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کلیات: اول فصل 
مستندات قانونی 1-1

 26/12/1361مصوب (قانون توزیع عادالنه آب46و 31،45، 30این دستورالعمل با عنایت به مقررات مواد (
نامه ، آئین)18/7/1363مصوب(نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب آئین25و 24و همچنین مواد 

هاي صادره قبلی و به پشتوانه دستورالعمل) 11/8/1379مصوب ... (ها، مربوط به بستر و حریم رودخانه
. گرددمرتبط ابالغ می

و اصالحات بعدي4/12/1392مصوب (ري قانون جدید آیین دادرسی کیف(
1359مصوب (آب و برق کشور ساتیرفع تجاوز از تاسیقانونحهیال(

هدف 1-2
 شرح وظایف محوله و نحوه نظارت بر عملکرد ایشان30تعیین شرایط و نحوه انتخاب ماموران ماده ،

محدوده اجراء1-3
اي، سازمان آب و بـرق خوزستان  با مسئولیت مدیران حوزه استحفاظی و مأموریت شــرکتهاي آب منطقــه

توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و با نظارت عالیه 30عامل شرکتها، نظارت بر عملکرد مأمورین ماده 
. باشدمی) برداري و حفاظت آب و آبفادفتر نظامهاي بهره(وزارت نیرو 

تعاریف1-4
طرح ) 5(و ) 4(هاي بکار رفته در این دستورالعمل، عالوه بر موارد زیر در دستورالعملهاي واژگان و عبارت

7/5/94مورخ 100/24918/94احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که توسط وزیر نیرو طی شماره 
. باشدابالغ گردیده، مورد استناد می

.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است:شرکت مادر تخصصی1-4-1
. اي، سازمان آب و برق خوزستان می باشدشرکتهاي آب منطقه:شرکت1-4-2
.باشدوزارت نیرو میيمعاونت امور آب و آبفايبرداري و حفاظت آب و آبفادفتر نظامهاي بهره:دفتر نظامها1-4-3
از جملهو فعالیتهایی اطالق می شود که مغایر با قوانین و مقررات به مجموعه اقدامات: تخلفاتجرایم و 1-4-4

. قانون توزیع عادالنه آب ، قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین خاص مرتبط با منابع آبی است 
با داشتن شرایط و قانون توزیع عادالنه آب30که به موجب ماده به افرادي اطالق می شود:30مأمور ماده 1-4-5

به و با ابالغ وزیر نیرو جهت ارائه گزارش تخلفات از قوانین موضوعهاحراز صالحیت هاي عمومی و فنی 
گردند ، به دادسراها و سایر مراجع قضایی و انتظامی معرفی مییآب،مجاري و تأسیساتمنظور حفاظت از منابع

.ها در حکم گزارش ضابطین دادگستري خواهد بودو گزارش آن
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30شرایط و نحوه انتخاب و صدور ابالغ مأمورین ماده : فصل دوم 
30شرایط انتخاب مأمورین ماده -2-1

معرفی کارکنان . شرکت باشندرسمی، پیمانی و قراردادياز میان کارکنان باید افراد پیشنهادي - 1- 1- 2
..ممنوع است غیردولتیشرکتهاي زیر مجموعه

شاغل بوده و در و تأسیسات آبی مجاري ، یستی در مشاغل مرتبط با حفاظت از منابع افراد پیشنهادي با-2- 1- 2
مرتبط غیرانتصاب سایر مشاغل. (باشد. به ارائه خدمات اشتغال داشته باشند، یت عملیاتی بخش مرتبط لحوزه فعا

).ممنوع استاداري، متصدیان امور دفتري و بایگانیامور نظیر کارکنان 
در . (سال سابقه کار مرتبط باشند2کارشناسی یا باالتر با حداقل فراد پیشنهادي داراي مدرك تحصیلی ا-3- 1- 2

سال سابقه کار 5با حداقل دیپلم فوقتحصیلی مدركحداقلصورت فقدان افراد واجد شرایط استفاده از افراد با 
)مرتبط ، بالمانع می باشد

.الزم جهت انجام مأموریت محوله برخوردار باشندو روانیجسمانیافراد پیشنهادي باید از سالمت -4- 1- 2
آشنایی کامل با حوزه استحفاظی محل ماموریت پیشنهادي-5- 1- 2

30نحوه انتخاب مأمورین و گردش کار صدور ابالغ ماده -2-2
از طریق معاونت حفاظت و بهره برداري شرکت و پس 30پیشنهاد انتصاب افراد به عنوان مأمورین ماده - 2-1- 2

پس از امضاي مامور، معاون حفاظت و وارائه 1فرم شماره طبق فنی مأمورواز احراز صالحیت هاي عمومی 
ورد نیاز به شرح زیر براي شرکت برداري و مدیر عامل شرکت و ممهور نمودن عکس مامور، به همراه مدارك مبهره

