـه صـورت دورهـای نسـبت بـه
ارزیابـی و تجزیـه و تحلیـل نظـرات و رسـم نمودارهـای مربوطـه اقـدام نمـوده و آن را جهـت
بررسـی بیشـتر ،پیگیـری و ارائـه برنامه بهبـود احتمالی در اختیـار واحدهای متولـی (معاونت
حفاظـت و بهـره بـرداری ،معاونـت طـرح و توسـعه ،كمیتـه سلامت اداری و صیانت از حقـوق مردم)

قـرار میدهد.

در ادامـه تصویـر فـرم " نظرسـنجی عمومـی از اربـاب رجـوع در قالـب طـرح تكریـم (بـه

شناسـه  " ) BF043ارائـه شـده اسـت.
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فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

شناسه فرم BF043/01 :

(موضوع ماده  8طرح تكریم مردم)

رسول اكرم (ص) :هركس برادر مسلمان خود را با كلمهای لطف آمیز تكریم كند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.

			
علت مراجعه:

			
نام واحد:

تاریخ مراجعه:

-1آیـا اطلاع رسـانی و راهنمایی الزم به صورت شـفاف و دقیق برای انجـام خدمات مورد
درخواسـت به شـما ارائه شده است؟
			
بلی 

تا حدودی 

خیر 

			
بلی 

تا حدودی 

خیر 

		
بسیار مناسب 

مناسب 

		
بسیار مناسب 

مناسب 

-2آیا خدمت موردنظر شما سریع ،به موقع و در موعد مقرر انجام شده است؟
 -3تالش كاركنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی میكنید؟
 -4نظر كلی شما در مورد كیفیت خدمات ارائه شده چیست؟
 -5نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب 

خوب 

متوسط 

نامناسب 
نامناسب 
بد 

 -6نام فرد یا افرادی كه مناسب ترین برخورد و همكاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
 -7نام فرد یا افرادی كه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
 -8چنانچـه كاری كـه جهـت آن مراجعـه نموده اید انجام نشـده اسـت و یا در رونـد كار خود
بـا تأخیـر مواجه شـده اید علـت را كدامیـك از موارد زیـر میدانید؟
 عدم حضور مسئول ذیربط یا جانشین وی
 عدم تمایل كاركنان به انجام وظیفه
 عدم اطالع مسئول ذیربط از قوانین و مقررات
 درخواست غیرمعقول
 سایر

در صورت تمایل این قسمت را تكمیل و نظرات و پیشنهادات خود را برای اصالح امور بنویسید.
نام و نام خانوادگی:
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شماره تماس:

