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ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و مدیریت وبرنامه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان .14.38481هیأت وزیران در جلسه مورخ 

ای که شرکتهای آب منطقه ای استان و تبدیلاستانها به شرکتهای آب منطقهتبدیل ادارات کل امور آبقانون  دارایی و به استناد ماده واحده

بوشهر را به ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه 14.4ربط ـ مصوب استان ذی ایگیردبه شرکت آب منطقهبیش از یک استان را در بر می

 :تصویب نمود ذیلشرح

 

 

 ای بوشهرمنطقه اساسنامه شرکت سهامی آب

  صل اول ـ کلیات و سرمایهف

 .شوداساسنامه به اختصارشرکت نامیده می ز این پس در ایناای بوشهر است که ، شرکت سهامی آب منطقهنام شرکت -1ماده

 .وزارت نیرو استشرکت درچارچوب سیاستهای  ـ هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل 2ماده  

  .، شهر بوشهر خواهد بودـ مرکز اصلی شرکت 4ماده  

های نامهمربوط و این اساسنامه و آیینو مقررات ( است و از هر لحاظ استقالل مالی داشته و طبق قوانینسهامی خاص ـ نوع شرکت  3ماده 

 .شودمی ، معامالتی و استخدامی ادارهمالی

 .د استـ مدت شرکت نامحدو 7ماده 

منقسم شده است و تماما متعلق به میلیون ریالی باشد که به ده سهم یک( ریال می10ر000ر000ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ) 4ماده 

 .استباشد و پرداخت شدهایران می شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

 .گیردوزیران انجام میبا تصویب هیأت العادهعمومی فوق تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع

 

 فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

 

برداری ، بهره، حفاظت، توسعه، مطالعهشناختزمینه ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در 5ماده 

به  های مربوطتأسیسات و سازه های آبی )به استثناءبرداری ونگهداری از تأسیسات و سازه، بهرهتوسعهایجاد و  بهینه از منابع آب و همچنین

ندرج م ،تکالیفریزی توسعه منابع آبسیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه در چارچوب الزامات و( و برق آبیآب و فاضالب



در  ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوطبرای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه .های وزارت نیرودر قوانین و مقررات مربوط و سیاست

 :باشدخود از جمله مجاز به اقدامات زیر میمحدوده عمل

 

 .آبی برداری از منابع آب و انرژی برق، توسعه و بهرهانجام مطالعات الزم برای شناخت -1

(، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی آبزهکشی و انتقال های آبیاری وهای تأمین و عرضه آب )سدها، شبکها و پروژهتهیه و اجرای طرحه -2

های تأمین و انتقال آب از محل تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه .آبی، تغذیه مصنوعی وتولید انرژی برق، کنترل سیالبرودخانه و سواحل

 .وزارت نیرو خواهد بود باتوانمندی و ظرفیت اجرایی ـ فنی ـ نیروی انسانی ـ مدیریتی شرکت و با تشخیص متناسب اعتبارات ملی

 .دستورالعملهای مصوب وزارت نیروچارچوب انجام اقدامات الزم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در -4

 .نیرو های مصوب وزارتضوابط و برنامه برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها،هرهب -3

 .و یا واگذار شدهبرق آبی ایجاد شده های تأمین و عرضه آب و تولید انرژیبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازهبهره -7

ور سراسری برق کشو پایش شبکه مرکز ملی راهبری برداری و تحت مدیریتتبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره

 .( خواهد بود)دیسپاچینگ

و سایر قوانین ومقررات مربوط به آب ) ازجمله مطالعات  اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادالنه آب -4

در صدور مجوز استفاده و  ارگزاری وزارت نیرونماید و همچنین ک(ارجاع میبرداری از منابع آبنظارت بر بهره پایه و حفاظت کمی و کیفی و

 .قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو برداری از منابع آب موردنیاز بخشهای مختلف مصرف دربهره

 .مشترک بااستانهای مجاور عهده دار شود) های مطالعاتی )دشتهایتبصره ـ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده

 

از منابع  برداری بهترروشهای جدید علمی وفنی به منظور بهره الزم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن انجام تحقیقات -5

 .های وابستهتأسیسات و سازه آب و انرژی برق آبی و

 .رویج فرهنگ استفاده صحیح از آبت-.