:گرددمیارسال) دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب و امور مشترکین(مادر تخصصی 
 تائیدیه دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قانونی
عدم اعتیاد به مواد مخدرکلی سالمت جسمی و روانی و نیز گواهیگواهی
وابق کاري مرتبطگزارش س

افرادي که قبالً داراي ابالغ مخصوص (2طبق فرم شماره مامور در دوره ماموریت قبلی عملکرد گزارش- 2- 2- 2
)بوده اند30مامور ماده 

دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر تخصصی، ضمن کسب نظر دفاتر - 3- 2- 2
را تهیه و پس از تأیید 30نویس ابالغ مامور ماده تخصصی ذیربط و کنترل مدارك، در صورت تأیید مراتب، پیش

شده ، براي سیر مراحل نویس تهیه شرکت مادر تخصصی، به همراه کلیه مدارك مثبته که اسکن و پیوست پیش
نویس را براي امضا و مذکور پس از بررسی مدارك و تائید آن، پیشدفتر . دنمایبعدي به دفتر نظامها ارسال می 

تا پس از پاراف مقامات مسئول با امضاي مقام عالی وزارت.نمایدارسال میصدور ابالغ مأمور به معاونت آب و آبفا
.صادر گرددیا افراد تعیین شده توسط ایشان
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محل انجام روساي دادسراهاي عمومی و انقالب شهرستانهاي حوزه رونوشت ابالغ صادره براي -4- 2- 2
، معاونت آب و آبفا ، شرکت مدیریت منابع آب ایران ، شرکت آب منطقه اي ذیربط و دفاتر حقوقی و ماموریت

.ارسال می گرددرت نیرووزارتی و ارتباطات مردمی وزا

:اقدامات پس از صدور-2-3
،دادگستريوظایف و اختیارات ضابطینبا 30شرکت موظف است به منظور آشنا نمودن مأمورین ماده -3-1- 2

.هاي آموزشی الزم و اخذ کارت ویژه ضابطین دادگستري به دادستانی محل معرفی نمایدآنها را جهت طی دوره
نهاآقوانین و مقررات مرتبط با حقوق آب، با 30شرکت موظف است به منظور آشنا نمودن مأمورین ماده - 2- 3- 2

.دوره آموزش کاربردي مربوطه به مراکز آموزشی اعزام نمایدراندنذگرا براي 
آبی حوزه پس از مشاهده هر گونه تخلف یا جرایم مرتبط با منابع ، مجاري و تأسیسات 30مأمورین ماده - 3-3- 2

گزارش عملکرد خود را در دو نسخه تهیه ، نسخه اول به شرکت و 3شماره عملکرد خود ، بایستی مطابق فرم 
. نمایندبه دفتر دادستانی تحویل یا ارسالرا نسخه ثانی 

مشتمل بر تاریخ و (انهیبه صورت ماهبطور منظم و خود را زارش عملکرد مکلفند گ30مأمورین ماده - 4- 3- 2
به دفتر حقوقی و دفاتر تخصصی شرکت مربوطه ارائه )نوع تخلفات با ذکر مرجع رسیدگی کننده و آخرین نتیجه آن

. نمایند
به شرکت 2را طبق فرم شماره 30شرکت موظف است در دوره هاي شش ماهه عملکرد مامورین ماده -3-5- 2

.مادر تخصصی ارسال نماید
و مثبت بودن نتیجه ارزیابی تخلف از حدود وظایف مأموریتی عدم مأمورین، منوط به ابالغ دید تم- 6- 3- 2

.و تعقیب قانونی متخلف خواهد گردیدآن موجب لغو ابالغ مربوطه، استفاده غیرمجاز از . باشدمیعملکرد وي 
مأمور ابالغ ...) ، پایان قرارداد و اعم از بازنشستگی، استعفا(در صورت پایان خدمت کارکنان به هر شکلی -3-7- 2

.گرددو ابطالمستردبه شرکت باید 
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»فرم درخواست ابالغ مأموریت«- 1فرم شماره 
)قانون توزیع عادالنه آب30موضوع ماده (

:نام شرکت درخواست کننده 
:مشخصات مأمور پیشنهادي –1

:تعهد نامه مأمور -2

:نظریه شرکت –3

مدیریت منابع آب ایرانمحل تأئید شرکت مادر تخصصی –4

:امضاء و مهر:نام و نام خانوادگی:مشترکیندفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب و امور مدیر کل –1–4

:امضاء و مهر:نام و نام خانوادگی : دفتر حقوقیمدیرکل –2–4

:امضاء و مهر:نام و نام خانوادگی :معاونت حفاظت و بهره برداري-3–4

:امضاء و مهر:نام و نام خانوادگی :ایرانمدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب -4–4

: کدملی:شماره شناسنامه : نام پدر : نام و نام خانوادگی 
مجرد متأهل   :  وضعیت تأهل : محل تولد : تاریخ تولد 

