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مقدمه

از ابتدای پیروزی انقالب اسلامی ،ایجاد تحول در نظام اداری كشور در جهت تسریع در
انجام امور ،تسـهیل در اجرای برنامههای توسـعه و ارائه خدمات مورد نیاز به مردم با كیفیت
مطلوب همواره مورد تأكید مقامات و مسئولین كشور بوده است.
تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درقالب برنامه هفتم و هشتم برنامه جامع اصالح
نظام اداری (صیانت از حقوق مردم در نظام اداری» و « ارتقاء پاسخگویی ،شفافیت و مقابله با فساد در
نظام اداری) نقش بسیار مهمی را ایفا میكند.
اطالعرسانی صحیح و شفاف به منظور افزایش رضایتمندی ارباب رجوع یكی از اركان مهم
اجرای برنامه هفتم و هشتم برنامه جامع اصالح نظام اداری میباشد كه از طریق نصب تابلوهای
راهنما در مبادی ورودی ،تهیه و توزیع بروشور ،نصب نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام
كار ،پسـت سـازمانی و رئوس وظایف اصلی آنها ،راهاندازی تلفـن گویا ،ایجـاد پورتال  ،تهیه
كتابچه راهنما و نظایر آن انجام میشود.
لذا آنچه در این كتابچه آمده است در راستای اطالعرسانی از نحوه ارائه خدمات و صیانت
از حقوق مردم می باشد.
امیدواریم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود ما را در این امر مهم یاری فرمائید.
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چشم انداز شرکت آب منطقه ای یزد
تأمین آب مطلوب و پایدار برای کلیه ذینفعان

ماموریت های شرکت آب منطقه ای یزد

9حفاظت و پایش منابع آب موجود
حفاظت کمی و کیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی

9مدیریت 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 راستای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف
9مدیریت عرضه آب
توسعه منابع آب قابل دسترس
نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی و تامین آب
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منشور اخالقی

بسمه تعالی

ما کارکنان شرکت آب منطقه ای یزد بر این باوریم که :
9هدف بنیادین مـا رضایت خداوند متعـال با ارائه خدمت مشـتاقانه وصادقانـه به مردم
بزرگوار ایران بوده و برای انجام آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
9خدمات ما موجـب غنا و تعالی زندگی مردم می شـود و روابط بین مـا و مردم را تقویت
می نماید.
9منابع آب کشور یکی از مهمترین نعمات الهی و یک ثروت ملی است و وظیفه داریم در
جهت توسعه و بهره برداری بهینه از آن نهایت تالش خود را بکار گیریم.
9بعنوان شرکت آب منطقه ای استان یزد با اجرای راهبردهای شرکت مادر تخصصی در
مدیریت حوضه های آبریز و ضمن تعامل با سایر شرکتهای آب منطقه ای  ،منابع آب
را بگونهای کمی و کیفی مدیریت مینمائیم که منافع همه سودبران در استان بطور
متوازن توزیع شده و با حفظ محیطزیست ضمن تطبیق با شرایط ،امنیت آبی برای
نسل فعلی ونسلهای آتی استان تامین شود.
               مـا با ایمان بـه اراده ی خالق هسـتی ،که منبع هدایت مـا در ارائه خدمت
خداپسندانه به مردم است ،همواره ارزشهای ذیل را سرلوحه کارخود قرار
داده و به آن پایبند خواهیم بود.
9در هر شرایط به اصول اخالقی و صفات معنوی از جمله تواضع و فروتنی ،متانت ،رازداری
و امانت داری ،صداقـت در گفتار و رفتار  ،پرهیز از هرگونـه تبعیض  ،غیبت و تملق و
دوری از اسراف و تبذیر پایبندیم.
9با رعایت موازین شرعی و اجرای صحیح قوانین  ،مقررات و مدنظر قراردادن عرف جامعه
سالمت اداری را در محیط کار خود تقویت می نماییم.
9نظم ،آراستگی ،وقت شناسـی ،رعایت ادب ،نزاكت ،عدالت ،انصاف و آمادگی برای ارائه
خدمت و پاسـخگو بودن در قبال ذینفعـان و ارباب رجوع را از اصول مسـلم و قطعی
موفقیت خود و بسترهای تعالی شركت قراردهیم.
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9برای ارتقاء کارایی و اثربخشـی وظایف خود و جلـب رضایت مردم ،بـر دانش و مهارت
حرفه ای خود بیفزائیم.
9خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار ارباب رجوع قرار
داده و وظیفه داریم تا در حوزه کاری خود ،اطالعات مورد نیاز آنها را به سـرعت و در
چارچوب مقررات فراهم آوریم.
9تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در
راستای کرامت و رضایت ارباب رجوع و مردم گام برداریم.
9بارعایت اصول صرفهجویی ،پرهیز از تجملگرایی و هزینه های غیرضروری در استفاده
و بهرهوری هرچه بهتر از منابع و امکانات موجود تالش نمائیم .
9دریافت هرگونه انتقاد ،اظهارنظر و پیشـنهاد از سـوی مراجعان و ذینفعان را مشتاقانه
ارج نهاده و از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شرکت استفاده می نمائیم.
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نگاهی به وضعیت آب در استان یزد

استان یزد به مساحت  76469كیلومتر مربع در حاشیه كویر مركزی ایران و در قلب كشور
قرار گرفته اسـت و آب و هوایی خشك و بیابانی دارد .متوسـط بارندگی سالیانه استان حدود
 95میلیمتر است و میانگین بارندگی شهر یزد نزدیك به  50میلیمتر میباشد .حجم نزوالت
آسمانی استان یزد کمتر از  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 آبی 1399-1400جمعاً  7298چاه و قنات و چشـمه در استان وجود دارد كه
 888میلیون مترمكعب از منابع آب زیرزمینی اسـتان را تخلیـه مینمایند 85.3 .درصد این
حجم آب به مصرف كشـاورزی و  10.6درصد به مصرف شرب و بهداشت خانوار و  4.1درصد
به مصرف صنعت میرسد.
در اكثر دشتهای استان یزد سطح آب زیرزمینی مرتب رو به كاهش است .علت این امر
برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در تمامی بخش ها به ویژه بخش كشاورزی است
به طوری كه امروز اكثر دشتهای استان ،ممنوعه و ممنوعه بحرانی و آزاد هستند ،برداشت
آب بیشتر از سفره زیرزمینی این دشتها جز در موارد خاص ممنوع میباشد.
دشت های استان بر اساس نحوه بهره برداری از آب به دشت های آزاد ،ممنوعه و ممنوعه
بحرانی تقسیم می شدند.
در این دشتها نیز بهرهبرداری از منابع آبی طبق قانون توزیع عادالنه آب و رعایت سایر
مقررات و به صورت محدود صورت می گیرد.
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 شود .در
استان یزد صنایعی كه كمآبخواه هستند و آلودگی زیسـت محیطی كمتری دارند در اولویت
میباشـند .همچنین با توجه به اینكه صنایع استان به طور متوسـط به ازای هر لیتر در ثانیه
آب برداشتی از سـفرههای زیرزمینی حدود  50نفر اشـتغال جدید ایجاد مینمایند ،اولویت
استقرار با واحدهایی اسـت كه بتوانند در مقابل آب مصرفی در آن واحد صنعتی بیش از رقم
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مورد اشاره اشتغال ایجاد نمایند.
برداشـت بی رویه آب های زیرزمینی در سـال های اخیر منجر به افزایش افت سطح آب
زیرزمینی و افزایش کسری حجم مخازن سفره های زیرزمینی شده است.
در حال حاضر در استان یزد بیشترین میزان افت سطح آب زیرزمینی متعلق به دشتهای
صاحب آباد ابرکوه با افت متوسطه یک متر در سال و دشت چاهک  -شهریاری با افت متوسط
 96سانتیمتر در سال می باشد .ادامه روند افت سطح آبهای زیرزمینی منجر به کاهش حجم
مخزن آب های زیرزمینی و در نتیجه پدیده فرونشست زمین می شود.
بیشترین میزان کسـری حجم مخزن آب های زیرزمینی در اسـتان یزد مربوط به دشت
یزد اردکان با کسری متوسط  98میلیون مترمکعب میباشد.
در اثر پدیده فرونشسـت بخش زیادی از پتانسـیل ذخیره آب های زیرزمینی در سـفره
کاهش یافتـه و این میـزان کاهش غیر قابل برگشـت می باشـد بـه نحوی که امـکان تغذیه
سفرههای آب زیرزمینی بعد از فرو نشست وجود نخواهد داشت.
از دیگر آثار برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی می توان به کاهش کیفیت و افزایش
شوری منابع آب اشاره نمود.
در حال حاضر متوسـط شـوری دشـت یزد-اردکان 5500میکروموس بر سـانتی متر و
متوسط شوری دشت ابرکوه  3400میکروموس بر سانتی متر می باشد.
بیشـترین میزان شـوری دشـت یزد-اردکان متعلق به مناطق شرقی و شـمالی دشت و
بیشترین میزان شوری دشت ابرکوه در مناطق ابرکوه و اسفندآباد می باشد.

10

معرفی شركت سهامی آب منطقهای یزد

در مهرماه سال  1366براساس مصوبه هیئت محترم وزیران،شرکت سهامی آب منطقه
ای یزد تاسـیس شـد كه ماموریت اصلـی آن ،حفاظت و پایـش منابع آبی موجـود ،مدیریت
تقاضای آب و مدیریت عرضه آب می باشد.
در حال حاضر این شـركت در قالب 10حـوزه مطالعات پایه منابع آب ،طرح و توسـعه،
حفاظت و بهـره بـرداری ،برنامهریـزی ،معاونت منابع انسـانی ،مالـی و پشـتیبانی ،حقوقی،
قراردادها ،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ،روابط عمومی و حوزه مدیرعامل به انجام وظایف
و فعالیتهای محوله در راستای دستیابی به اهداف خود می پردازد.

اهم وظایف شرکت
.
.
.
.

.

.
.

.

1انجام مطالعات الزم برای شناخت،توسعه وبهره برداری ازمنابع آب استان
2تهیه و اجرای طرحها وپروژههای تأمین و عرضه آب ،مهندسـی رودخانه ها ،كنترل
سیالب و تغذیه مصنوعی
3ایجـاد ،بهـره بـرداری و نگهـداری از
تاسیسات و سازههای تامین و عرضه آب
4انجام اقدامات الزم به منظور جلوگیری
از افت منابع و جبـران آب زیرزمینی در
چارچوب قوانین و مقررات
5حفاظـت و بهرهبـرداری بهینـه از منابع
آب در چارچـوب سیاسـتها یـا ضوابط و
برنامههای مصوب وزارت نیرو
6انتقال آب خارج ازحوضه به استان یزد
7بهـره بـرداری ازمنابـع آب مـورد نیـاز
بخشهـای مختلـف مصـرف در قالـب
تخصیص مصوب وزارت نیرو
8ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب
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اهم وظایف واحدها

اهم وظایف معاونت طرح و توسعه

9بررسـی فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیسـت محیطی و اظهارنظر در مورد گزارشـهای
نهایی مراحل مختلف مطالعات كلیه طرحهای توسعه منابع آب
9برنامه ریزی و نظارت بر حسـن اجرای كلیه عملیـات طرحها و پروژههـای منابع آب و
قراردادهای عمرانی در دست اجرا
9بررسی ونظارت براجرای طرحهای آبرسانی شامل تامین ،انتقال و ذخیره آب
ت های مردمی
9شناسایی وپیگیری تهیه طرحهای قابل اجرای مشمول مشارك 
9بهره برداری و نگهداری ازخطوط انتقال آب بین حوضهای به استان یزد

اهم وظایف معاونت حفاظت وبهره برداری

9برنامه ریزی فعالیتهای بهرهبرداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی
و سطحی.
9هدایت،راهبـری و نظـارت بر اجـرای طرحهـای تعادلبخشـی و احیاءسـفرههای آب
زیرزمینی.
9طراحی و اجـرای برنامههـای حفاظت ومهندسـی رودخانه هـا ،تعیین بسـتر و حریم
رودخانهها
9برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی امور ،نگهداری ،بهرهبرداری ،حفاظت و رفتارسـنجی
تاسیسات آبی

