
بسمه تعالی

تصویب نامه هیئت وزیران وزارت نیرو

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم

سرمایهوکلیات–فصل اول 

.شودمینامیدهشرکتاختصاربهاساسنامهایندرپساینازکهاستایالمايمنطقهآبسهامیشرکت،شرکتنام–1ماده 

.استنیرووزارتهايسیاستچارچوبدرشرکتعملحوزهدرآبمنابعمدیریتعملیاتیوظایفوهافعالیتانجامشرکتهدف-2ماده 

.، شهر ایالم خواهد بودشرکتاصلیمرکز–3ماده 

ومعامالتیمالی،هاينامهآیینواساسنامهاینومربوطمقرراتوقوانینطبقوداشتهمالیاستقالللحاظهرازواست) خاصسهامی(شرکتنوع–4ماده 
.میشودادارهاستخدامی

.استنامحدودشرکتمدت–5ماده 

تخصصیمادرشرکتبهمتعلقتماماًواستشدهمنقسمریالیمیلیونیکسهمدهبهکهمیباشدریال) 10000000(میلیوندهمبلغشرکتسرمایه–6ماده 
.استشدهپرداختوباشدمیایرانآبمنابعمدیریت

.العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می گیردفوقعمومیمجمعتاییدازپسمربوطقوانینرعایتباسرمایهتغییرات–تبصره 

شرکتوظایفوفعالیتموضوع–فصل دوم 

وایجادهمچنینوآبمنابعازبهینهبرداريبهره،حفاظت،توسعهمطالعه،،شناختزمینهدرآبمنابعمدیریتعملیاتیوظایفانجامازاستعبارتشرکتفعالیتموضوع–7ماده 
و سیاست هاي مدیزیت حوزه ره برداري و نگهداري از تاسیسات و سا زه هاي آبی (به استثناء تاسیسات و سازه هاي مربوط به آب وفاضالب )و برق آبی و چارچوب الزاماتبه،توسعه

.رت نیرووزاهايسیاستومربوطمقرراتوقوانیندرمندرجتکالیف،آبمنابعتوسعهریزيبرنامهوجامعآبریز و مطالعات

:مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشدبراي نیل به اهداف

.انجام مطالعات الزم براي شناخت ، توسعه و بهره برداري از منابع آب و انرژي برق آبی- 1

ژه هاي تامین و عرضه آب (سدها ، شبکه هاي آبیاري و زهکشی و انتقال آب ) ، پایداري و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل تهیه و اجراي طرح ها و پرو- 2
.سیالب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژي برق آبی

–انسانینیروي- فنی–توانمندي وظرفیت اجرایی بامتناسبملیاعتباراتمحلازآبانتقالوتامینهايپروژهوهاطرحاجرايوتهیه–تبصره 

.بودخواهدنیرووزارتتشخیصباوشرکتمدیریتی

.انجام اقدامات الزم به منظور جلوگیري از افت منابع و جبرا ن آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت نیرو- 3

.ضوابط و برنامه هاي مصوب وزارت نیروبهره برداري از منابع آب در چارچوب سیاست ها ،- 4

.بهره برداري و نگهداري از تاسیسات و سازه هاي تامین و عرضه آب و تولید انرژي برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده- 5

سراسري برق شبکهپایشوراهبريملیمرکزمدیریتتحتوبرداريبهرههايدستورالعملرعایتباآبیبرقانرژيتولید–تبصره 
.کشور(دیسپاچینگ) خواهد بود



ات پایه و حفاظت کمی وکیفی و اجراي برنامه و مصوبات و اموري که وزارت نیرو در اجراي قانون توزیع عادالنه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالع- 6
مختلفهايبخشنیازموردآبمنابعازبرداريبهرهواستفادهمجوزصدوردرنیرووزارتگزاريارجاع می نماید و همچنین کار(نظارت بر بهره برداري از منابع آب

.نیرووزارتمصوبتخصیصقالبدرمصرف

.شوددارعهدهمجاورهاياستانبامشترك) هايدشت(مطالعاتیهايمحدودهدررانیرووزارتگزاريکاراستمجازشرکت–تبصره 

انرژي برق آبی و قات الزم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روش هاي جدید علمی و فنی به منظور بهره برداري بهتر از منابع آب و انجام تحقی- 7
.تاسیسات و سازه هاي وابسته

.ترویج فرهنگ استفاده صحیح از اب-8

.رغوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطواگذاري اشتراك به متقاضیانن بر اساس تعرفه هاي م- 9

.تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخش هاي مختلف مصرف بر اساس تعرفه هاي مصوب مراجع قانونی زیربط-10

ی و انرژي برق آبی و خدمات مشترکین به خرید خدمات از بخش غیر دولتی براي انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداري و نگهداري از تاسیسات آب و سازه هاي آب-11
.منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وري و ارتقا سطح خدمات

روش هاي تامین منابع خذ هر گونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه ي اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراك آب و انرژي برق آبی و سایر ا-12
.مجوز از مراجع قانونیمالی با اخذ

غذیه مصنوعی و انرژي ناسایی و تعیین مشخصات طرحهاي توسعه منابع آب ، شبکه هاي آبیاري و زهکشی ، آبرسانی به صنایع و شهرها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، ت-13
ا با مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در قالب سیاست ها ، برنامه ها و دستورالعمل برق آبی و بهره برداري و نگهداري از تاسیسات و سازه هاي آبی و برق آبی قابل اجر

.هاي مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیر دولتی به منظور اجراي طرحهاي یاد شده

.ی ، فنی و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکتمکاري و اشتراك مساعی با موسسات زیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمه-14

ه و صالح شرکت انجام هر گونه عملیات و معامالت بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که براي مقاصد شرکت ضروري و به صرف-15
.باشد

.سایر شرکت ها نمی باشددرگذاريسرمایهیاشرکتایجادبهمجازشرکت–تبصره 

شرکتارکان–فصل سوم 

:باشدمیزیرشرحبهشرکتارکان–8ماده 

عمومیمجمع–الف 

عاملمدیرومدیرههیئت–ب 

حسابرسوبازرس–ج 

تخصصیمادرشرکتمدیرههیئتاعضاءباشرکتعمومیمجامعدرسهامنمایندگی–9ماده 

.مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد

:ازعبارتندشرکتعمومیمجامع–10ماده 

عمومی عاديمجمع - 1
مجمع عمومی فوق العاده- 2

حسابرسوبازرسومدیرههیئتگزارشبهرسیدگیواستماعبرايباریک. شدخواهدتشکیلباردوسالیحداقلعمومیمجمعرئیسدعوتبهبناعاديعمومیمجمع–11ماده 
.با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده استکهموضوعاتیسایرومالیصورتهايبهنسبتتصمیماتخاذوشرکت



ذکرباحسابرسوبازرسیاومدیرههیئترئیسیاعمومیمجمعاعضاياکثریتتقاضايبهیاوعمومیمجمعرئیستشخیصبهالعادهفوقطوربهعمومیمجمع–تبصره 
.عمومی می تواند تشکیل شودمجمعرئیسدعوتبهزمانهردرعلت

واعضاکلآراءاکثریتباعاديعمومیمجمعدرتصمیماتوداشتخواهدرسمیتعمومیمجمعاعضااکثریتحضورباالعادهفوقعمومیمجمعوعاديعمومیمجمع–12ماده 
.بودخواهدمعتبراعضاکلآرايسومدوحداقلباالعادهفوقعمومیمجمعدر

مد. سوابق مربوط به موضوعاتی جمع عمومی اعم از عادي یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آدعوت م
.که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود

:مجمع عمومی عادي به شرح زیر می باشداختیاراتووظایف–13ماده 

.اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه هاي عملیات آتی شرکت- 1

.رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات ساالنه و صورتهاي مالی و بودجه شرکت- 2

.رکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطاتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه ي تقسیم سود ویژه ش- 3

.انتخاب یا عزل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و بازرس ( حسابرس ) شرکت- 4

) الیحه قانونی اصالح قانون 241تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیئت مدیره در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده ( - 5
.تتجار

.تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت- 6

با رعایت قوانین پیشنهاد آیین نامه مالی ، معامالتی ، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و- 7
.ومقررات مربوط به هیئت وزیران براي تصویب

ارائهوحسابرسوبازرسگزارشاساسبرشدهارائهخدماتوآبیبرقانرژيام شده و آب تحلیلی و حق اشتراك بخش هاي مختلف مصرف ،بررسی و تایید بهاي تم- 8
.نیرووزارتبهآن

به وزارت نیرو براي طی مراحل تصویب و ابالغ بررسی و تایید تعرفه آب ، حق اشتراك ، انرژي برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارائه آن - 9
.تعرفه هاي مربوط

.شدخواهدبینیپیشکنندهتصویبمراجعتوسطمشخصنحوبهالتفاوتبهماجبران،باشدشدهتمامبهايازکمترمصوبهايتعرفهچنانچه- تبصره-10