: تاریخ اخذ مدرك : رشته تحصیلی : آخرین مدرك تحصیلی 
: سابقه کار مرتبط:در شرکت سابقه کار :کل سابقه کار قرارداديپیمانی رسمی  : نوع استخدام 
:  عنوان پست مورد تصدي ...........................................) شهرستان کل استان: (محل خدمت

:زمینه تخصصی مرتبط

) : بطور دقیق مشخص شود(شهرستانها و حوزه جغرافیایی مورد نظر جهت انجام مأموریت / نام شهرستان

:  چنانچه قبالً داراي حکم مأموریت بوده است شماره و تاریخ آخرین ابالغ بانضمام خالصه عملکرد 

دارم که با کلیه قوانین و مقررات مربوط به موضوع مأموریت و نیز با وظائف و م میبدینوسیله اعالاینجانب            
دوره هاي آموزشی ضمن خدمت، کلیه وظائف حضور درنمایم که ضمن اختیارات قانونی مربوط به ضابطین آشنایی داشته و تعهد می

است مسئولیت هر گونه تخلف از بدیهی . به انجام  برسانممرتبط با ابالغ مأموریت را در چهارچوب قوانین و مقررات و به نحو احسن
. مأموریت بر عهده اینجانب خواهد بودابالغحدود مأموریت و نیز استفاده غیرمجاز از 

:امضاء:تاریخ 

. گواهی می شود نامبرده فاقد سوء پیشینه کیفري می باشد–1
. مورد تائید شرکت می باشد ) به شرح فوق ( اطالعات مندرج در مشخصات فردي نامبرده –2

: نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت : نام و نام خانوادگی معاون حفاظت و بهره برداري
:                                               امضاء : تاریخ :                                             امضاء :                 تاریخ 

محل الصاق 
عکس
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:1شمارهراهنماي نحوه تکمیل فرم
.این فرم به صورت تایپ شده تکمیل می گردد-1
.نوع استخدام در محل مربوطه مشخص گردد–2
.باشدمییتمامورمحلمنظور از محل خدمت، حوزه استحفاظی –3
دن عناوین عام مانند کارشناس، تکنسین، ربمحل مربوطه ثبت شود و از بکارعنوان پست مصوب سازمانی در –4

.خودداري شود... و 30مامور ماده 
.محل کل سابقه کار، کل سابقه مامور اعم از دولتی و غیر دولتی درج شوددر–5
.باشدسابقه کار در دفتر تخصصی مرتبط با وظایف مامور میسابقه کار مرتبط،–6

پیشنهادي جهت تمدید ابالغ30به عنوان مأمور ماده .................آقاي /عملکرد دو ساله اخیر خانم-2ماره فرم ش

ردیف

شماره و 
تاریخ 
ابالغ

تاریخ محل مأموریت
خاتمه 

مأموریت 
اتمام (

زمان 
)ابالغ

نام و نام 
خانوادگی 

متخلف

مشروح گزارش عملکرد مآمور
تاریخ 

شناسایی 
تخلف

نوع 
تخلف

تاریخ گزارش 
تخلف

نتیجه
مختومه یا دردست ( 

)اقدام 
شهرستاناستان
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در حوزه عملکرددر خصوص تخلفات مشاهده شده 30گزارش مأمور ماده -3فرم شماره 

...... مدیر محترم امور آب شهرستان / معاونت محترم حفاظت و بهره برداري 
با سالم و احترام ، 

.به پیوست گزارش تخلف مشاهده شده به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ارسال می گردد 
: حوزه عملکرد : الف

_______: محدوده مطالعاتی _______: ده / روستا_______: بخش ______: شهرستان 
)x ، =...............................y( .........................=مختصات محل وقوع تخلف _______: دشت 

: نوع تخلف : ب 
_________: تاریخ وقوع تخلف _________: نام و نام خانوادگی متخلف 

: نوع و شرح تخلف 
....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

:مامور نام و نام خانوادگی: ج 
: شماره 

:تاریخ ابالغ 

.دفتر حقوقی شرکت براي استحضار و اقدامات الزم:  رونوشت
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قانون توزیع عادالنه آب30مأمورین ماده دستورالعمل

: شماره سند
: تاریخ صدور

: شماره بازنگري
: تاریخ بازنگري

با گروههاي گشت و بازرسی 30نحوه ارتباط و گردش کار مأمورین  ماده : فصل سوم 
و پیمانکار انسداد

روشهاي اجرایی مقابله با تخلفات و تجاوزات به منابع، مجاري و تأسیسات آبی-3-1
:مقدمه 

اي واگذاري فعالیتهاي خدماتی به عدم امکان گسترش ساختار اداري شرکتهاي آب منطقههاي مربوطبدلیل محدودیت
لیکن از سوي دیگر با توجه به وظائف حاکمیتی و همچنین . باشدو تصدي گري به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر می