اهم وظایف معاونت منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی

9برنامه ریزی ،نظارت وهماهنگی فعالیتهای مالی شـرکت درکلیـه زمینههای تنظیم
اسناد ،رسیدگی وتشخیص حساب ،پرداخت هزینههای جاری و عمرانی ،نگهداری
حسـابها ،تهیه وتنظیم صورتها وگزارش های مالی درچارچوب قوانین ومقررات و
اتخاذ تصمیم مناسب در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز.
9برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور كارگزینی شـركت از قبیل انتصابات ،ترفیعات ،نقل
و انتقاالت ،بازخریدی  ،استعفاء ،ماموریت ها ،مرخصیها و صدور احكام كارگزینی
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9برنامه ریزی و نظارت برخرید و فروش كاال و خدمات ،سیستم انبارداری و نگهداری كاال،
امور تعمیرات و نگهداری و انجام امورخدماتی مورد نیاز شركت
9برنامه ریزی و اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

اهم وظایف معاونت برنامه ریزی

9برنامه ریـزی و هماهنگی جهت اسـتقرار و توسـعه نـرم افزارهای کاربـردی واحدها و
سیستمهای اطالعات مدیریت.
9برنامه ریزی و هماهنگی در تعیین میزان تقاضـا و تخصیص آب در بخشهای صنعت،
شرب وکشاورزی با توجه به محدودیتها و منابع موجود.
9برنامه ریزی و هماهنگی درتهیـه وتنظیم ،تخصیص و ارزیابی بودجه شـرکت و تهیه و
تنظیم گزارش های بودجه ای.
9برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر شناسایی روشهای تأمین منابع درآمدزایی و تجهیز
منابع مالی غیردولتی اعم از منابع مالی داخلی وخارجی ،اوراق مشارکت و...

خدمات الکترونیکی

به منظـور دریافـت خدمـات الكترونیكی حـوزه منابـع آب ،متقاضیـان دریافت خدمت
درخواسـتها و مدارك مرتبط را با مراجعه به دفاتر پیشـخوان خدمات دولت طرف قرارداد با
شرکت آب منطقه ای ارسال و سپس درخواسـت خدمت از طریق جریان های كاری تعریف
شـده به گردش درآمده ونتیجه هرمرحلـه از طریق ارسـال پیامك و همچنیـن از طریق كد
رهگیری و مراجعه به وب سایت به اطالع متقاضی می رسد.
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yخدمات قابل ارائه در سامانه ساماب
صدور پروانه حفر چاه جدید
تجدید مجوزهای حفر چاه
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
صدور مجوز نصب منصوبات چاه
صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه
صدور مجوز کف شکنی چاه
صدور پروانه حفر چاه به جای قنات
صدور مجوز الیروبی چاه
صدور مجوز کف کنی ،الیروبی ،ادامه پیشکار ،بغل بری،پینه برداری قنات و ...
صدور مجوز حفر گالری ،چاه کمکی ،برقوزنی و دوربرداری
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
صدور مجوز ادامه حفاری چاه
صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه
صدور مجوز اصالح کروکی چاه
آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه
صدور پروانه بهره برداری از چاه
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
تغییر و اصالح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه
صدور اصالحیه پروانه بهره برداری از چاه
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه
رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه
صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه
صدور مجوز توسعه چشمه
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی
صدور مجوز تغییر نوع مصرف  /تغییر کاربری بهره برداری ازمنابع آبی سطحی
صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت ازآب سطحی
صدور اصالحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی
صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی
صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی
صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی
صدور مجوز تغییر و اصالح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی
تایید صالحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی
تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده  5ق.ت.ع.آ
تایید استقرار دستگاه حفاری چاه
تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه
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13021446100
13021446102
13021446103
13021446104
13021446105
13021446106
13021446108
13021446109
13021446110
13021446111
13021446113
13021446116
13021446117
13021446118
13021446119
13021446120
13021446121
13021446123
13021446124
13021446125
13021446126
13021446127
13021446128
13021446137
13011447100
13021447101
13021447102
13021447103
13021447104
13021447105
13021447106
13021447110
13021447117
13021447118
13021447120
13011449100
13012124102
13022124104
13022124111
13022124112

سامانه ساماب

سـامانه یکپارچه حفاظت و بهـره برداری

منابـع آب و امور مشترکین(سـاماب) در سـال
 1395بـا هـدف ارتقـای عملکـرد حفاظـت و
بهـره بـرداری و تسـهیل فرایندهـا بـه صورت
الکترونیکی در معاونت حفاظت و بهره برداری
راه انـدازی شـده اسـت .از مهمتریـن اهـداف
این طـرح می تـوان به حـذف فرآیند بررسـی
دستی و فیزیکی پرونده ها و الکترونیکی شدن
فرآیندها اشاره نمودکه عالوه بر تسریع در انجام
فرایندهای حفاظت و بهره برداری موجب ساماندهی ،نظم و انضباط ،قابل رصد بودن عملکرد
توسط کاربران ستادی و شـرکت مدیریت منابع آب ایران و کاهش تخلفات شده است.اطالع
رسانی مناسب به متقاضیان از طریق سیستم پیام کوتاه و همچنین وب سرویس اینترنتی و
کاهش مراجعات ارباب رجوع از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

پیگیری و اطالع از مراحل رسیدگی به پرونده در جریان توسط
ارباب رجوع

9کاربر باید پس از حصول اطمینـان از اتصال به اینترنت برای برقراری ارتباط با سـامانه
اقدام به بازگشایی صفحه مرورگرخود(  Google chromeو یا  ) Firefoxکرده و در نوار
آدرس،آدرس دسترسی به سامانهساماب
https://pkhadamat.yzrw.ir
را وارد نماید سپس  enterرا فشار دهد.
9پیگیری مراحـل انجـام کار پرونـده در جریان با داشـتن کـد رهگیری کـه موقع ثبت
درخواست از دفتر پیشخوان گرفته می شود امکانپذیر است و ارباب رجوع روند پرونده
را مشاهده می نماید.
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راهنمای استفاده از خدمات الکترونیکی قابل ارائه در دفاتر
پیشخوان

فرایند کف شکنی

فرایندی است که در آن عمق چاه فعلی(درج شـده در پروانه) پس از اخذ مجوز
افزایش می یابد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواسـت تکمیل و امضا شـده توسـط مالـک پروانه یـا نماینـده قانونی او(
تقاضادهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن

ها باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکا وجود ندارد)

9ب :تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه در خواست دهنده
9ه:پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند جابجایی

در صورتی که چاه فعلی قابلیت کف شـکنی نداشته باشـد( بعلت مخروبه بودن ،عمق زیاد،

عدم آبدهی چاه در محل فعلی و یا وجود مکان بهتر حفر چاه در اراضی تحت شرب و) ....به جای کف
شـکنی ،جابجایی(تغییر محل چاه) درخواست می شـود که پس از صدور مجوز منجر به حفر
چاه در محل جدید خواهد شد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

الف:فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا دهنده

در صورت داشـتن شـریک در پروانه بایسـتی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها باشد و امکان
دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)
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ب:تکمیل فرم شـماره  1که پـس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند دوربرداری

اگر چاه به صورت عمیق حفاری شده باشد(دارای لوله جدار باشد) ،و بنا به دالیلی چاه دچار
کاهش آبدهی شده باشد جهت دهانه گشاد کردن چاه و یا افزایش قطر حفاری و خارج کردن
لوله جدار ،این درخواست ثبت می شود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند الیروبی

در برخی موارد ممکن اسـت به دلیل عدم لوله گذاری کامل در چـاه و یا ریزش و ریزدانه
بودن جنس زمین ،بخشی از عمق حفاری شـده قبلی در چاه پر شده باشد .الیروبی فرایندی
است که در آن رسوبات ریزشی از کف چاه خارج می گردد ،در این فرایند برعکس کف شکنی،
عمق افزایش نمی یابد.
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الیروبی شامل افزایش عمق چاه نمی شود و حداکثر تا میزان عمق مندرج در پروانه قبلی
قابلیت حفر دارد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)
9و :اصل آخرین مجوز صادر شده

فرایند حفر گالری

فقط در چاههای دهانه گشاد قابل انجام است.

در این درخواسـت پس از تایید ،متقاضی می تواند اقدام به حفر پشـته یـا گالری در چاه
دهانه گشـاد نماید .همچنین در عمق مورد نظر حفاری بصورت افقی انجام می گیرد و عمق
چاه همانند فرایند الیروبی قابل افزایش نمی باشد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
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9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تغییر روش حفاری

اگر به هر دلیل مجوز صادره با روش حفاری ثبت شده قابل انجام نباشد و الزم باشد روش
حفاری تغییر کند بعنوان مثال تقاضای تغییر روش از روتاری به ضربه ای یا از دستی به ضربه
ای و ....
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند ادامه حفاری

زمانی که متقاضی کف شکنی یا جاجایی انجام داده باشد و در عمق مورد نظر آبدهی کافی
نباشد و نیاز داشته باشد که عمق بیشتری را جهت حصول آبدهی مناسب حفاری نماید این
درخواست داده می شود .الزم به ذکر است که این درخواست تنها زمانی قابل وصول است که
چاه دارای مجوز جابجایی ،کف شـکنی،حفر جدید و یا حفر چاه به جای قنات بوده و در حال
حفاری نیز باشد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
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باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :تصویر اسکن شده لوگ حفاری چاه و گزارش ناظر حفاری
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند اصالح کروکی

در صورتی کـه محل تعیین شـده جهت حفـر چاه بـه دالیلی قابـل انجام نباشـد(تراکم

درختان،خارج از اراضی بودن،دارای معارض بـودن و) ...اصالح کروکی جهت تعیین نقطه بهتری
جهت حفر صورت می گیـرد  .این فراینـد در مواردی قابل اجرا اسـت که مجـوز قبلی از نوع
جابجایی و یا حفر چاه جدید باشد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند نصب منصوبات

پس از انجام کف شکنی یا جابجایی درخواست نصب منصوبات جهت تعیین قدرت ،نوع
و قطر لوله آبده ،میزان بهره بـرداری ،تعیین نوع تجهیزات ضروری از جمله کنتور هوشـمند
حجمی و اجرای عملیات آبیاری نوین در اراضی تحت شرب صادر می گردد.
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yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :تحویل اصل شناسنامه تکمیل شده حفاری چاه
9و :تحویل اصل مجوز /پروانه صادره قبلی (شامل اصل مجوز حفر یا جابجایی)
9ز :تحویل اصل پروانه بهره بـرداری قبلی(این پروانـه در اختیار مالک چاه قرار داشـته و در
زمان صدور مجوز نصب منصوبات جدید و یا پروانه بهره برداری بهینه باید به امور آب مربوطه

مسترد گردد تا پروانه جدید قابلیت صدور یابد).

