
 وظايف وزارت نيرو در  شركتهاي آب منطقه اي

 تٔ استْاد قاُّ٘ ت٘صيع عادالّٔ آب . پْج ٗظيفٔ تعٖذٓ تخص آب ٗصاست ّيشٗ ٍح٘ه گشديذٓ است:

 _ تعييِ پْٖا. تستش ٗ حشيٌ اّٖاس طثيعي ٗ ماّاىٖاي عٍَ٘ي ٗ سٗدخأّ ٕا.1

 _ تخصيص ٗ اجاصٓ تٖشٓ تشداسي اص ٍْاتع آب عٍَ٘ي تشاي ٍصاسف مطاٗسصي . ضشب ٗ سايش ٍ٘اسد.2

 تاٍيِ آب ٍ٘سد ّياص مط٘س. -3

 _ اجاصٓ تٖشٓ تشداسي يا ٗاگزاسي تٖشٓ تشداسي اص ٍعادُ ضِ ٗ ٍاسٔ ٗ خاك سط تستش ٗ حشيٌ سٗدخأّ ٕا.4

 _ تعييِ ٍيضاُ ٍْاتع آب سطحي ٗ صيش صٍيْي.5

  

 ح وظايف شركت سهامي آب منطقه اي ايالمشر

v      ُضْاسايي ٍْاتع دسآٍذي ، تْظيٌ ت٘دجٔ اداسٓ مو ٗ ّظاست تش حسِ اجشاي آ 

v      تٖئ ٗ ٍثادىٔ ٍ٘افقتْأٍ طشحٖاي عَشاّي _ استاّي تا ساصٍاُ ٍذيشيت ٗ تشّأٍ سيضي استاُ ٗ َٕناسي دس تذٗيِ ٍ٘افقتْأٍ ٕاي

 ٍستَش عَينشد طشحٖا عَشاّي ٍيي ٗ اسصياتي

v      ٗ ٔدسيافت تقاضاي تٖئ تاّل اطالعاتي ٍْاتع ٗ ٍصاسف آب ، تشسسي ٗ تعييِ ٍيضاُ تخصيص آب تا ت٘جٔ تٔ  دست٘ساىعَيٖاي ٍشت٘ط

 اّعناط ّتايج تٔ ستاد ضشمت

v     ّاُ تا ايجاد اّگيضٓ ٕاي ٍْاسة.استقاء سطح داّص ٗ ٍٖاست ماسمْاُ اص طشيق تسط ٗ ت٘سعٔ آٍ٘صش ٗ جية ٍطاسمت َٕٔ جاّثٔ آ 

v     تٖئ ٗ تذٗيِ ٗ اسائٔ ماسّأٍ فعاىيت ساالّٔ اداسٓ مو 

v     تٖئ ٗ تذٗيِ سْذ ٍيي آّب تشاساط ض٘اتط ٍشت٘طٔ ٗ تا َٕناسي دستگإٖاي ريشتط 

v     ٗ ٔگضاسضٖاي تحيييي اص ٍْاتع آتي ضْاخت مَي ٗ ميفي ٍْاتع آب ، جَع آٗسي ، تجضئ ٗ تحييو ، اسائٔ آٍاس ٗ اطالعات پاي 

v      اجشاي تشّأٍ ٕاي ساخت ، ت٘سعٔ ٗ تٖئْ ساصي ، تعَيش ٗ ّگٔ داسي ضثنٔ ٕاي تخص طشحٖاي ٍطاىعات ٍْاتع آب ٗ تناس گيشي

 فْاٗسيٖاي ّ٘يِ 

v     ٗسصياّجاً اقذاٍات الصً جٖت ٍطاىعٔ ٗ اجشاي طشحٖاي عَشاّي تاٍيِ آب دس تخطٖاي ضشب ، صْعت ٗ مطا 

v      تجضئ ٗ تحييو ٍستَش ميفيت طشحٖاي عَشاّي تٔ ٍْظ٘س سفع ٍطنالت ٗ ّاسسائي ٕاي آُ تا ت٘جٔ تٔ اص٘ه ٍْٖذسي اسصش ٗ سايش

 استاّذاسدٕاي فْي 

v     اّجاً اقذاٍات الصً تٔ ٍْظ٘س تط٘يق ٗ تشغية ٍشدً تٔ ٍطاسمت دس جاساي طشحٖاي ٍْاتع آب 

v      ًاقذاٍات الصً دس صٍئْ حفاظت ٗ تٖشٓ تشداسي اص آتٖاي سطحي ٗ صيش صٍيْي ٗ ّگٖذاسي اص تاسيسات آتياّجا 

v      تطنيو مَيسيُ٘ صذٗس پشٗأّ ٗ اّجاً اقذاٍات الصً دس صٍئْ صذٗس پشٗأّ حفش چآ ٗ تٖشٓ تشداسي اص ٍْاتع سطحي ٗ صيش صٍيْي تش

 اساط قاُّ٘ ت٘صيع عادالّٔ آب

v     ي قاُّ٘ ت٘صيع عادالّٔ آّب ٗ آييِ ّأٍ ٍشت٘طٔ جٖت حفاظت مَي ٗ ميفي ، ٍْتشه ٗ تٖشٓ تشداسي اص ٍْاتع آّب تا تاميذ تش ايجاد اجشا

 تطنيٖاي ٍشدٍي

v      اّجاً اقذاٍات الصً جٖت ٍطاىعٔ ٗ اجشاي طشحٖاي ٍْٖذسي سٗخأّ ، تعييِ تستش ٗ حشيٌ ٍْاتع آتي ٗ صذٗس ٍج٘ص تٖشٓ تشداسي اص

 صاىح سٗدخأّ ايٍ

v     ّظاست ٗ پيگيشي تش ّح٘ٓ حفاظت ٗ تٖشٓ تشداسي اص ٍْاتع آب ٗ جي٘گيشي اص تشداضتٖاي غيش ٍجاص ٗ ّظاست تش ماس ضشمت ٕاي حفاسي 

v     ٍقاتئ تا خطنساىي  َٕناسي تا ساصٍاّٖاي ريشتط دس جٖت تذٗيِ سٗضٖاي ٍذيشيت مٌ آتي ٗ 

v     ٍصاسف ٗ ّظاست تش حسِ تطثيق ٍْاتع دسآٍذ تا ٕضئْ ٕاي جاسي ٗ   ٍْاسة دس جٖت تاٍيِ ٍْاتع تْظيٌ ٗ ٕذايت سيستٌ ٍاىي ٗ

 ّح٘ٓ ّگٔ داسي داسائيٖا ٗ اٍ٘اه ٗ ٍستحذثات تش اساط ق٘اّيِ ٍاىي

v     اّجاً اقذاٍات الصً دس صٍئْ اٍ٘س پشسْو سفإي ٗ اداسي 

v     پيگيشي ٗ پاسخگ٘يي دعاٗي حق٘قي 

v      اساضي ٗ پشداخت خساست ٗاسدٓ تٔ اعياّي دس اساضي ٍ٘سد ّياصتَيل 

v     اّجاً اقذاٍات الصً دس صٍئْ سٗاتط عٍَ٘ي ٗ استثاط تا سسأّ ٕا 

 