ین دادگستري مالك تعقیب قانون توزیع مذکور که گزارش ضابط31و 30مفاد قانون توزیع عادالنه آب از جمله مواد 
باشد و مامورین نیروهاي انتظامی موظف به همکاري با آنان هستند، متخلفین در اجراي وظائف از طریق دادسراها می

و پیمانکاران »گروههاي گشت و بازرسی«به همراه کارکنان بخش خصوصی مشاورین 30فعالیت مأمورین ماده 
.استضروري » انسداد و اعاده به وضع سابق«

ابالغـی  طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 5و 4استناد دستورالعمل هاي شماره در این راستا و به 
گشت و بازرسـی در سـطح دشـتهاي حـوزه     يگروهها وزیر نیرو، 7/5/94مورخ 100/31/24918/94طی نامه شماره 

مسـتقر  30وطه، بالفاصله مراتب را به مأمور مـاده  شناسایی موارد تخلف و ارائه گزارش به قسمت مربضمنعمل خود
30مامور مـاده  .نامبرده مطابق ضوابط قانونی مراتب را به مقامات مسئول گزارش نمایدنمایند تا درشهرستان اعالم می

تنظیم و به نیـروي انتظـامی محـل اعـالم     را پس از بازدید محل و مشاهده جرم یا آثار جرم و تخلف، گزارش مربوطه 
شودقانون توزیع عادالنه آب از فرار متهم و امحاء آثار و نقل و انتقال ادوات جرم جلوگیري 31تا براساس ماده می کند 

و بالفاصله با همکاري دفتر حقوقی شرکت نسبت به طرح دعوي از طریق دادستانی شهرستان مربوطـه اقـدام گـردد و    
ل تا هر چه سریعتر دستور، راي و یا حکم قضـایی اخـذ و بـا متخلـف     پیگیري الزم توسط نامبرده و دفتر حقوقی معمو

. برخورد شود
اجراي حکم اعاده به وضع سابق، برعهده متخلف می باشد و مامورین ماده به موجب مقررات قانونی هر گونه 

ف از اجراي در صورت استنکاف متخل. با همکاري دوایر اجراي احکام دادگستري به این مهم نظارت می نمایند30
مشاورین و بکارگیري مربوطه و حسب ضرورت راساً یا بااستفاده از اعتبارات و30مأمور ماده شرکت با همکاري حکم،

بر عهده متخلف خواهد هاي مربوطه نسبت به اجراي حکم در اسرع وقت اقدام و هزینهبخش غیر دولتیپیمانکاران 
.بود
گردش کار برخورد با تخلف-3-2
:شناسایی تخلف-3-2-1

هاي مردمی و دولتییا گزارششکوائیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 گزارشهاي کارشناسان گروههاي گشت و بازرسی بخش خصوصی
 30مأمور ماده مشاهده تخلف توسط
اعالم رسمی مقامات قضایی در جرایم مشهود
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قانون توزیع عادالنه آب30مأمورین ماده دستورالعمل

: شماره سند
: تاریخ صدور

: شماره بازنگري
: تاریخ بازنگري

:30شرح وظایف عمومی مأمورین ماده فات به عنواننحوه برخورد با تخل-3-2-2
 عملکرد گروههاي گشت و بازرسی بخش خصوصی در حوزه فعالیت مربوط، اخذ گزارشها، محتواي نظارت بر

در مواردیکه در یک حوزه استحفاظی بیش از یک مامور ماده ( .سرکشی مستمر و موردي بر نحوه عمل آنها
هر گروه گشت و بازرسی بر عهده معاون حفاظت و عملکرد محتواي بر فعالیت داشته باشد ، تعیین ناظر 30

. )بهره برداري خواهد بود
تخلفات مرتبط با منابع، تأسیسات و مجاري آبی با استفاده جرایم یاشناسایی، مستندسازي شواهد و مدارك

ضـمیمه  وبتهیه گزارش مکتو،آوري مشخصات کامل افراد متخلف ، جمعتحقیقات محلیاز عکس، فیلم، 
.نمودن مدارك به گزارش ارائه شده به مراجع ذیصالح با همکاري گروههاي گشت و بازرسی

به متخلف از منابع، تأسیسات و مجاري آبی و ارائه گزارش مـذکور بـه   اعاده به وضع سابقاخطاریه تحویل
نیروي انتظامی براي برخورد با تخلف مربوطه 

فـرار مـتهم، انتقـال ادوات جـرم و    جلوگیري ازتخاذ تدابیر الزم به منظوردرخواست از نیروي انتظامی براي ا
امحاي آثار جرم 

 و نامبرده صورتجلسه و ضمن 30در صورت اعاده به وضع سابق توسط متخلف، مراتب با حضور مأمور ماده
شود یاعالم به گروههاي گشت و بازرسی براي جلوگیري از تکرار تخلف در پرونده مربوطه نگهداري م