9ح :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند بهره برداری بهینه

جهت چاههایی که دارای پروانه کف شکنی ،حفر جدید ،جابجایی و یا نصب منصوبات می
باشند .این مجوز پس از نصب و کالیبراسیون کنتور هوشمند حجمی و اجرای کامل عملیات
آبیاری نوین در اراضی تحت شرب قابل صدور است.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
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9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :تحویل اصل شناسنامه تکمیل شده حفاری چاه

9و :تحویل اصـل مجوز /پروانه صادره قبلی (شـامل اصل مجوز حفر جدید یـا جابجایی ،کف
شکنی)

9ز :تحویل اصل پروانه بهره بـرداری قبلی(این پروانـه در اختیار مالک چاه قرار داشـته و در
زمان صدور مجوز نصب منصوبات جدید و یا پروانه بهره برداری بهینه باید به امور آب مربوطه

مسترد تا پروانه جدید صادر گردد)

9ح :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه

در صورتی که که متقاضی دارای چاه فاقد پروانه بوده و درخواست پیگیری جهت صدور
پروانه داشته باشد ،مشروط بر اینکه قبال در قالب قانون تعیین تکلیف ثبت نام و کد پیگیری
دریافت نموده باشد این فرایند قابل ثبت می باشد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط متقاضی دریافت پروانه
9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :تصویر اسکن شده فرم ثبت نام دارای کد پیگیری در سامانه قانون تعیین تکلیف چاه
های بدون پروانه
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرآیند تغییر و اصالح نام دارندگان پروانه بهره برداری

در صورتی که تمام و یا بخشی از سهم مالک /مالکین به فرد /افراد دیگری واگذار گردد و
یا پس از فوت فرد ،اراضی به وارثین به ارث رسیده باشـد و سایر موارد مشابه ،این درخواست
انجام می شـود .الزم به ذکر اسـت که ضروری اسـت ملک حتما به همراه سـهم آب مربوطه
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معامله گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسط خریدار جدید
9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه:تصویر اسکن شده مدارک نقل و انتقال (قولنامه ،سند رسمی ،مبایعه نامه بنگاهی ،رضایت
نامه و وکالت نامه محضری)

9و :پس از اخذ مدارک مورد نیاز ،متقاضی جهت مراجعه به کارشناس حقوقی شهرستان
راهنمایی گردد.
9ز :پاکت آدرس نویسی شده (آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)
9ح :اصل مجوز صادره قبلی و یا تعهد محضری مفقودی

فرایند حفر چاه جدید

در دشـت های ممنوعه و دشـت های آزاد فاقد تخصیص كشـاورزی ( كل اسـتان) امكان
حفر چاه جدید كشاورزی میسـر نمی باشـد .همچنین برای مصرف صنعت،درخواست حفر
چاه جدید در صورت وجود تخصیص تا سقف  25مترمكعب در شـبانه روز و برای مصارف پر
آب خواه با رعایت دسـتور العمل مـواد  27و  29قانون توزیع عادالنه آب و قوانین باالدسـتی
امكان پذیر است .برای مصارف شرب  ،در صورت وجود گزارش توجیهی از طرف شركت آب و
فاضالب استان مبنی بر كمبود آب شرب،درخواست حفر چاه جدید امكان پذیر است.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
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درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).

9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده

9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه:ارائه اصل نامه یـا موافقت اصولی اولیه جهت اجرای طـرح صنعتی(جهت چاه های آبفا
شهری و روستایی نیاز نمی باشد)

9ز :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند حفر چاه به جای قنات

اگر قنات دچار کاهش فاحش آبدهی باشد و یا کامال متروکه شده باشد و احیاء آن ممکن
نباشد(توسـط اداره جهاد کشـاورزی تایید شـود که امکان الیروبی و احیاء وجود ندارد و کارشناس
سـازمان نیز تشـخیص دهد که قنات مخروبـه و غیر قابـل احیاء اسـت) حفر چاه به جـای قنات با
درخواست مالکین انجام می گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه:پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

  فرایند ثبت و تایید قرارداد حفاری

در صورتی که متقاضی نسبت به عقد قرارداد با شـرکت های حفاری اقدام نماید قرارداد
نامبرده ثبت سـامانه می گردد .این قـرارداد دارای شـماره و تاریخ بوده که ایـن اطالعات در
سامانه ثبت می گردد.
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yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواسـت دهنده قرار می گیرد(مندرجـات این فرم باید به تایید دفاتر اسـناد رسـمی
برسد).

9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :ارائه قرارداد حفاری منعقد و تایید شده توسط انجمن صنفی حفاران
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند استقرار دستگاه حفاری

پس از اخذ مجوز به روش حفاری ماشـینی و انجـام فرایند ثبت و تایید قـرارداد حفاری
توسـط متقاضی (در مورد مجوز جابجایی ،حفر جدید ،چاه بجای قنات ،کف شـکنی و یا الیروبی با
دستگاه حفاری) این فرایند انجام می شود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)
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فرایند ترخیص دستگاه حفاری

پس از اتمام عملیات حفاری ماشین ،جهت اندازه گیری مشخصات چاه و تکمیل فرایند

حفاری و ترخیص شدن دستگاه انجام می شود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تامین برق پمپاژ مجدد و سیستم نوین آبیاری

در صورتی که فاصله محل چاه از اراضی تحت شرب زیاد باشد و یا به دلیل آبدهی کم چاه
نیاز به احداث استخر ذخیره آب و پمپاژ مجدد باشد همچنین در مواردی که متقاضی بخواهد
از سیستم نوین آبیاری استفاده نماید می تواند نسبت به درخواست فوق اقدام نماید.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
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9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

9ه:طرح پمپاژ و سیستم نوین آبیاری به همراه تاییدیه از جهاد کشاورزی

فرایند افزایش قدرت موتور

اگر قدرت نیرو محرکه جهت پمپاژ و انتقال آب از چاه به اراضی تحت شـرب کافی نباشد
و پمپاژ با مشکل مواجه گردد این فرایند ثبت می گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد (مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تغییر نوع مصرف

این فرایند جهت تغییر تمام و یا بخشی از میزان حجم آب ذکر شده در پروانه بهره برداری
چاه از کشاورزی به سایر مصارف(شامل شرب و بهداشت و صنعت و خدمات) بنا به تقاضای مالک
چاه انجام می گیرد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
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9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده

9و :پاکت آدرس نویسی شده (آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تمدید پروانه بهره برداری

پروانه های بهـره برداری پس از پایان مـدت اعتبار نیاز به تمدید دارنـد که جهت تمدید
پروانه ها از این فرایند استفاده می شود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند تمدید مجوز حفر

این فرایند جهت تمدید مجوزهای صادره قبلی(شـامل مجوزهای کف شـکنی ،حفر جدید،

الیروبی ،جابه جایی ،برقوزنی ،دوربرداری ،حفر گالری) که مهلت اعتبار آن ها به اتمام رسیده باشد
و در مهلت مقرر اقدامی انجام نداده باشند ثبت می گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او (تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
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درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).

9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده

9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه:تحویل اصل مجوز صادره قبلی که نیاز به تمدید دارد
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

فرایند افزایش آبدهی

در مواردیکه امـکان افزایش آبدهی چاه با اضافه شـدن تخصیص به پروانه وجود داشـته
باشد این فرایند ثبت می گردد.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9ه :ارائه اصل نامه موافقت اصولی اولیه طرح(جهت طرح های صنعتی)

فرایند آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی

این فرایند در صورت نیاز به اندازه گیری میزان آبدهی چاه انجام می گردد.

yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
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9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده

9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

اصالحیه پروانه بهره برداری

در مواردی که نیاز به اعمال تغییرات در مشخصات پروانه بهره برداری فعلی باشد از این
فرایند بهره گرفته می شود.
yمدارک مورد نیاز جهت ثبت اولیه درخواست

9الف :فرم درخواست تکمیل و امضا شده توسـط مالک پروانه یا نماینده قانونی او(تقاضا
دهنده در صورت داشتن شریک در پروانه بایستی سـرگروه پروانه و یا نماینده قانونی آن ها
باشد و امکان دریافت تقاضا از سایر شرکاء وجود ندارد)

9ب:تکمیل فرم شـماره  1که پس از ثبت درخواسـت اولیه از سـامانه صـادر و در اختیار
درخواست دهنده قرار می گیرد(مندرجات این فرم باید به تایید دفاتر اسناد رسمی برسد).
9ج:تصویر اسکن شده کارت ملی درخواست دهنده
9د:تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه درخواست دهنده
9و :پاکت آدرس نویسی شده(آدرس گیرنده اداره منابع آب شهرستان)

نظرسنجی از متقاضیان

پس از ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان ،پیامکی حاوی لینک شرکت در نظرسنجی
نحوه ارائه خدمات به ایشان ارسـال می گردد .متقاضیان می توانند از طریق لینک ارسالی به
صفحه نظرسـنجی مربوطه در پرتال شـرکت آب منطقه ای یزد متصل شده و در نظرسنجی
شرکت نمایند.
همچنین در صورت مراجعه حضوری متقاضیان به ستاد یا ادارات تابعه ،فرم نظرسنجی
(به شرح تصویر زیر) توسط متصدیان میز خدمت به ارباب رجوع ارائه میگردد تا در صورت
تمایل تکمیل نموده و در صندوق هایی که به این منظور تعبیه شده است قرار دهند.
نظرات دریافتی از متقاضیان به صورت دوره ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته
و تصمیمات مقتضی بر اساس آن اتخاذ می گردد.
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع از ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﯾﺎري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد 

زن 

ﺳﻦ:

ﺗﺤﺼﯿﻼت:

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ:

ﺷﻐﻞ:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ:
ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟
دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ:

ﮐﻢ

-1ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪي -2ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

-3ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اداري و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟

-4ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و
-5ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻓﻀﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي -6ﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺷﻔﺎف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

-7ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﺤﻮه راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟ 
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ -8ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﺑﺎره ﮐﺎري ﻧﺒﺎﺷﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟




















































-10ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻓﺮم "رﺳﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ" رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟











 -11رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟





















 -9ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

4

زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ

-12ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﻧﻈﻢ  ،ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

 -13ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﻀﻮري در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ رﺿﺎﯾﺖ

5

6





















 -15رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟











-16ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﻞ ﺧﺪﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟











دارﯾﺪ؟

ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ -14رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﺮاري)ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،اراﯾﻪ ﭼﻨﺪﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت( ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

3

زﯾﺎد

2

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

ﻣﺤﻮر

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

ردﯾﻒ

ﺳﻮال

ﭘﺎﺳﺦ

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت و اﺻﻼح روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دارﯾﺪ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
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میز خدمت

9میز خدمت در شـركت آب منطقه ای یزد با اسـتقرار در محلی مناسـب  ،امـکان ارائه
خدمات به مراجعان را بدون نیاز به حضور ارباب رجوع در واحدهای داخلی شـرکت
فراهم آورده است.
 9مسـئول میز خدمت هماهنگی الزم را برای دریافت پاسـخ درخواسـت متقاضیان در
کمترین زمان ممکن در چارچوب مقررات و قوانین به انجام می رساند.