.و برنامه هاي جذب و تعدیل نیروي انسانیبررسی و تصویب ساخت کالن شرکت و تعیین سقف پست هاي مورد نیاز-11

) قانون 139رعایت اصل ( اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعیین داور و همچنین استرداد دعوي با-12
.اساسی جمهوري اسالمی ایران و مقررات مربوط

.مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاري به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانپیشنهاد ضوابط-13

.تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی هاي شرکت-14

مع عمومی عادي شرکت است و سایر مواردي که با رعایت اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مج-15
.قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است

:باشدمیزیرشرحبهالعادهفوقعمومیمجمعوظایف–14ماده 

.اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت- 1

.بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران براي تصویب- 2

3 .بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحالل شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد هیئت وزیران براي تصویب–

ت ت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادي از میان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعالیت هاي شرکشرکمدیرههیئت–15ماده 
جموعه شرکت مادر تخصصی یر مانتخاب می شود . اعضا هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیري ت منابع آب ایران ویا یکی از شرکت هاي ز

د انتخاب به عمل نیامده است در سمت مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند . اعضا هیئت مدیره براي مدت سه سال انتخاب می شوند و پس از انقضاي مدت تا زمانی که تجدی
.خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بالمانع است



ادامهکهدیگريهردلیلیااستفاءیافوتصورتدر. کندانتخابمدیرههیئتاصلیاعضايجایگزینعنوانبهالبدلعلیعضونفریکتواندمیعاديعمومیمجمع–16ماده
.واهد شدخجایگزینالبدلعلیعضو،شودممکنغیر) عمومیمجمعرئیستشخیصبه( مدیرههیئتاصلیاعضاازیکهرفعالیت

.کندشرکترايحقبدونمدیرههیئتجلساتدرتواندمیوشودمیانتخابشرکتکارکنانبینازمدرههیئتالبدلعلیعضو–تبصره 

.شدخواهداتخاذاعضاکلموافقآراءاکثریتباتصمیماتویابدمیرسمیتاعضااکثریتحضوربامدیرههیئتجلسات–17ماده 

ره براي اعضاء جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدی–18ماده 
.ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعایت تشریفات یاد شده با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود

بالغ و پیگیري مدیره داراي دفتري خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسید. مسئولیت اهیئت–19ماده 
.باشدمیمدیرههیئترئیسبامصوبات هیئت مدیره

وضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد مبامرتطکهمعامالتوعملیاتگونههرانجامبرايمدیرههیئت–20ماده 
:با رعایت قوانین و مقررات داراي اختیارات کامل است . همچنین داراي وظایفی به شرح زیر می باشد

.پیشنهاد خط مشی و برنامه هاي کالن شرکت و مجمع عمومی- 1

.مه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداري و توسعه تاسیسات براي ارائه در مجمع عمومی براي تصویبتایید برنا- 2

.رسیدگی و تایید بودجه ساالنه ،گزارش عملکرد ساالنه و صورتهاي مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی براي تصویب- 3

.شرکت و ارایه آن به مجمع عمومیتایید آیین نامه هاي مالی ،معامالتی ، اموال و استخدامی- 4

.و مفاد این اساسنامهتصویب ضوابط مربوط به مبادله اطالعات عمومی ، فنی ، صنعتی وبازرگانی در زمینه هاي مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات - 5

.ومی با رعایت قوانین و مقررات مربوطتصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در چارچوب مصوبات مجمع عم- 6

عمومی رکت تهیه گزارش بهاي تمام شده آب تحویلی و حق اشتراك بخش هاي مختلف مصرف ، انرژي برق آبی و خدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع- 7
.مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارایه به مجمع عمومی

.انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معامالت و کلیه فعالیت هاي شرکت- 8

.بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی- 9

.بررسی وپیشنهاد ساختار کالن شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهاي انسانی مربوط ، به مجمع عمومی-10

.لی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن و سقف پست هاي سازمانی شرکت و اعالن به مجمع عمومیتصویب تشکیالت تفصی-11

دگی و اظهار نظر بررسی وتایید صورتهاي مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال براي مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسی-12
.براي بازرس و حسابرس شرکت

) قانون اساسی جمهوري 139بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعیین داور و همچنین استرداد دعوي به مجمع عمومی با رعایت اصل (-13
.اسالمی ایران و مقررات مربوط

.انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وي به رییس مجمع عمومی شرکت براي تایید و صدور حکم-14