 و تحویل به دادسراي محل 30تهیه گزارش مأمور ماده متخلف ، توسط اعاده به وضع سابق در صورت عدم
هاي بعديو ارجاع به دفتر حقوقی شرکت جهت پیگیري

اخـذ حکـم الزم االجـرا یـا     و طرح دعوا و شکایت توسط دفتر حقوقی و پیگیري از طریق دادگستري محل
) لزومدر جلسات بازپرسی یا دادرسی حسب مامور همراهی ( دستور قضایی 

:اجراي احکام و دستورات قضایینحوه -3-2-3
 در ابتـدا همـاهنگی   امور آب مربوطـه  :حکم یا دستور قضاییاجراي به منظور 30اعالم گزارش مأمور ماده

صادره به لحاظ اجرا اولویـت بنـدي گردیـده و    ءو آراوردبعمل آالزم با شوراي حفاظت منابع آب شهرستان 
شرایط اجـراي حکـم بـه شـرح زیـر      اعالم تا زمان اجراي حکم مشخص و نتیجه به نیروي انتظامی منطقه 

:فراهم گردد
 جهت جلـوگیري از وقـوع حـوادث نـاگوار در زمـان      مربوطه امنیت محل توسط نیروهاي انتظامی تأمین

احکام یا دستورات صادره مقامات قضاییو یا ممانعت از اجراياجراي حکم
 در زمـان اجـراي حکـم و    در معیت نماینده اجراي احکام 30حضور کارشناس دفتر حقوقی و مأمور ماده

مربوطهصورتجلسهامضاء
 و استفاده از شرکت به کارگیري کلیه امکانات و لوازم هماهنگی با مدیر امور آب مربوطه به منظور

و فاقد پروانه مضر به انسداد چاههاي غیر مجاز «بازرسی و پیمانکار بخش خصوصیگروههاي گشت و 
احکام صادرهدر اجراي، »مصالح عمومی
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قانون توزیع عادالنه آب30مأمورین ماده دستورالعمل

: شماره سند
: تاریخ صدور

: شماره بازنگري
: تاریخ بازنگري

انسداداستفاده از گروههاي گشت و بازرسی و باراي قضائی آو اعاده به وضع سابق از طریق اجراي دستور
و خسـارت هـا براي پیگیري اخذ جرایم و هزینهو ارائه صورتجلسه به دفتر حقوقی شرکتغیر دولتیبخش 

مربوط به اجراي حکم از متخلف
 ول گشت زنـی و کنتـرل منطقـه بـه منظـور      ئبه گروه گشت و بازرسی مساحکام اجرا شده ارائه صورتجلسه

تخلف اضـافه برداشـت و   به مجدداي و پیشگیري از بازگشائی مجدد چاه پرشده و یا شروعبازدیدهاي دوره
سایر موارد مطروحه ت صورت گرفته در حدود بستر و حریم رودخانه، برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تصرفا

در فصل چهارم این دستورالعمل
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قانون توزیع عادالنه آب30مأمورین ماده دستورالعمل

: شماره سند
: تاریخ صدور

: شماره بازنگري
: تاریخ بازنگري

30شرح وظایف مأمور ماده : فصل چهارم 
در خصوص آبهاي زیرزمینی30شرح وظایف مأمورین ماده -4-1

برداري، چاههاي مجاز داراي مجاز در حال حفر یا بهرهشناسایی و تهیه گزارش در خصوص چاههاي غیر- 1–1–4
اضافه برداشت، الیروبی و کف شکنی یا جابجایی غیر مجاز چاهها، ادامه پیشکاري غیر مجاز قنوات، توسعه غیر 

ها، انتقال آب، تغییر نوع مصرف غیر مجاز منابع آب، آب فروشی و هر گونه اقدام و عملیاتی بر روي مجاز چشمه
.آب زیرزمینی که بدون اخذ مجوز از شرکت صورت گیردمنابع

پس از شناسایی تخلفانجام پیگیري هاي الزم مربوط به قطع برق و سهمیه سوخت اشخاص متخلف ، - 2–1–4
.برداري غیرمجاز جهت جلوگیري از بهرهتوسط شرکت روزه 20اخطاریه و صدور 

ها، گیري آبدهی چاهدستکاري کنتور و سایر ادوات اندازهشناسایی و تهیه گزارش عدم نصب کنتور یا- 3–1–4
هاقنوات و چشمه

هماهنگی و همکاري در برچیدن منصوبات و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و پیگیري اعاده - 4–1–4
به وضع سابق و تقلیل منصوبات چاههاي مجاز داراي اضافه برداشت توسط متخلف و ارائه گزارش الزم

همکاري الزم با نیروي انتظامی در خصوص توقیف دستگاههاي حفاري متخلف با هماهنگی و نظارت - 5–1–4
و انتقال به نزدیکترین پارکینگ مقامات قضایی