راهنمای استفاده از خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان
جهت ثبت درخواست مراجعین

9داخل مرورگر کد رهگیری وارد شود.
9مراجعه به دفتر پیشخوان و ثبت درخواست:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اولیه درخواسـت مطابق ضمیمه شـماره یـک باید ارائه
گردد(ضمیمه شماره یک مدارک مورد نیاز درخواست خدمات ارباب رجوع).
9تعیین مسئول بررسی حقوقی توسط مدیر شهرستان
9بررسی حقوقی پرونده توسط کارشناس بررسی حقوقی
9بررسی مدارک و استعالمات مورد نیاز توسط مدیر شهرستان
9تعیین هزینه و بدهی ها توسط امور مشترکین و درآمد شرکت
9تعیین نوبت پیشنهادی زمان بازدید کارشناسی
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9تایید هزینه ها و نوبت کارشناسی در صورت تایید امور مشترکین و درآمد
9اخذ هزینه ها و مطلع نمودن متقاضی از نوبت کارشناسی توسط پیشخوان

9تعیین کارشناس توسط مدیر شهرستان
9بازدید و تهیه گزارش کارشناسی توسط کارشناس منابع آب
9بررسی و ثبت گزارش کارشناسی توسط مدیر شهرستان ها
9انتخاب کمیسیون مربوط از لیست کمیسیون ها توسط دبیر کمیسیون
9قبول درخواست ،رد درخواست ،نقص مدارک و یا نیاز به کارشناسی مجدد توسط اعضاء
کمیسیون صدور پروانه ها
9ارجاع پرونده به شهرستان یا واحد مربوطه توسط دبیر کمیسیون
9صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
9مرحله پایانی فرایند برای چاپ مجوز و تحویل به متقاضی توسط مدیر شهرستان.
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اسامی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد شرکت آب منطقه ای یزد
ردیف نام شهرستان مسئول دفتر

کد دفتر

1

اردﮐﺎن

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن
اردﮐﺎﻧﯽ

2

اردﮐﺎن

سید محمد
طاهرزاده

72391035

3

اردﮐﺎن-
اﺣﻤﺪآﺑﺎد

جواد دهقانی
احمدآباد

72391048

4

اﺑﺮﮐﻮه

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﺣﻤﯿﺪی زاده

72391018

5

ابرکوه-
مهردشت

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖ
ﺷﻨﺎس

72391005

6

اﺷﮑﺬر

ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎﻧﯽ
اﺷﮑﺬری

72391028

7
8
9
10

11

آدرس

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺪر آﺑﺎد-ﮐﻮﭼﻪ  104ﻧﺒﺶ
72391056
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ 1

زارچ

34

حسین
خوشنویس

3223555632239005
9133562004
3223742432237434
9133508972

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ
ﺻﺎدرات ﺧﺎﺗﻤﯽ-ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
8951814156
اﺣﻤﺪ آﺑﺎد-ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ -ﺧﯿﺎﺑﺎن
32274334
وﻟﯽ ﻋﺼﺮ-ﺟﻨﺐ ولی عصر
9137470389
5کدپستی 8951814156ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ( 32829400ﻓﺎﮐﺲ)
09139518535ﺑﺎﻫﻨﺮ-روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎ-
٣٢٨٢٨٩٠٠
کدپستی8931663168
32873535ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ-جنب
32872939
درمانگاه شبانه روزی-
9134521712
کدپستی8935117879
32722400اﺷﮑﺬر-اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ-
32723040
32726550نبش کوچه شهیدان جعفری
32726970
نسب-کدپستی8941677551
9133548974

بافق -خیابان پانزده خرداد -نبش
شرکت سازان
 72391050میدان چهارده معصوم  -کدپسنی
بافق
پردیس
8971743838
ﺑﻠﻮار ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺟﻨﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
سمانه سادات
 72391052ﺳﻔﻠﯽ-روبروی دوربرگردان-
بافق
حسینی
کدپستی8971686653
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﺟﻨﺐ دﻓﺘﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻓﺠﺮ-
72391051
ﺑﻬﺎﺑﺎد
ﮐﻠﻤﺎﺗﯿﺎن
کدپستی8976113884
بخ  -خیابان امام خمینی
حجت صادقی
- ICT14روبروی شیرینی سرای نیشکر-
تفت-بخ
بخی
کدپستی 8998114838
72391019

شماره تماس

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ-صدوقی
72-کدپستی 8941956353

- 32429967
32421919
9137792004
3244285032442860
9137792004
32471113
9133516995
32672222
9131568340

3527677735276800
- 09132528860
09132528071

اسامی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد شرکت آب منطقه ای یزد
نام
ردیف شهرستان مسئول دفتر

کد دفتر

آدرس

ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮز  -شهرک ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ
 ﺧﯿﺎﺑﺎن  8ﻋﺪاﻟﺖ-کدپستی72391064
 12شاهدیه
راد
8943165654
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم-کوچه بین بانک
ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻟﺴﺎدات
 72391039ملت و بانک صادرات-کدپستی
 13ﻣﺮوﺳﺖ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﺴﺐ
8981336698
خیابان ابن سینا-نبش کوچه  16ابن
صدیقهکاظمی
 72391055سینا-روبروی بنیاد شهید-کدپستی
 14هرات
نسب
8988118444
15

خیابان امام-بعد از کوچه گلستان
خاتم-
مهدیه رستمی 73391022
دهم-کدپستی 8989116631
چاهک
ﺑﻠﻮار ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ-روبروی اداره برق-
داوود زارع 72391040
کدپستی 8981816561

شماره تماس

3521476635211720
9131548332
3258454432584544
9133520748
3527191932571221
9139696945
3256409132563740
9176303092
3252009932529040
9132583398

16

مهریز

17

مهریز

محمدرضا
زارع زاده
مهریزی

18

میبد

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ-روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ
ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ
72391041
ﺳﭙﻪ مرکزی-کدپستی 8961945589
ﻧﮋاد

19

یزد

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ دﺷﺘﯽ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن
38239112ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﮕﯽ
38230610
 72391062ﻧﺎﺟﯽ-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ دوازدﻫﻢ-کدپستی
ﻣﺮاﻋﯽ
 ( 09137474116بیگی)
8949134464

20

یزد

21

یزد

ﻣﻠﯿﺤﻪ اﻣﯿﻨﯽ
اﺻﻞ

72391105

72391020

مهریز-میدان امام حسین-خیابان
طالقانی-قبل از ورزشگاه
محصل-نبش کوچه تختی-
کدپستی891683731

ﺑﻠﻮار ﺧﺎﻣﻨﻪ ای  -ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ
21-کدپستی 8915148414

بلوار پاکنژاد ـ کوچه بعد از پمپ
محدثه کاظمی  72391001بنزین ـ نبش کوچه 21-کدپستی
8917647471

3253812032539120
9139546832
3232432232324132
0913252771532329500

3820220138202200
09133542096
(امینی)
3726730037267100
09135197240
(کاظمی)
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رسیدگی به شکایات

متقاضیان و مشـتریان شـرکت آب منطقـه ای یزد مـی تواننـداز طریق سـامانه تلفنی
پیشگام(تماس با شماره تلفن )31077نسـبت به اعالم شکایات یا گزارش های تخلف مشاهده
شـده اقدام نمایند .گروه بازرسـی و مدیریت عملکرد پس از بررسـی اولیه شکایات و گزارش
های تخلف دریافتی با توجه به سوابق موجود،موضوع را جهت بررسی کارشناسی و اظهار نظر
به معاونت یا مدیر ذیربط ارسال نموده و در خصوص ابهامات احتمالی ،مذاکره می نماید .در
نهایت پس از بررسی پرونده و جمع بندی نتایج دریافتی از واحدهای ذیربط ،پاسخ متقاضی
تهیه شده و از طریق پیامک به ایشان اعالم می گردد.
شایان ذکر است در صورت دریافت شـکایات متقاضیان از سـایركانالهای ارتباطی نظیر
سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) ،سامانه رسـیدگی به شکایات شرکت مدیریت منابع آب
ایران ،سامانه بازرسی كل كشور ،نامه كتبی و ...همچنین با طی مراحل فوق الذکر ،به موضوع
رسیدگی شده و پاسـخ در سـامانه های مربوطه ثبت و یا کتبا به مرجع اعالم کننده شکایت،
ارسال می گردد(.درصورت نیاز ،پاسخ به تایید مدیریت محترم عامل خواهد رسید).
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نحوه درخواست و دریافت داده های مطالعات پایه منابع آب

شـرکت آب منطقه ای یزد به منظـور ارج گـذاری و تکریم ارباب رجوع ،کلیـه داده های

تایید شده پایه منابع آب را از طریق آدرس  www.yzrw.irدر اختیار متقاضیان قرار می دهد.

بدین منظور ضمن مراجعه به بخش آمار و اطالعات پورتال آب منطقه ای یزد به سـامانه
آمار و گزارش پایه منابع آب هدایت شده و ضمن ثبت نام و اخذ نام کاربری ،ثبت درخواست
و دریافت داده های مورد نیاز متقاضی در قالب فایل اکسـل و بدون نیـاز به مکاتبات اداری و
مراجعه حضوری امکان پذیر هست.
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معرفی پورتال شرکت

پورتال شركت سهامی آب منطقه ای یزد به آدرس https://www.yzrw.ir

می باشـد كه شـامل بخش های ذیل اسـت:
9درباره شرکت
9خدمات دستگاه
9راهنمای ارباب رجوع
9سامانه های مرتبط
9خدمات سایت
9آمار و اطالعات
9پژوهش و تحقیقات
9زیرسایت شفافیت
9ارتباط با ما
9بخش نامه ها
9سامانه شکایات
9ثبت و پیگیری درخواست
9نظام پیشنهادات
9میز خدمت الکترونیک
9اخبار و گزارشات
9اخبار وزات نیرو
9مناقصده و مزایده
9بریده جراید
9سایت های مرتبط

38

در دسـترس

راهنمای تأمین آب متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی دامی،
طیور و خدماتی

چگونگی تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی

واحدهای مذکور اعم از اینكه در شـهركهای صنعتی یا مجتمعها و پهنه های دامداری
و مرغداری ،مستقر شـده یا به صورت تك واحدی احداث شـوند آب مورد نیاز خود را ممكن
است به طرق زیر تأمین نمایند:
1 .تأمین آب از طریق آب ملکی متقاضی
2 .تأمین آب از طریق چاههای شهرك صنعتی و مجتمع های دامی و طیور
3 .تأمین آب از طریق منابع مجاور یا چاه مشترك
4 .تأمین آب از طریق چاه مستقل
5 .تأمین آب از شبكه آشامیدنی شهر یا روستا
6 .تامین آب از طریق خرید چاه مجاز و فعال و تغییر نوع کاربری
برای هر یك از روشهای فوقالذكر الزم است به شرحی كه خواهد گذشت اقدام شود.
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 -1yتأمین آب مورد نیاز از طریق آب ملکی متقاضی

چنانچه متقاضی احداث یك واحد صنعتی ،شـخصاً دارای چاه یا قنات یا سـهمی از یك

منبع آبی باشـد و مدرك مالكیت آب یا حقابه داشته باشـد برای دریافت مجوز از این شركت
به روش زیر اقدام مینماید:
9الف -ارائه معرفینامه از اداره كل صنایع و معادن یا مدیریت امور اراضی استان
9ب -ارائه موافقت اصولی یا پروانه تأسیس از سوی دستگاههای ذیربط
9ج -ارائه مدرك مالكیت آب مورد تایید مدیریت حقوقی
9د -ارائه رضایت نامه از نماینده چاه /قنات
9ر -سپردن تعهد محضری (تیپ ج)
9هـ -پرداخت هزینه كارشناسی و تشكیل پرونده
9و -انجام كارشناسـی توسط كارشـناس شـركت و تهیه گزارش مربوطه جهت طرح در
کمیته مدیریت منابع آب یا کمیسیون صدور پروانه ها
9ز -اعالم نظر شركت به دستگاههای مربوطه
 -2yتأمین آب مورد نیاز از طریق چاههای شهرك صنعتی ،مجتمع های دام و طیور(مشروط
به وجود تخصیص آب)

سازمان جهاد کشـاورزی استان وشركت شـهركهای صنعتی به منظور مجتمع نمودن
فعالیتهای صنعتی و دامداری و ارائه خدمات متمركز به این واحدها و افزایش بهرهوری اقدام
به تأسـیس شـهركهای صنعتی نموده و خدمات زیربنایی از قبیل آب ،برق ،فضای سـبز و
محوطهسازی و غیره را به واحدهایی كه در مجتمعها مستقر می شوند ارائه مینماید.
این مجموعههـا دارای یك یا چند حلقه چاه هسـتند كه آب مورد نیـاز واحدها را تأمین
میكنند .برای تأمین آب مورد نیاز متقاضیانی كه قصد استقرار در اینگونه مناطق را دارند به
شرح زیر اقدام میشود:
9الف -مراجعه متقاضی به شركت شهركهای صنعتی،سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و اخذ استعالم آب
9ب -مراجعه متقاضی به شـركت آب منطقهای همـراه با ارائه جواز تأسـیس یا موافقت
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اصولی و آنالیز كمی و كیفی آب مورد نیاز
9ج-اخذ شماره پرونده از دبیرخانه شرکت ،مراجعه به دفاتر پیشخوان