 .مربوط ر چارچوب قوانین و مقرراتهای مربوط دواگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه  -3

 .ربطقانونی ذیمراجع های مصوبتحویل آب موردنیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه -10

 برقهای آبی و انرژی و نگهداری ازتأسیسات آب و سازه برداری، بهره، اجراییخرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی -11

 .وری و ارتقاء سطح خدماتبهرهها، افزایشکاهش هزینه آبی و خدمات مشترکان به منظور

فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و داخلی و پیش ، عرضه اوراق مشارکتاخذ هرگونه وام و تسهیالت مالی از منابع داخلی و خارجی -12

 .قانونی اخذ مجوز از مراجع سایر روشهای تأمین منابع مالی با

صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و آبرسانی به ،های آبیاری و زهکشی، شبکهشناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب -14

 شمردم و بخ های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکتبرداری و نگهداری ازتأسیسات و سازهو بهره ، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبیسواحل

ه غیردولتی بمجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش ها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو وغیردولتی در قالب سیاستها،برنامه

 .منظور اجرای طرحهای یادشده

بوط با اهداف و ، فنی واقتصادی در امور مرعلمی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعههمکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی -13

 .وظایف شرکت



قوانین ومقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری  انجام هر گونه عملیات و معامالت بازرگانی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی و -17

 .و به صرفه و صالح شرکت باشد

 .باشدگذاری در سایر شرکتها نمیتبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه

 

 ـ ارکان شرکت فصل سوم

 

 :باشدارکان شرکت به شرح زیر می - .ماده 

 الف ـ مجمع عمومی

 ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل

 ج ـ بازرس و حسابرس

منابع آب ایران بوده و ریاست آن به مدیریت ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی 3ماده 

 .باشدمیمدیریت منابع آب ایران مدیره شرکت مادر تخصصیعهده رییس هیأت 

 : ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از 10ماده 

 جمع عمومی عادیم -1

 العادهجمع عمومی فوقم -2

 یک بار برای استماع و رسیدگی به .خواهد شد ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل11ماده 

نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات تصمیم گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ

 .عمومی ذکر شده استدستور جلسه مجمع مربوط در

 وضوعاتی که با رعایت قوانین وشرکت وسایر م ها و خط مشی آتیبار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه

 .قید شده است مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی

اعضاء مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره اکثریت العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا به تقاضایتبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق

 .تواند تشکیل شودمجمع عمومی میزمان به دعوت رییس و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر

رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمعـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق 12ماده 

 .العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بوددر مجمع عمومیفوق عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضاء و

حداقل ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل  العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسهدعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق

 .خواهد آمد

 .شوداعضاء مجمع ارسال سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای

 :باشدت مجمع عمومی عادی به شرح زیر میـ وظایف و اختیارا 14ماده 

 .های عملیات آتی شرکتاتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه -1

 .شرکت و بودجه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات ساالنه و صورتهای مالی -2

 .مقررات مربوط کت با رعایت قوانین وها و نحوه تقسیم سود ویژه شراتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته -4



 .( شرکتانتخاب یا عزل رییس و اعضاء هیأت مدیره و بازرس )حسابرس -3

( الیحه 231دستمزد مقررمی نماید و با رعایت ماده ) تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیأت مدیره درحدودی که شورای حقوق و -7

 .تجارت قانونی اصالح قسمتی از قانون

 .تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت -4

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب مجمع عمومی ، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات، معامالتینامه مالیپیشنهاد آیین -5

 .تصویبوزیران برایمربوط به هیأت ایران و با رعایت قوانین و مقررات

آبی و خدمات ارایه شده براساس گزارش انرژی برق ،بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف بررسی و تأیید -.

 .نیرو بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارت

ی آن به وزارت نیرو برا تمام شده و ارایهنظر گرفتن بهای ، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با در، حق اشتراکبررسی و تأیید تعرفه آب -3

 .های مربوطتعرفه طی مراحل تصویب و ابالغ

بینی توسط مراجع تصویب کننده پیشنحو مشخص های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاوت بهتبصره ـ چنانچه تعرفه

 .خواهد شد

 .وتعدیل نیروی انسانی های جذبز و برنامهبررسی و تصویب ساخت کالن شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیا -10

داوری و تعیین داور و همچنین استرداد امر به اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع -11

 .جمهوری اسالمی ایران ومقررات مربوط ( قانون اساسی143دعوی با رعایت اصل )

 .شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران ربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومیپیشنهاد ضوابط م -12

 .های شرکتتعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی -14

ت ع عمومی عادی شرکت استصویب مجماساسنامه مستلزم اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این -13

 .و مقررات مربوط در دستورجلسه مجمع قید شده است و سایر مواردی که با رعایت قوانین

 :باشدالعاده به شرح زیر میـ وظایف مجمع عمومی فوق 13ماده 

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

 .قانون و پیشنهادبه هیأت وزیران برای تصویب ییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوببررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغ -2

 .هیأت وزیران برای تصویبپیشنهاد به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحالل شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و -4