در صورتی که متخلف با دستگاه حفاري مجاز مبادرت به حفر چاه غیرمجاز نماید، عالوه بر برخورد قضایی :تبصره
برداري منابع آب و امور مشترکین جهت طرح در مراتب به دفتر حفاظت و بهرهبا حفار و مالک چاه، 

هاي براي شرکت(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاعالم بهکمیسیون رسیدگی به صالحیت حفاران و
.جهت برخورد قانونی با حفار متخلف نیز منعکس شود) داراي رتبه

توقیف آالت و ادوات جرم و معرفی مجرم به مقامات قضایی در همکاري با نیروي انتظامی در جهت- 6–1–4
خصوص حفر چاههاي غیر مجاز دستی

در خصوص آبهاي سطحی30شرح وظایف مأمورین ماده -4-2
شناسایی و کنترل مستمر رپرهاي منصوبه، تابلوها و عالئم هشداردهنده در پیرامون مخازن سد و -1–2–4

. آب و در صورت مشاهده تخلف، تهیه گزارشات الزمانتقال و توزیع،آوريجمعسایر تاسیسات 
.بران متخلف در موارد ممانعت از تأمین و رسیدن حقابه قانونی به پایین دستاخطار به آب-2–2–4
...) و کالورت ،پل،نوع سازه و یا ابنیه فنیهر (؛غیرمجازهايدرخصوص ساخت و سازتهیه گزارش-3–2–4

.به تأسیسات آبی و حریم آنهامسیر دسترسی در 
در مناطق مربوطهيبردارمورد بهرهاییاحداثيکانالهامیدر حرجهت عدم اسکان ریعشااخطار به-4–2–4
و ياریآبيهاسدها، شبکه(یاز منابع آب سطحرمجازیاز برداشت غيریلوگاخطار براي ج-5–2–4

با آب کانالها و زهکشهامیتنظدر رییو تغرمجازیغيهاپمپانتقال آب و نصب موتوري، انهار و مجار)هارودخانه
همکاري نیروي انتظامی
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قانون توزیع عادالنه آب30مأمورین ماده دستورالعمل

: شماره سند
: تاریخ صدور

: شماره بازنگري
: تاریخ بازنگري

دنیبرریها نظشبکهیفنهیو ابنزاتیتجهسات،یتاسبیاز صدمه زدن و تخريریجلوگاخطار براي - 6–2–4
...آب ويریدر ابزار اندازه گيبدنه کانالها و زهکشها و دستکاربیها، تخرچهیقفل در

در خصوص مهندسی رودخانه و سواحل30شرح وظایف مأمورین ماده -4-3
ها، انهار طبیعی، کانالهاي حد بستر و حریم رودخانهشناسایی دخل و تصرفات صورت گرفته در -1–3–4

ها و مجاري آبی، حریم قانونی سواحل طبیعی، بسترهاي متروکه و مرده رودخانههايعمومی، مسیلها، مردابها، برکه
ها اعم از طبیعی یا مخزنی، تاالبها و خورهادریاها و دریاچه

تخمین میزان حجم غیر مجاز برداشت، اي با پروانه صادر شده، کنترل میزان برداشت معادن رودخانه- 2–3–4
برداري غیر مجاز جلوگیري از بهره،هاي مهندسی رودخانه و سواحلمتجاوزین به حریم سازهشناسایی متخلفین و 

با همکاري نیروي اي، حفاري غیر مجاز در بستر رودخانه و حریم مجاري آبی،  حریم سواحل مصالح رودخانه
انتظامی

ها، حد بستر و حریم رودخانهدر خصوص آزادسازي تصرفات صورت گرفته در انجام اقدامات الزم -3–3–4
ها و مجاري هاي طبیعی، بسترهاي متروکه و مرده رودخانهانهار طبیعی، کانالهاي عمومی، مسیلها، مردابها، برکه

با همکاري نیروي انتظامیها اعم از طبیعی یا مخزنی، تاالبها و خورهاآبی، حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه
نخاله در حد بستر و ختنیاز رنیروي انتظامی به منظور جلوگیري گزارش به مراجع قضایی وارائه - 4–3–4

یآبيها و مجاررودخانهمیحر

درخصوص مخازن سدها30شرح وظایف مأمورین ماده -4-4
و تهیه گزارش بر اساس قوانین و بخشنامه هاي موجود کنترل حریم کمی و کیفی مخازن سدها - 1–4–4

.به منظور حفاظت از آنهاتخلفات مربوطه
هاي کنترل نواحی تأثیرگذار بر روي کیفیت آب مخزن که در خارج از حریم سد و در ارتفاعات و دامنه- 2–4–4

حداقل دوبار در » ...تأثیرگذار، جابجایی زمین، ایجاد مراکز آالینده و احداث ابنیه«مشرف به مخزن قرار گرفته است 
به همراه مستندات الزم هیه گزارش تخلفات مربوطهو تماه
هاي آب بر اصلی و تهیه گزارشهاي هاي غیرمجاز آب از مخازن سدها و کانالشناسایی برداشت-3–4–4