9د -تكمیل پرونـده متقاضی و پرداخت هزینه کارشناسـی بعد از ارسـال پیامک و ارائه
فیش مربوطه به دفاتر پیشخوان
9ه -تهیه گزارش کارشناسی
9و -انعقاد قرارداد جبران اضرار یا قرارداد فروش آب و پرداخت هزینه مربوطه
9ز -اعالم نظر شرکت به دستگاههای مربوطه
 -3yتأمین آب مورد نیاز از منابع آبی مجاور یا چاه مشترك(مشروط به وجود تخصیص آب)

اگر یك واحد صنعتی در شـهركها یا ناحیههای صنعتی مستقر نباشد و در كنار مزرعه،
آبادی یا واحد صنعتی دیگری در خارج از شهركهای صنعتی قرار داشته باشد و امكان تأمین
آب این واحد از منابع آبی مجاورش وجود داشته باشد باید متقاضی به شرح زیر عمل نماید:
9الف -ارائه معرفینامه از سوی مدیریت امور اراضی یا جهاد كشاورزی یا سازمان صنایع
و معادن استان و...
9ب -ارائه موافقت اصولی یا جواز تأسیس از سوی دستگاه مربوطه
9ج -ارائه مقدار آب مورد نیاز از نظر كمی و كیفی (آب مورد نیاز برای مصرف نیروی انسانی
شاغل ـ شرب و بهداشت دام و فضای سبز)

9د -ارائه مدرك مالكیت آب منبع مجاور (در صورتی كه از منبع آبی مجاور سهمی یا حقابهای
دارند)

9هـ -پرداخت هزینه كارشناسی و تشكیل پرونده
9و -بازدید كارشناسی توسط كارشناس شركت و تهیه گزارش
9ز -صدور مجوزهای مربوطه و اعالم به دستگاههای ذیربط
 -4yتأمین آب مورد نیاز از طریق چاه مستقل(مشروط به وجود تخصیص آب)

در موارد خاص صرفا جهت واحدهایی با اولویت و اهمیت تامین آب باال که به لحاظ فنی
امکان اصالح کروکی(جابجایی) و استقرار و تامین آب آنها در پهنه ها و مجتمع های صنعتی/
دامی ممکن نباشد به شرح زیر است:
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9الف -ارائه درخواست كتبی توسط متقاضی
9ب -ارائه معرفینامه از سازمان صنایع و معادن همراه با موافقت اصولی

9ج -اعالم حجم آب مورد نیاز و كیفیت آب مورد درخواست (آب مورد نیاز برای آشامیدن،
فعالیت صنعتی ،فضای سبز ،كارخانه)

9د -ارائه مدرك مالكیت زمین یا معرفینامه از مدیریت امور اراضی استان
9ه -ارائه موافقتنامه محیط زیست
9و -تعهد محضری مبنی بر نشان دادن منابع آبی مجاور به كارشناس این شركت
9ز -تكمیل فرم درخواست
9ح -ارائه طرح مصوب و ردیف بودجه (برای طرحهای صنعتی عمرانی دولتی)
9ط -طرح موضوع در كمیته مدیریت منابع آب شركت
9ی -پرداخت هزینه كارشناسی و ارائه گزارش توسط كارشناس شركت
9ک -طرح موضوع در كمیسیون صدور پروانه ها
9ل -انعقاد قرارداد جبران اضرار موضوع ماده  57قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد خاص
9م -ارائه مدرك مالكیـت محل حفر چاه و تعهد محضری مبنی بـر تأمین آب واحدهای
صنعتی مجاور در آینده
9و -صدور مجوزهای مربوطه و اعالم به دستگاههای ذیربط
 -5yتأمین آب از طریق شبكه آب آشامیدنی شهر یا روستا

واحدهای صنعتی به جـز واحدهای دامداری و مرغداری كه در محدوده خدمات شـبكه
آبرسانی شهر یا روستا(حداکثر در فاصله 2کیلومتری از شـبکه) هستند میتوانند آب مورد نیاز
خود را از طریق شبكه آب آشامیدنی مشروط به امکان تخصیص و موافقت شرکت آبفا و ارائه
تعهد محضری(تیـپ ب) تأمین نمایند و در این صورت آب مورد نیـاز متقاضی پس از تکمیل
مدارک و تهیه گزارش کارشناسـی در کمیته مدیریت منابع آب مورد بررسـی قـرار گرفته ،
درصورت فراهم بودن امكانات تأمین ،متقاضی برای اقدامات بعدی به شركت آب و فاضالب
معرفی و در نهایت نتیجه اقدامات به دستگاههای مربوطه اعالم میگردد.
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-6yتامین آب از طریق خرید و تغییر نوع مصرف چاه های فعال و مجاز

9الف -ارائه مدارک و مستندات مربوط به محل مصرف جدید توسط متقاضی تامین آب
( موافقت اصولی یا جواز تاسیس و)....

9ب -ارائه درخواست کتبی ،مدارک و مستندات توسط مالک چاه واگذار کننده
9ج -پرداخت هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده
9د -بازدید کارشناسی توسط کارشناس شرکت و تهیه گزارش
9ح -بررسی در کمیته مدیریت منابع آب
9د -صدور مجوز توسط کمیسیون صدور پروانه
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طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

در راسـتای چاره اندیشـی برای کنترل افت و کسری مخزن حادث شـده در آبخوان ها،
وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشـی،تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در سال  84برنامه
های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد ولی با توجه به عدم حمایت
دستگاه های دیگر که همکاری آنها در این زمینه الزامی است و همچنین نبود عزم جدی در
سطح کشور در سال های قبل و عدم تامین اعتبار کافی،نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشد.
مجددا با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم ،وزارت نیرو برنامه های خود را در
جلسه هشتم شورای عالی آب در سال  92ارائه کرد .ابتدا مصوبه ای تحت عنوان برخورد قانونی
با برداشـت های غیرمجاز صادر گردیـد و در ادامه به طـرح احیاء و تعادل بخشـی منابع آب
زیرزمینی کشور تبدیل شد .این طرح مشتمل بر  15پروژه است که در جلسه پانزدهم شورای
عالی آب در تاریخ  25شهریور سـال  ۹۳تصویب گردید .در کنار این طرح ،تکالیفی نیز برای
وزارتخانه های نیرو ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت کشور مشخص شد..
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پروژه های طرح احیاء را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول :پروژه هایی که منجر به تولید و تدقیق داده ها و اطالعات در خصوص منابع
و مصارف و وضعیت آبخوان ها می شوند که عبارتند از:
1 .حفر چاه های پیزومتری و اکتشافی دشت های کشور
2 .تجهیز چاه های پیزومتری به ابزارهای سنجش
3 .تهیه بیالن و بهنگام سازی بانک اطالعاتی محدوده های مطالعاتی کشور
دسته دوم :پروژه هایی که نقش کنترل ،نظارت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی را
بر عهده دارند و عبارتند از:
.
.
.
.

1تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی از منابع آب
2ساماندهی شرکت های حفاری و نصب  GPSبر روی دستگاه های حفاری
3مطالعه ایجاد و استقرار بازار محلی آب
4ایجاد و اسـتقرار تشـکل های آب بران و انجام حمایت های فنی و مالی از آنها(وزارت
جهاد کشاورزی)

5 .به روز نمودن سـند ملی آب در محدوده مطالعاتی (توسط وزارت جهاد کشاورزی برای
تهیه پروانه بهره برداری بهینه)

6 .مطالعات فرونشسـت در دشت های کشور(سـازمان زمین شناسـی و اکتشافات معدنی
کشور)

دسته سوم :پروژه هایی هسـتند که مستقیما منجر به ذخیره سـازی آب در آبخوان ها
می شود و عبارتند از:
.
.
.
.
.
.

1کنترل ،نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی
2خرید و انسداد چاه های کشاورزی کم بازده
3جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه
4تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه ها
5اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب
6مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری(وزارت جهاد کشاورزی)
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انواع کنتور

کنتورهای هوشمند حجمی

دسـتگاهی اسـت که به منظور اندازه گیری حجم آب برداشـتی بر روی چـاه های بهره
برداری نصب می گردد و به صورت مستقیم حجم آب خروجی را اندازه می گیرد.

کنتورهای هوشمند آب و برق

دستگاهی است که عالوه بر دارا بودن قابلیت یک کنتور برق دیجیتالی چند تعرفه برای
مدیریت مصرف آب برداشتی از چاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
از جمله اقداماتی که در راسـتای تعادل بخشی سـفره های آب زیرزمینی صورت گرفته
و باید با جدیت بیشتری دنبال شـود نصب وسـایل اندازه گیری و تحویل حجمی آب به بهره
برداران منابع آب زیرزمینی است.
اهمیت نصب وسـایل اندازه گیری در تهیه و ارائه آمار و اطالعات مصـارف آبی که الزمه
هرگونه برنامه ریزی درست در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در خصوص منابع آبی می
باشـد و لزوم دریافت اطالعات و ارقام صحیح و قابل اتکا که بتواند مبنای تصمیم گیری های
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آینده قرار گیرد اقتضا می کند که این امر به عنوان اقدامی پایه ای مدنظر قرار گرفته و ضمن
رفع نواقص و موانع موجود ،در بهبود روزافزون کارایی آن اقدام گردد

کنتور هوشمند و اثرات طرح تعادل بخشی

کنتور هوشـمند آب ،راهکاری نویـن در جهت حفظ و حراسـت از منابـع آب زیرزمینی
است بطوریکه با اندازه گیری دقیق میزان پمپاژ ،اطالعات مفیدی برای ساماندهی و مدیریت
مصرف آب کشاورزی فراهم می کند و از برداشت های غیر اصولی و بیش از پروانه بهره برداری
جلوگیری می کند .در اسـتان یزد نصب کنتورهای هوشـمند بر روی چاههای کشاورزی ،به
عنوان اقدامی موازی با طرح خاموشـی در دسـتور کار قرار گرفت .طرح خاموشـی چاههای
کشاورزی از سال  1395در اکثر دشتهای اسـتان یزد و از سالهای بعد در تمامی دشتهای
استان اجرا شد .سازگاری بیشتر کشـاورزان با کم آبی و همچنین فرهنگ سازی درخصوص
عدم استحصال آب در فصول سرد سال ،از اهداف برنامه طرح خاموشی بود .این طرح مقدمهای
در جهت اجرای «طرح تحویل حجمی آب» بوده و بهصورت پلهای از سال  1395تا سال 1398
اجرا گردید .پیش نیاز کلیدی اجرای طرح تحویل حجمی آب ،نصب کنتورهای هوشمند می
باشد که خوشبختانه با مشارکت و همیاری کشاورزان استان گام بلندی در این راستا برداشته
شـده اسـت بطوریکه در حال حاضر حـدود  90درصد چاههای کشـاورزی اسـتان به کنتور
هوشمند تجهیز شده اند .در ابتدای سال  1399طرح تحویل حجمی در تمامی دشتهای استان
جایگزین طرح خاموشی شده است .مشابه با طرح خاموشی ،اجرای طرح تحویل حجمی نیز به
صورت پله ای برنامه ریزی شد و قرار است در یک دوره چند ساله به طور کامل طرح اجرا شود.