.بررسی و تصویب دستورالعمل هاي داخلی الزم براي اداره شرکت-15

.تشخیص مطالبات مشکوك الوصول و پیشنهاد براي اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی-16

.هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید-17

ام اجرایی شرکت بوده که براي مدت دو سال از بین اعضاي هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی مقباالترینعاملمدیر–21ماده 
مسئولیت خود بخشی از وظایف و اند باشرکت منصوب می شود . مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیر عامل میتو

.اختیارات خود رابه هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید

:استزیرشرحبهعاملمدیروظایف–22ماده 

.اجراي مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی- 1

.تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی ، بودجه ساالنه شرکت به هیئت مدیره- 2



.پیش بینی اعتبار الزم براي خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت- 3

.تهیه و تنظیم صورت هاي مالی ساالنه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره- 4

.تعیین روش هاي اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه هاي مربوط و ابالغ به واحدهاي ذي ربط- 5

.پیشنهاد آیین نامه هاي مالی ، معامالتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره- 6

.پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی- 7

.) اساسنامه و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب7) ماده (6قراردادهاي مربوط به بند (تنظیم- 8

.نظارت بر حسن اجراي آیین نامه هاي شرکت و انجام اقدامات الزم براي حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط- 9

.کت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره استاتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شر-10

.ذیصالحمراجعمصوبهاينامهآیینومقرراتوقوانیناساسبرآنهاتنبیهوترفیع،پاداشعزل و نصب کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد-11

قضایی بوده و براي دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوي و طرح آن اعم از کیفري و حقوقی حق توکیل به غیر را واداريمراجعکلیهدرشرکتقانونینمایندهعاملمدیر–23ماده 
.دارد

.مدیر عامل می تواند با رعایت مقرات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نماید

و قراردادها باید به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وي ) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب تعهداتومالیاوراقواسنادوچکهاکلیه–24ماده 
.ا نماینده وي نیز خواهد رسیدء ذیحساب و یهیئت مدیره ) برسد. مکاتبات اداري به امضاء مدیر عامل یا نماینده وي خواهد رسید . کلیه چکها عالوه بر امضاء افراد یاد شده به امضا

.شدخواهدانتخابیکسالمدتبرايعمومیمجمعتصویبباومربوطمقرراتوقوانینرعایتباکهبودخواهدحسابرسبازرسودارايشرکت–25ماده 

.شودشرکتعاديکارهايجریانمانعنبایدخودوظایفاجرايدرحسابرسوبازرساقدامات–1تبصره 

–رسمیحسابدارعنوانبهذیصالححسابدارانايحرفهوتخصصیخدماتازاستفادهقانوناساسبررااصلیحسابرسوبازرسکهموارديدرعاديعمومیمجمع–2ره تبص

بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد ، چنانچهتانمایدانتخابشدهیادقانوناساسبرنیزراالبدلعلیحسابرستواندمی،باشدکردهانتخاب–1372مصوب
.حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید

مالیصورتهاي–فصل چهارم 

.باشدمیسالهمانماهاسفندپایانتاسالهرماهفروردیناولازشرکتمالیسال–27ماده 

.شوددادهقرارحسابرسوبازرساختیاردرقانونیاستانداردهاي حسابداري تهیه و در موعد مقرررعایتبابایدشرکتمالیصورتهاي–28ماده 

.دهداختصاصایرانآبمنابعمدیریتتخصصیمادرشرکتبهمعینخدماتانجامبرايرااساسنامه) 22(ماده) 3(بندموضوعاعتباراتازبخشیبودخواهدمجازشرکت–29ماده 

مقرراتسایر–فصل پنجم

سازه ها ، تاسیسات و منابع آب و انرژي برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد ازبرداريبهرهوتوسعههايفعالیتوهابرنامه،هاسیاستنظرازشرکتاین–30ماده 
.بود

ریز اصلی کشور ، شرکت موظف است برنامه هاي عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق آبهايحوزهازیکهردرآبمنابعمدیریتیکپارچگیحفظمنظوربه–31ماده 
زه آبریز اصلی خواسته می شود در اختیار حوزه عمل در چارچوب برنامه هاي مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم و به اجرا بگذارد و آمار و اطالعاتی را که از طرف مدیریت هاي حو

.یت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریت هاي مزبور از تاسیسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آوردآن مدیر

.استرسیدهشدهیادشورايتاییدبهنگهبانشوراي27/5/1384مورخ12969/30/48این اساسنامه به موجب نامه شماره 
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