مربوطه به منظور اخذ دستور قضایی براي قطع برداشت و جمع آوري و توقیف تاسیسات ذیربط
هاي پروري غیرمجاز در مخازن سدها و کانالآبزي آزاد سازي ماهی وز، صیدغیرمجاموارد شناسایی -4–4–4

به منظور اخذ دستور قضایی ممانعت از اقدامات غیرمجاز فوق الذکر اصلی آن و ارائه گزارش الزم
و هاي گردشگري، توریستی و تفریحی غیرمجازنظارت و کنترل به منظور جلوگیري از اجراي طرح- 5–4–4

واقع بر روي قانونیحریم در داخل مخزن و حریم کمی و کیفی مخازن و نواحی خارج ازافرادشنايه هر گون
هاي مشرف به مخزن سد و تهیه گزارش تخلفات مربوطهشیروانی

فاضالب شهري، روستایی، صنعتی، ریختن پسماندهاي شهري و «ها نظارت و کنترل ورود آالینده-6–4–4
و تهیه گزارش تخلفات مربوطهدریاچه و حریم مخازن سدها و کانالهاي آب بربه » ...صنعتی و 
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هاي دائمی و یا موقت در حریم تملک یافته سد نظارت و کنترل هرگونه دخل و تصرف و ایجاد سازه-7–4–4
و ت سدها دریاچه احداثی در پشحریم تعیین و نیز حریم سیالبی و رودخانه بالفصل باالدست سد براساس قانون 

تهیه گزارش تخلفات مربوطه
نظارت و کنترل و شناسایی افرادي که موجب بروز خرابی و خسارات در تجهیزات و تأسیسات و سایر - 8–4–4

برخورد قانونی با آنهابمنظورگردند و تهیه گزارش تخلفات مربوطهمتعلقات سد و تأسیسات آبی می
 برداشت مصالح از مخزن و حریم کمی و کیفی مخزن تهیه گزارش تخلفات براي جلوگیري از
انجام بازدید و کنترل مستمر رپرهاي منصوبه، تابلوها و عالئم هشداردهنده در پیرامون مخزن و - 9–4–4

.تخریب کنندگان عالئم فوقجهت برخورد با شناسایی و پیگیري قانونی 
گزارش تجاوزات احتمالی به حریم تملک یافته سد شناسایی حریم تملک یافته مخزن سد و تهیه-10–4–4

درخصوص حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب30شرح وظایف مأمورین ماده -4-5
تهیه گزارش از مراکز آلوده کننده منابع آب مشتمل بر فاضالبهاي صنعتی و خانگی و زهابهاي اراضی - 1–5–4

و کشاورزي و مطابقت با استانداردهاي موجودکشاورزي و پسماندهاي خانگی، صنعتی
مستندسازي از شواهد و مدارك تخلف آلودگی آب با استفاده از ابزارهاي فنی مربوطه و تنظیم و -2–5–4

تدوین گزارش جهت ارائه به مراجع ذیصالح
ابق با شرایط هاي سطحی دائمی مطنظارت و کنترل بر استمرار جریانات زیست محیطی آبراهه- 3–5–4

هاي آبیهاي مدیریت منابع آب سدها و سازههیدرولوژیکی و برنامه
تهیه گزارشات تخلفات مربوط به متجاوزین به حرایم کیفی آبهاي سطحی و زیرزمینی جهت ارائه به -4–5–4

اداره محیط زیست استان و شهرستان
اضالب خامارائه گزارش تخلفات در خصوص کشت اراضی با ف- 5–5–4
پیگیري مستمر و تهیه گزارشهاي الزم در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیر مترقبه منجر به آلودگی - 6–5–4

.منابع آب
همکاري و هماهنگی با مامورین سازمان حفاظت محیط زیست در مواقع لزوم جهت انجام بهینه - 7–5–4

.ماموریت
: تبصره

قانون توزیع عادالنه آب و آیین نامـه اجرایـی آن، سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت، مسـئولیت        46به استناد ماده 
لذا . پیشگیري، جلوگیري و ممانعت از آلودگی منابع آب یا به عبارت بهتر مدیریت واحدهاي آالینده را به عهده دارد

بـه اداره کـل  حفاظـت    30گزارش مـأمور مـاده   تخلف صورت گرفته ) یا پیشگیري از وقوع آن(درصورت مشاهده 
.باشدمحیط زیست استان منعکس گردیده و مراحل قضایی مربوطه و اخذ جرایم برعهده سازمان مذکور می
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اقدامات انگیزشی مناسب: فصل پنجم 
ـ ، مجاري و تاسیسات با توجه به ماهیت فعالیتهاي بخش حفاظت و بهره برداري از منابع بـه خصـوص قسـمت   یآب