اهداف

9اندازه گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران
9جلوگیری از هر گونه برداشت غیر مجاز
9ایجاد تعادل بین منابـع و مصارف آب زیرزمینـی با برنامه ریزی متکـی بر اطالعات به
دست آمده از قرائت کنتورها
9تهیه لیست بهره برداران دارای اضافه برداشت
9تهیه لیست بهره برداران صرفه جو

47

 -9نهادینه سازی فرهنگ صحیح و بهینه مصرف آب

اسناد باالدستی

بند" و" تبصره  11قانون بودجه سال 94
ماده  12قانون توزیع عادالنه آب
ماده  45قانون توزیع عادالنه آب
ماده  47قانون توزیع عادالنه آب
ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تشکل آب بران

پروژه توسـعه و پیاده سازی مدیریت مشـاركتی منابع آب زیرزمینی (ایجاد و

توانمندسازی تشكلهای آب بران آب زیرزمینی)

این پروژه یكی از پروژههای مهم طرح احیاء و تعادل بخشـی منابع آب زیرزمینی اسـت
كه توسط شـورای عالی آ ب کشـور جهت اجرا به وزارتخانههای نیرو (شـركتهای آب منطقه
ای) و جهادکشاورزی (سـازمانهای جهادكشاورزی و تعاون روسـتایی) ابالغ شده است .منظور از
مدیریت مشاركتی منابع آب زیرزمینی عبارتست از مشاركت كشاورزان صاحب چاههای بهره
برداری در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینـی و مدیریت آبخوان در محدوده یك
دشت یا بخشی از آن ،در راستای بهبود بیالن آب (كاهش افت سطح آب درسفره آب زیرزمینی)
و دسـتیابی به بهره برداری پایدار از آب زیر زمینی به طوریكه منجر به اصالح الگوی مصرف
آب كشاورزی ،افزایش بهره وری آب وكشاورزی و تامین و ارتقاء معیشت كشاورزان گردد.
از دیرباز در قوانین بخش آب و كشاورزی كشور ،ضرورت فراهم نمودن فرصت و امكانات
الزم بـرای مشـاركت كشـاورزان در مدیریت منابـع آب و كشـاورزی به عنـوان تكلیف برای
دستگاههای متولی بخش آب و كشاورزی مطرح بوده است .با وجود اینكه برای توسعه منابع
آب و اراضی كشاورزی سـرمایه گذاری كالنی دركشـور صورت گرفته است ،اما ضعفهایی در
ظرفیت سازی و توانمندسازی نیروی انسانی در جوامع كشاورزان و بسترسازی برای تعامل و
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مشاركت آنان در مدیریت منابع وجود دارد و لزوم قرارگرفتن ذینفعان اصلی دركانون مدیریت
و بهره برداری از منابع آب مورد تاكید اسـت .ازاینرو وزارتخانههای نیرو وجهادكشاورزی در

نظر دارند به منظور افزایش توانمندی و ظرفیت كشـاورزان و جوامع محلی بهره بردار منابع
آب زیرزمینی و ارتقاء نقش آنان در مدیریت منابع آب نسبت به اجرای پروژه توسعه و استقرار
الگوی مدیریت مشاركتی آب در محدودههای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی اقدام نمایند.
نقش آفرینی مـردم در مدیریت منابع آب از سـابقه زیـادی برخوردار اسـت .به طوریكه
در اسـتان وكشـور ما ازروزگاران خیلی دور اسـتحصال منابع آبهای زیرزمینی با محوریت
مردمان بومی رواج داشته و مردم و جوامع محلی در فرایند ساخت ،بهره برداری و حفاظت از
تاسیسات آبی و به ویژه قنوات و همچنین در مدیریت توزیع و مصرف آب نقش قابل توجهی
برعهده داشته اند.
پس از تحوالت مربوط بـه اصالحات ارضی و به دنبال حضـور حداكثری دولت و نهادهای
دولتی در احداث ،مدیریـت وبهره برداری طرحهای تامین آب كشـاورزی ،نظامهای مدیریت
مشاركتی سنتی در روستاها تضعیف شد و با اجرای پروژههای توسعه منابع آب وخاك ،درعمل
وظایف بهره برداری ونگهداری از تاسیسـات آبی و همچنین حفاظت و بهـره برداری از آبهای
زیرزمینـی و هزینههای سـنگین آن صرفاً برعهده دولـت قرارگرفت .در نتیجـه تعلق خاطر و
احساس مالكیت نسبت به منابع و تاسیسات آبی در مردمان وجوامع محلی ذینفع از بین رفت.
به طوری كه در حال حاضر و در نتیجه این فرایند،كشاورزا ن و بهره برداران اغلب بدون داشتن
سازمان مدیریتی و اجرایی ،صرفا به عنوان دریافت كننده خدمات بوده و كماكان دستگاههای
دولتی به عنوان دست اندركار اصلی مدیریت منابع و تاسیسات آبی عمل میكنند.
براسـاس رهیافت جهانی ،توسـعه پایدار منابع آب وخاك ایجاب میكند كه كشاورزان،
به عنوان متولیان اصلی ،نقش محوری را در حفاظت كمـی و كیفی آبهای زیرزمینی برعهده
بگیرند ،لـذا در طی سـالهای گذشـته دسـتگاههای متو لـی تالش نمودنـد با تدوین اسـناد
باالدستی و قوانین خاص ،مشاركت بهره برداران را در قالب الگوهای مختلف نظام بهره برداری
سازماندهی نمایند.
به همین منظور ،رویكرد واگذاری و انتقال مسئولیت مدیریت منابع آبی از بخش دولتی به
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تشكلهای مردم نهاد به تدریج با استقبال نهادهای دولتی در بخش آب و كشاورزی مواجه شد.
آغاز این رویكرد دركشـور ما طی سالهای اخیر سـبب ابالغ پروژه توسـعه و پیاده سازی
مدیریت مشاركت منابع آب زیرزمینی (ایجاد و توانمندسازی تشكلهای آب بران آب زیرزمینی)
به عنوان یكی از پروژههای مهم طرح احیاء و تعادل بخشـی منابع آب زیرزمینی شـده است
در همین راسـتا شـركت آب منطقهای یزد از سـال  1391اقـدام به شـروع مطالعات جهت
بررسـی چگونگی ایجادتشـكل آب بران آب زیرزمینی در دشـت بهادران نموده است كه در
نتیجه پیگیریها و اقدامات این شـركت نهایتاًدر سال ،1393تشكل آب بران دشت بهادران
با مشاركت كشـاورزان و مالكین چاههای كشاورزی ایجادشده اسـت و در حال حاضر تشكل
مذكور فعال بوده و تاكنون با انجام اقدامات ذیل همكاری خوبی با شـركت آب منطقهای یزد
جهت حفاظت از سفره آب زیرزمینی منطقه داشته است.
1 .همكاری دراجرای طرح خاموشی زمستانه چاههای كشاورزی
2 .اطالع رسانی و فرهنگسازی جهت افزایش آگاهی كشاورزان در مورد سفرههای آب
زیرزمینی و همچنین افزایش بهره وری آب كشاورزی
3 .همكاری جهت نصب كنتورهای هوشمند برروی چاههای كشاورزی
4 .مشـاركت فعال در جلسـات شـورای حفاظـت منابع آب شهرسـتان ودشـت و ارائه
پیشنهادات مفید جهت حفاظت بهتر از آبخوان
درحال حاضر این شركت انجام مطالعات جهت توانمندسازی بیشتر تشكل آب بران دشت
بهادران و بررسـی امكان واگذاری بعضی از امور تصدی گری شركت آب منطقهای و سازمان
جهادكشـاورزی به تشـكل مذكور و همچنین انجام مطالعات جهت ایجاد تشـكل آب بران آ
بزیرزمینی در دشت ابركوه را در دست اقدام دارد.
همچنین ایجاد و توانمندسـازی تشـكلهای آب بران آب زیرزمینی در كلیه دشتهای
استان در دستوركار سالهای آتی این شركت قراردارد .امید است با همكاری و مشاركت فعال
كشاورزان محترم در رسیدن به اهداف فوق الذكر تسریع شود تا هر چه سریعتر شاهد بهبود
وضعیت سفرههای آب زیرزمینی ،توقف افت روزافزون كمی وكیفی آنها و استمرارکشاورزی
پایدار در استان باشیم.
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دانستنیهای قوانین و مقررات راجع به آب

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

.

.
.

1براسـاس اصل  45قانون اساسـی
جمهــــوری اسلــامی ایـــران،
آبهـای دریاهـا و آبهای جـاری در
رودخانهها و انهارطبیعی ودرهها و
هرمسیرطبیعی دیگراعم ازسطحی
و زیرزمینی و سیالبها و فاضالب ها
و زه آبهـا و دریاچههـا و مردابهـا و
بركههای طبیعی و چشمه سارها و
آبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی از مشتركات بوده و دراختیار حكومت اسالمی
است و طبق مصالح عامه ازآنها بهره برداری میشود .مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت
بر بهرهبرداری ازآن ها به دولت محول میشود(.ماده  1قانون توزیع عادالنه آب)
2موسسـاتی که آب را به مصارف شـهری یا صنعتی یا معدنی یا دامـداری و نظایر آن
میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط
تهیه و اجراء کنند (0ماده  47قانون توزیع عادالنه آب).
3اسـتفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر چاه یا قنات و توسعه چشمه بایستی با
مجوز دولت صورت پذیرد( .ماده 3قانون توزیع عادالنه آب)
4در مناطقـی كـه توسـط وزارت نیـرو ممنوعـه اعلام میشـود هرگونـه افزایش در
بهرهبرداری از منابع آب از طریق درخواسـت حفـر چاه و یا افزایش برداشـت تا رفع
ممنوعیت میسر نیست( .ماده  4قانون توزیع عادالنه آب-تبصره  3ماده  9آئیننامه اجرائی
فصل دوم آن)

5 .درخواست برای برداشت از سفره آب زیرزمینی به منظور مصرف خانگی تابع مقررات
ماده  5قانون توزیع عادالنه آب و ماده  14آئیننامه اجرائی فصل دوم آن میباشد.
6 .اشخاص حقیقی یا حقوقی كه حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری (دستگاههای
دارای كد و برچسب شناخته شده توسـط وزارت نیرو و شركتهای آب منطقهای) اقدام به
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حفرچاه یا قنات میكنند باید پروانه صالحیت حفـاری از وزارت نیرو دریافت كنند
و بدون داشـتن پروانه مجاز به حفاری با وسـایل موتوری نخواهند بود و اگر شـرایط
مندرج در پروانه حفاری و یا مجوزهـای آب منطقهای را رعایت نكنند پروانه آنها لغو
خواهد شد و با شـكایت شركتهای آب منطقهای تكلیف دسـتگاه حفاری را دادگاه
تعیین مینماید.
7 .پروانه آب مختص به زمین و مواردی اسـت كه برای آن صادر شـده است مگر اینكه
تصمیم گیری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شـود .همچنین هیچ كس حق ندارد
آبی را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آنچه كه در پروانه قید شده است
برساند و همچنین حق ندارد پروانه صادره را بدون اجازه وزارت نیرو به دیگری منتقل
نماید مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو (مواد 27و 28قانون
توزیع عادالنه آب)

8 .گزارش مأمورین وزارت نیرو و شـركتهای تابعه و كاركنان وزارت كشـاورزی (بنابر

معرفی وزیر كشـاورزی) كه به موجب ابالغ مخصـوص وزیر نیرو بـرای اجرای وظائف
مندرج در قانون انتخاب و به دادسـراها معرفی میشـوند ،ملاك تعقیب متخلفین
اسـت و در حكم گزارش ضابطین دادگسـتری خواهد بود و تعقیـب متخلفین طبق
بند « ب» از ماده ( )59قانون آئین دادرسی كیفری به عمل خواهد آمد( .ماده  30قانون
توزیع عادالنه آب)

9 .تخلفات و جرایم موضوع ماده  45قانون توزیع عادالنه آب
اشخاص زیر عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  10تا  50ضربه شالق و
یا از  15روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم میشوند.
9الف -هركسی عمدا ً و بدون اجازه دریچه و مقسـمی را باز كند یا در تقسیم آب تغییری
دهد یا به صورت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب دخالت کند یا به نحوی از انحاء
امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
9ب :هركسی عمدا ً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسـئول به مجاری یا شبكه آبیاری
متعلق به خود منتقل كند و یا موجب گردد كه آب حق دیگری به او نرسد.
9ج :هركسی عمدا ً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
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9د :هركس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند.
9هـ :هركسـی بدون رعایت مقررات این قانون بـه حفر چاه و یا قنات و یـا بهرهبرداری از
منابع آب مبادرت كند.
	10.آلوده ساختن آب ممنوع است .مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی
منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود (ماده  46قانون توزیع عادالنه
آب)

موادی از آئیننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب

ماده  :1به اسـتناد ماده  3قانون توزیع عادالنه آب هر شـخص اعم از حقیقی و حقوقی و
وزارتخانههـا و دسـتگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهـای انقالب اسلامی بخواهند از آبهای
زیرزمینی در هر نقطه از كشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر
محل چاههای موجود و ادامه پیشـكار قنات و توسـعه چشـمه یا طرق دیگر استفاده كنند به
استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ( )5قانون توزیع عادالنه آب باید
تقاضای كتبی خود را طبق نمونه شماره ( )1پيوست كه حاوی مدارك مذكور در آن باشد به
سازمانها یا شركتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند.
تبصره :وزارتخانههـا و دسـتگاهها و ارگانهای دولتـی و نهادهای انقالب اسلامی نیز
مشـمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرم شـماره ( )1پيوست تكمیل
و ارسال نمایند.
ماده  :4كمیسیون رسـیدگی به صدور پروانهها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در
صورت موافقت با نظریه كارشناس یا كارشناسان مراتب را به شركت یا سازمان متبوعه اعالم
و با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجددا ً رسیدگی و عنداللزوم كمیسیون به تشخیص
خود ،موضوع را به كارشناس یا كارشناسـان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه كارشناسی
اتخاذ تصمیم مینماید .تصمیم كمیسیون رسـیدگی به صدور پروانهها با اكثریت آراء اتخاذ
میشود.
تبصره  :2اتخاذ تصمیم در مـورد صدور پروانه حفـر و بهرهبرداری در یـك یا دو مرحله
حسـب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینـی و ضرورتهای فنی و نظریه كارشـناس با
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كمیسیون صدور پروانهها میباشد.
ماده  : 8پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشـكار قنات طبق
نمونه شماره ( 3ب) پيوست كه حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام
متقاضی صادر میگردد چنانچه ظرف یك سـال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه
به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط اسـت و تجدید آن منوط به انجام تشریفات
مقرر در این آئیننامه خواهد بود.
ماده  :9اعالم ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشكار
قنات به منظور اسـتحصال آب بیشـتر از طرف وزارت نیرو به وسـیله نشـر آگهی در روزنامه
رسمی كشور جمهوری اسالمی و یكی از جراید كثیراالنتشار مركز و محل با ذكر دلیل و مدت
و حدود جغرافیایی مشخص در یك نوبت به عمل می آید و در نقاطی كه روزنامه كثیراالنتشار
نباشد مراتب به وسـیله انجمن یا شـورای ده یا بخشـداری به طریق مقتضی به اطالع اهالی
محل خواهد رسید.
تبصره  :1شـركتها و سـازمانهای آب منطقهای از تاریخ پیشـنهاد ممنوعیت منطقه
تقاضای حفـر چاه یا احـداث قنات یا افزایـش بهرهبـرداری را دریافت ،ولی تـا تعیین تكلیف
ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمیشود و مراتب كتباً به
متقاضی اعالم خواهد گردید.
تبصره  :2پروندههای تكمیل شـده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از
طرف سازمان یا شـركت آب منطقهای كه توسط كارشناس بازدید شـده باشد ،مسیر عادی
خود را طی خواهد كرد .نسبت به پروندههایی كه توسط كارشناس بازدید نشده باشد ،مطابق
تبصره یك عمل میشود.
تبصره  :3از تاریخ اعالم ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شركت یا سازمان ذیربط
هیچگونه تقاضایی از اشخاص قبول نمیشود و در صورت رفع ممنوعیت پروندههای مطروحه
قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت.
ماده  :10در مناطق ممنوعه ادامه پیشكار قنوات یا كف شكنی چاههایی كه تا سه سال قبل
از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سـپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروكه و مسـلوب
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المنفعه شدهاند ،به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.
ماده  :11در مناطـق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی كه خشـك شـده و
یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و اسـتفاده كافی از آنها به عمل نمیآید و تا سه سال قبل از
ممنوعیت منطقه از آن بهرهبرداری میشده است ،با اخذ پروانه مجاز است ،مشروط به آنكه:
اوالً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهایی آبیاری شوند كه قب ً
ال از چاه یا قنات قبلی مشروب
میشدهاند .ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد .ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملك غیر
با اجازه مالك باشـد .با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروكه
اعالم خواهد شد .اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه یا قنات حداكثر
پنج سال پس از خشك شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات
مربوطه مراجعه نمایند .پس از انقضاء مدت مذكور در این مورد تقاضایی قبول نمیشود.
تبصره  :1صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممكن خواهد بود كه كارشناس
یا كارشناسان ذیربط (كارشناس آبهای زیرزمینی و كارشناس كشاورزی) امكان احیاء یا الیروبی
قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعالم نمایند.
تبصره  :2تشـخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاههایی كه عم ً
ال مسـلوب المنفعه
نبوده ولی اسـتفاده كافی از آنها به عمل نمیآید با كارشـناس اسـت كه با ملاك قرار دادن
متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعالم نظر خواهد كرد.
تبصره  :3میـزان بهرهبرداری در مورد چاههـا و قنوات موضوع مـواد  10و  11بر مبنای
معدل آبدهی لحظهای پنج سـال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشـك شدن آنها منظور
میگردد.
تبصره  :4تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شـرب همان قنات
بالمانع و در مواردی كه محل حفر چاه در آبده یا خشكه كار قنات تعیین میگردد كارشناس
میتواند میـزان تلفات آب در مسـیر تا مظهر قنـات را نیز بـا توجه به جنس اراضـی و درجه
نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید.
تبصره  :5در مواردی كه آمار كافی برای تعیین آبده لحظهای چاه یا قنات در دست نباشد
میزان آب با توجه به قرائن و امارت و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی به وسیله كارشناس
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مربوطه تعیین خواهد گردید.
ماده  :13چاههای مجازی كه در مناطق ممنوعه مورد بهرهبرداری میباشند و یا چاههایی
كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهرهبرداری به نحوی دچار نقص فنی شوند
كه رفع آن ممكن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شـركت آب منطقهای مربوطه
میتواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص كارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه
حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیكترین محل ممكن به چاه قبلی صادر
كنند ،در اینگونه مـوارد پس از اتمام حفاری چـاه جدید ،چاه قبلی به هزینـه صاحب چاه به
وسـیله مأمورین مربوط طبق صورت مجلسـی كه به امضای مأمورین و صاحـب چاه تنظیم
میگردد پر خواهد شد.
تبصره  :1بهرهبرداری از چاه جدیـد حتیالمقدور به میزان بهرهبرداری قبلی متناسـب
با مسـاحت اراضی زمان بازدید كارشـناس خواهد بود كه با توجـه به آمار ،قرائـن و امارات و
خصوصیات فنی چاه سابق به وسیله كارشناس تعیین میگردد.
تبصره  :2در صورتی كه بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسـبت به چاه قبلی بیش از
یكصد متر مقتضی باشد ،موضوع پس از تأئید كمیسـیون صدور پروانهها متضمن توجیهات
فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.
ماده  :14در مناطق ممنوعه موافقت با بهرهبرداری از چاههـای موضوع تبصره «  »1ماده
( )5قانون توزیع عادالنه آب مشروط به آن است كه محل مورد تقاضا مسكونی بوده ،مساحت
باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نكرده و تأمین آب مصارف شـرب و بهداشت و باغچه از طرق
دیگر ممكن نباشد .به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب
لوله به قطر داخلی حداكثر  4سانتیمتر باشد.

موادی از قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

1 .حسب ماده واحده قانون تعیین تكلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب
 1389وزارت نیرو برای كلیه چاههای كشـاورزی فعال فاقد پروانه كـه قبل از پایان
سال  1385هجری شمسی ،حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده باشند ،براساس
ظرفیت آبی دشـت مرتبط و با رعایت حریم قنوات و چاههای مجـاز و عدم اضرار به
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دیگران و عموم و مشـروط به اجـرای آبیاری تحت فشـار ،پروانه بهرهبـرداری صادر
میكند و تمدید پروانه بهرهبرداری منوط به عدم تخلف از مفاد پروانه چاه است.
2هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه كه مواجه با كاهـش فاحش آبدهی بوده و یا
خشك شـدهاند ،صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداكثر در محدوده اراضی مالك
و مشروط به رعایت ضوابط ماده  11آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادالنه
آب و با تصویب كمیسیون صدور پروانهها مجاز میباشد.
3كف شكنی چاههای مجاز و فعال كشـاورزی كه دچار كاهش فاحش آبدهی حداقل
به میزان  60درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشـك شدهاند و صاحبان آن
حداكثر  5سال پس از خشـك شـدن و یا كاهش فاحش آبدهی به شـركت مراجعه
نمایند ،تا سقف مجاز كف شكنی دشـت و صرفاً در آبرفت با مجوز كمیسیون صدور
پروانهها مجاز است.
4معترضان به تصمیم شرکت میتوانند ظرف  20روز اعتراض خویش را در كمیسیون
رسـیدگی به امور آبهای زیرزمینی مطرح نمایند .متعاقبا رای كمیسـیون رسیدگی
به آب های زیرزمینی ظرف سـه ماه قابـل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اسـت.
متعاقبـاً رأی كمیسـیون رسـیدگی به امـور آبهـای زیرزمینـی ظـرف  20روز قابل
تجدیدنظر در دیوان عدالت اداریست.
5كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالك دستگاههای حفاری موظفند ظرف  3ماه از ابالغ
این قانون از شركتهای آب منطقهای استانها ،مجوز فعالیت و كارت تردد دریافت
نمایند و پس از انقضای مهلت تعیین شـده ،نیـروی انتظامی از حمـل و نقل و تردد
دستگاههای فاقد مجوز جلوگیری به عمل میآورد .همچنین وزارت نیرو موظف است
با همكاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه حفاری متخلف به مدت شش ماه
و حمل آن به پاركینگ با هزینه مالك اقدام نماید ،رسـیدگی به اعتراض معترض در
این خصوص بر عهده كمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است.
6در صورت وجود تخلف از مقررات قانونی توسط مالكین چاه ،شركت مراتب را به مالك
یا مالكین اعالم مینماید تا حداكثر ظرف ( )45روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند و در
صورت عدم رفع تخلف یا تكرار تخلف ،شركت نسبت به ابطال پروانه بهرهبرداری اقدام
مینماید و در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه بهرهبرداری ،شركت براساس
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قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه ،ضمن عدم تمدید پروانه بهرهبرداری ،اقدام
الزم را به عمل میآورد و در صورت اعتراض مالك یا مالكین ،موضوع به كمیسـیون
رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ارجاع میشود.
7 .مصادیق تخلف در پروانه بهرهبرداری چاه عبارتند از:
1 .نصب منصوبات غیرمجاز
2 .اضافه برداشت از مفاد پروانه
3 .عدم نصب و یا حذف و دستكاری كنتور هوشمند حجمی
4 .كف شكنی ،جابجایی و الیروبی بدون مجوز
5 .انتقال آب به اراضی غیرآبخور اولیه چاه
6 .تغییر نوع كاربری مصرف آب
7 .فعال نبودن آبیاری تحت فشار

ضوابط مربوط به حریم و بستر رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها و....
.

.

.

.