مـأمورین مـاده   درایجاد انگیزه ،به اهمیت انگیزش کارکنان در ارتقاء سطح کیفی فعالیتهابرخورد با تخلفات و نظر
و سازوکارهاي انگیزشـی و جبـران   بازنگري سیاستهابا تا ، از طرق مختلف ضروري بوده لذا ترتیبی اتخاذ شود30

برداري و افزایش سهم پرداخت کنان حوزه حفاظت و بهره، با رویکرد جذب و نگهداشت کار) نظام پرداخت(خدمات 
ممکنـه منجملـه   از روشـهاي  غیر مستمر و عملکرد شاغلین حفاظت و بهره برداري بویژه در واحدهاي شهرستانی، 

. به این مهم پرداخته شودشیوه هاي زیر

برقراري بیمه مسئولیت5-1
خطرات ناشی از برخورد با متخلفین و متجـاوزین بـه منـابع، مجـاري و     شرکت موظف است به منظور پیشگیري از

شده ناشی از اجراي وظایف محولـه مطـابق قـوانین    نرا در قبال حوادث پیش بینی 30مأمورین ماده ،تأسیسات آب
.بیمه مسئولیت نمایدمربوطه

سختی کار؛5-2
با توجه به دستورالعمل اجرایی حقوق و ، 30د مأمورین ماده کرپس از تأئید حضور و کارشرکت موظف است

حداکثر پرداختنسبت به حسب موردکارمندان صنعت آب و برق و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري
.اقدام نماید30به مأمورین ماده ) 1200(سقف امتیاز 

پرداخت حداکثر اضافه کاري؛5-3
قانون مدیریت 68ماده 9نسبت به اعمال بند حسب مورد بنا به تشخیص هیئت مدیره شرکتشرکت موظف است 

درصد حقوق ثابت و فوق 50به سقف 30خدمات کشوري مبنی بر مستثنی نمودن مبلغ اضافه کاري مأمورین ماده 
.العاده هاي آنها اقدام نماید
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رالعملنمودار گردش کار برخورد با تخلفات موضوع دستو
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کنترل سند-1
صدور سند-1

.برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت داردنامه تولید، بهرهسند با ضوابط آیین
:.................................کننده خانوادگی کنترلنام و نام

: ................................. سمت 

مهر و امضاء

هاي الزمکنترلدریافت سند و -2
: .......................................تاریخ دریافت سند: ...................................................... نام سازمان

.کامل است...) تعداد اوراق، خوانایی و( سند از نظر شکلی

.هاي مربوطه ثبت گردیدسند در فرم

.مرتبط ابطال گردیداعتباراسناد منسوخ و یا بی
: .............سمت: ................................. خانوادگی کنترل کننده ام و نامن

مهر و امضاء

برداري بهره-3
.........................................................................................................:  نام واحد سازمانی

: تاریخدریافت سند
:خاتمه دوره اجرا تاریخ 

: ...........................سمت................................. : کننده خانوادگی دریافتنام و نام

مهر و امضاء

ابطال سند -4
............................................ بـه اسـتناد   : ............................................................... این سند در تـاریخ 

.ابطال گردید........................................................................................................................... 
:سمت :                   کننده خانوادگی ابطالنام و نام

مهر و امضاء
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:تدوین کنندگان سند
وزارت نیرو 

 مدیرکل دفتر نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفاجواد میبديآقاي
معاون مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیروآقاي منصور آزادي
 رئیس گروه مطالعات دفتر حقوقیشهباز حسین زاده                  آقاي
 حفاظت آب و آبفامعاون مدیرکل دفتر نظام هاي بهره برداري ومحمود رضاییآقاي
 رئیس گروه نظام هاي بهره برداري و حفاظت منابع آب حمید رحمانیآقاي
 کارشناس گروه نظام هاي بهره برداري و حفاظت منابع آبشهریاريشهریارآقاي

مدیریت منابع آب ایران شرکت
 مدیرکل دفتر حقوقی غالمرضا مدنیانآقاي
برداري منابع آب و امور مشترکینهدفتر حفاظت و بهرمدیرکلآقاي سید محمدعلی مصطفوي
برداري کمی و کیفی از آبهاي زیرزمینیهکارشناس گروه حفاظت و بهرآقاي محمد حاتمی
برداري از پسابکارشناس گروه کیفی، محیط زیست و بهرهآقاي شاهرخ محمودي
هارودخانهبرداري ازکارشناس گروه حفاظت و بهرهخانم سحر نوروزي
برداري کمی و کیفی آبهاي سطحیرئیس گروه حفاظت و بهرهآقاي صادق اورعی زارع
 برداري از تأسیسات تأمین آبکارشناس دفتر بهرهمحمد حسین منتظریونآقاي
 دفتر حقوقیرئیس گروه بررسیهاي حقوقی و قانونیسید محمود منتظريآقاي
 ي دفتر حقوقیامالك و مستندسازرئیس گروه محمد قاسم هاشمیآقاي