1بسـتر انهار طبیعی و كانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینكـه آب دائم یا فصلی
داشـته باشـند و مسـیلها و بسـتر مردابها و بركههای طبیعی در اختیار حكومت
جمهوری اسالمی ایران است.
2تعیین پهنای بستر و حریم آن درمورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و
بركه طبیعی در هر محل با توجـه به آمار هیدرولوژی رودخانههـا و انهار و داغاب در
بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است .
3ایجاد هر نوع اعیانـی و حفاری و دخل و تصرف در بسـتر رودخانههـا و انهار طبیعی
و كانالهای عمومی و مسـیلها و مـرداب و بركههای طبیعـی و همچنین در حریم
قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه
وزارت نیرو.
4وزارت نیـرو در صورتی كه اعیانیهای موجود در بسـتر و حریم انهـار و رودخانهها و
كانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و بركههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا
برق مزاحم تشخیص دهد به مالك یا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معینی
در تخلیه و قلع اعیانی اقدام كند و در صورت اسـتنكاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت
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دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد كرد.
5 .چنانچه اشخاص نسبت به بستر و حریم تعیین شده اعتراض داشته باشند باید آن را
ظرف یك ماه از زمان اطالع به صورت كتبی به شركت آب منطقهای اعالم نمایند تا
توسط كمیسیون (حریم) مورد رسیدگی قرار گیرد.
وزارتخانه ها ،موسسـات و شـرکت های دولتی ،شـهرداری ها و همچنین سـازمان ها و
نهادهای وابسـته به دولت مکلفند قبل از اجرا ،طرح های مربوط به خـود و صدور پروانه الزم
بستر و حریم رودخانه ها ،انهار مسیل ها ،مردابها و برکه های طبیعی را استعالم نمایند.
6 .منظور از اصطالحات به كار رفته فوقالذكر به شرح زیر میباشد:
9الف  -رودخانه :مجرایی اسـت طبیعی كه آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته
باشد.
9ب  -نهر طبیعی :مجرایی است طبیعی كه آب به طور دائم یا فصلی درآن جریان داشته
و دارای حوضه آبریزی مشخص نباشد.
9ج  -نهر سنتی :مجرای آبی است كه به وسیله اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده
باشد.
9د  -مسـیل :مجرایی طبیعی است كه سـیل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً درآن
جریان پیدا میكند.
9ه -مسـیل متروكه :مجرایی اسـت طبیعی كه تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی
امكان حدوث سیالب در آن وجود نداشته باشد.
9و -بسـتر :آن قسـمت از رودخانه نهر یا مسـیل اسـت كه در هر محـل با توجـه به آمار
هیدرولوژیك و داغاب و حداكثر طغیان با دورههای برگشت مختلف به وسیله وزارت
نیرو و یا شركتهای آب منطقهای تعیین میشود.
تغییرات طبیعی بستر رودخانهها و مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته
و بستر سابق كماكان در اختیار حكومت اسالمی است لیكن حریم برای آن منظور نخواهد شد.
9ز -حریم :آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه مسیل نهر طبیعی یا سنتی مرداب و بركه
طبیعی اسـت كه بالفاصله پس از بسـتر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای كمال
انتفاع و حفاظت آنها الزم اسـت و طبق مقررات توسـط وزارت نیرو یا شركتها آب
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منطقهای تعیین میگردد.
حریم انهار طبیعی یا رودخانه اعم از اینكه آب دائمی یا فصلی داشته باشند از یك تا بیست
متر خواهد بود كه حسـب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسـیل از هر طرف
منتهیالیه بستر وسیله وزارت نیرو و شركتهای تابعه تعیین میگردد.

ماده 47

موسسـاتی که آب را به مصارف شـهری یا صنعتی یـا معدنی یا دامـداری و نظایر آن می
رسـانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را با تصویب مقامات مسـئول ذیربط تهیه و
اجرا کنند.

ماده  688قانون مجازات اسالمی تعزیرات

هر اقدامی کـه تهدید علیـه بهداشـت عمومی شـناخته شـود از قبیل آلوده کـردن آب
آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید،
ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ،زباله ها در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام ،استفاده
غیرمجاز فاضالب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع می
باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشـمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا
یکسال محکوم خواهند شد.

ماده690

هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی،دیوارکشی،تغییر حدفاصل،امحای مرز،
کرت بندی ،نهرکشی ،حفرچاه ،غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی
مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ،جنگل ها و مراتع ملی شده ،کوهستان ها ،باغ ها،
قلمستان ها ،منابع آب ،چشمه سـارها ،انهار طبیعی و پارک های ملی ،تاسیسات کشاورزی،
دامداری ،دامپروری ،کشت و صنعت ،اراضی موات ،بایر و سایر اراضی و امالک متعلق به دولت
یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک و موقوفات
و محبوسات و اثالث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا
حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ،مبادرت نماید یا بدون اجازه
سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب
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تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد
مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم
می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا
اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره -1رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم
صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره -2در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم
موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ،مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار
و رفع آثار تجاوز را بنماید.

شرایط احداث گلخانه

به منظور احداث گلخانه الزم است ابتدا محدوده مورد نظر از لحاظ مجاورت با منابع آب
سـطحی و زیرزمینی بررسی شـود که در حرائم کمی و کیفی آنها نباشد و همچنین در بستر
رودخانه ها و یا مسیل ها قرار نگرفته باشد.
ضمنا تامین آب چنین واحدهایی بر اساس دستور العمل اصالحی  27و  28قانون توزیع
عادالنه آب و از طریق خرید آب چاه مجاز و فعال کشاورزی قابل بررسی است.
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پیوست

فرم شماره 1

درخواست اجازه حفر چاه  /كف شـكني  /تغيير محل چاه  /قنات  /ادامه پيشكار قنات در
منطقه:
الف  -مشخصات درخواست كننده (اشخاص حقيقي)

 -1نام و نام خانوادگي:
 -2تاريخ و محل تولد:
 -3شماره شناسنامه و محل صدور:
 -4سمت قانوني متقاضي:
 -5نشاني كامل ،شماره تلفن:

ب  -مشخصات درخواست كننده (اشخاص حقوقي)

 -1نام و نوع شركت:
 -2تاريخ و شماره ثبت:
 -3نشاني كامل ،شماره تلفن:

مشخصات محل مورد تقاضا
 -1نام محل:
 -2بخش..............شهرستان.................استان
نوع تصرف:
 -1مالكيت مفروز  /مشاع مدارك مربوطه ضميمه درخواست شود
 -2اجاره ..........سند رسمي اجاره ضميمه درخواست شود.
اجاره براي چند سال برقرار شده؟ مدت منقضي شده است يا خير؟
نوع استفاده از مستأجره چيست؟ -موجر اذن به حفر چاه داده است يا خير؟
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 -3اراضي واگذاري دولتي سند رسمي واگذاري ضميمه درخواست شود.
مقدار آب مورد تقاضا
 -1چه مقدار آب مورد نياز است؟
 -2مساحت زميني كه آبياري خواهد شد و مدارك تصرف آنرا ضميمه مي كنيد چه مقدار
است؟ و چه منابع آبي در محدوده مورد تقاضا وجود دارد؟
 -3آب را به چه مصرفي خواهيد رسـاند؟ شـرب ،كشـاورزي ،صنعتي ،دامپروري ،سـاير
مصارف
 -4چه منابع آبي (چاه ،قنات ،چشمه ،رودخانه) در مجاورت محل مورد تقاضا وجود دارد؟
 -5آيا قبال براي اراضي فوق تقاضاي حفرچاه  /كف شكني  /تغيير محل چاه  /قنات  /ادامه
پيشكار قنات شده است يا نه؟ نام متقاضي و شماره پرونده را ذكر كنيد
با اطالع كامل از مفاد اين فرم اعالم مينمايم كه كليه اطالعات مورد درخواسـت را دقيقاً
مطالعه و مطابق حقيقت پاسخ داده ام ،چنانچه بعدا ً معلوم شود كه حقيقت را كتمان نموده يا
مطلب خالف واقعي را اظهار داشته ام كليه عواقب ناشي از آنرا بعهده گرفته و خسارات وارده
را جبران خواهم نمود
امضاء متقاضي:
اين فرم پس از تنظيم و امضاء گواهي شده در دفتر اسـناد رسمي در قبال دريافت رسيد
تحويل شركت آب منطقه اي محل يا شعب آن خواهد شد.
اين قسمت توسط شركت آب منطقه اي (يا شعب آن) تكميل خواهد شد.
شماره و تاريخ ثبت شماره  /تاريخ
دستور مسئول مربوطه:
نتيجه بررسي و نظريه شركت:
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فرم شماره 3
(ب)

پروانه حفر چاه
شركت /سازمان آب منطقه اي ........................
شماره پرونده  .............تاريخ ................
موضوع پرونده ...................
پرونده كالسه
باستناد ماده  3قانون توزيع عادالنه آب مصوب  1361 /12 /16و آئين نامه هاي مربوطه
به  ......آقاي  /خانم اجازه داده ميشود
در اراضي واقع در قريه  .............شهرسـتان  .............بشـماره پالك  ..........بمساحت.........
هكتار /مترمربع
با مشخصات زير به حفر يك حلقه چاه اقدام نمايد.
 -1عمق چاه  .............متر
 -2قطر لوله جدار  ...............اينچ
 -3نوع حفاري
 -4اين پروانه به هيچ وجه مجوزي براي بهره برداري از چاه موضوع آن نبوده و پروانه بهره
برداري پس از خاتمه حفاري و آزمايش پمپاژ طبق مقررات صادر خواهد شد.
 -5محل چاه موضوع پروانه بايستي بفاصله  ..............متر از چاه يا چاهها  /قنات يا قنوات
مجاور باشد.
 -7دارنده پروانه ملزم به رعايت شرايط و مقررات مذكور در ظهر اين پروانه ميباشد.
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مديرعامل سازمان  /شركت آب منطقه اي
 -1كروكي محل چاه ضميمه اسـت و دارنـده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شـده
ميباشد.
-2
-3
ماده  45قانون توزيع عادالنه آب جهت اطالع دارنده پروانه عيناً در ذيل نقل ميگردد:
ماده  - 45اشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به  10تا  50ضربه
شالق و يا از  15روز تا سه ماه حبس تأديبي بر حسـب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم
ميشوند:
الف  -هر كس عمدا ً و بدون اجازه دريچه و مقسـمي را باز كند يا در تقسـيم آب تغييري
دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهره برداري از
تاسيسات آبي را مختل سازد.
ب  -هر كس عمدا ً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسـئول به مجاري يا شـبكه آبياري
متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
ج  -هر كس عمدا ً بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي را به هدر دهد.
د  -هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
هـ  -هر كس بدون رعايت مقـررات اين قانون به حفر چـاه و يا قنات و يا بهـره برداري از
منابع آب مبادرت كند.
تبصره  -در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود.
 -1اين پروانه از تاريخ صدور براي حفر و شروع بهره برداري از چاه حداكثر يكسال اعتبار
دارد.
 -2اين پروانه براي بهره برداري از چاه بمنظور مصارف تعيين شده ميباشد و دارندهی آن
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حق آبفروشي بشخص يا اشخاص ديگر ندارد.
 -3چاه بدون اراضي مربوطه و بصورت سهام غير قابل انتقال ميباشد و در صورت تفكيك
اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده منتقل اليه ميتواند با پرداخت هزينه هاي حفر و بهره
برداري چاه از آب چاه استفاده نمايد در غير اينصورت ميزان بهره برداري از چاه موضوع پروانه
متناسب با مقدار از اراضي باقيمانده تقليل داده خواهد شد.
 -4در صورتيكه در مالكيت و رضايت شركاء مشاع در اراضي و قنات يا چاه ترديدي حاصل
شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد پروانه بي اثر و از درجه اعتبار
ساقط است.
 -5هرگاه دارنده پروانـه از مقررات مذكور در متـن پروانه تخلف و يا بـدون اجازه وزارت
نيرو پروانه را به ديگري منتقل و يا واگذار نمايد و يا از مقررات وزارت نيرو تخلف نمايد و يا در
بهره برداري از چاه يا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر در اين پروانه اقدام كند و يا در غير
محل تعيين شده بحفر چاه مبادرت نمايد و يا از آب چاه در غير محل مورد تعيين شده در اين
پروانه استفاده نمايد و يا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد و يا در دستگاههاي
اندازه گيري منصوبه دسـتكاري نمايد برابر قوانين موضوعه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و
در صورت تكرار پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 -6در صورتيكه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شـده باشـد دارنده اين
پروانه حق هيچگونه اقدامي بر روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است.
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