عادی از میان افراد صاحب نظر در عمومی ه با تصویب مجمعـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود ک 17ماده 

 .شوندمی تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب

ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه منابع آب اعضاء هیأت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت

 .ان اشتغال داشته باشندایر شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

تجدیدانتخاب به عمل نیامده است در سمت خود  شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی کهاعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می

 .استهای بعد بالمانعبرای دوره باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها

 .مدیره انتخاب کنداصلی هیأت البدل به عنوان جایگزین اعضایعلیتواند یک نفر عضو ـ مجمع عمومی عادی می 14ماده 

ر ( غیتشخیص رییس مجمع عمومیمدیره )به در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأت

 .البدل جایگزین خواهد شدممکن شود، عضو علی



 .در جلساتهیأت مدیره بدون حق رای شرکت کند تواندشود و میبین کارکنان شرکت انتخاب می البدل هیأت مدیره ازتبصره ـ عضو علی

 .اکثریت آراءموافق کل اعضاء اتخاذ خواهد شد یابد و تصمیمات باـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می 15ماده 

دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه  منظم در محل شرکت تشکیل وـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور  .1ماده 

در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیأت مدیره الزامی  .شد توسط رییس هیأت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد

 .بود نخواهد

نظرمخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد  مدیره در آن با درجـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت  13ماده 

 .رسید

 :باشدمسؤولیت ابالغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می

ا در حفعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صری ـ هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معامالت که مرتبط با موضوع 20ماده 

 .دارای اختیارات کامل استنگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات صالحیت مجمع عمومی قرار

 :باشدهمچنین دارای وظایفی به شرح زیر می

 .های کالن شرکت به مجمع عمومیپیشنهاد خط مشی و برنامه -1

 .تصویبمجمع عمومی برای رای ارایه بهبرداری و توسعه تأسیسات بتأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره -2

 .عمومی برای تصویبارایه آن به مجمع ، گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی شرکت ورسیدگی و تأیید بودجه ساالنه -4

 .مجمع عمومی ، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به، معامالتیهای مالینامهتأیید آیین -3

های مرتبط بافعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات زمینه ، صنعتی و بازرگانی در، فنیمربوط به مبادله اطالعات علمیتصویب ضوابط  -7

 .و مفاد این اساسنامه

 .قوانین و مقررات مربوطرعایت تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با -4

برق آبی وخدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط  ، انرژیرش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرفتهیه گزا -5

 .ایران و ارایه به مجمع عمومیمنابع آب صوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریتم

 .، معامالت و کلیه فعالیتهای شرکتانجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات -.

 .بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی -3

 .عمومی، به مجمعمربوط بررسی و پیشنهاد ساختار کالن شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی -10

 .جمع عمومیو اعالم به مشرکت تصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن و سقف پستهای سازمانی -11

برای مجمع عمومی شرکت و همچنین قانونی و ارسال بررسی و تأیید صورتهای مالی شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره در مهلت مقرر -12

 .بازرس و حسابرس شرکت به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای

 دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصلاسترداد و همچنینبررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور  -14

 .مقررات مربوط ایران و( قانون اساسی جمهوری اسال می143)

 .حکم انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور -13

 .بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی الزم برای اداره شرکت -17

 .یص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومیتشخ -14



 .تفویض نماید تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعاملهیأت مدیره به مسؤولیت خود می -15

 یا خارج از آن توسط هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین -21ماده 

مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤول اداره کلیه امور .شودشرکت منصوب می انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی

 .باشدمی شرکت

 .تفویض نمایدکارکنان شرکت ازتواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک مدیرعامل می

 :ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است 22ماده 

 .اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی -1

 .مدیره ، بودجه ساالنه شرکت به هیأت، برنامه عملیاتی، تنظیم و پیشنهاد خط مشیتهیه -2

 .شرکتآموزشی در بودجه ، تدارکاتی و، تحقیقاتیبانی فنیبینی اعتبار الزم برای خرید خدمات پشتیپیش -4

 .تهیه و تنظیم صورتهای مالی ساالنه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره -3

 .ربطذیبه واحدهای های مربوط و ابالغنامهتعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین -7

 .، معامالتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیرههای مالینامهپیشنهاد آیین -4

 .پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی  -5

 .مدیره جهت تصویب ( اساسنامه و ارایه آنها به هیأت5( ماده )4تنظیم قراردادهای مربوط به بند )  -.

 .امور شرکت درحد قوانین و مقررات مربوط و انجام اقدامات الزم برای حسن ادارههای شرکت نامهنظارت بر حسن اجرای آیین -3

 .و هیأت مدیره استوظایف مجمع عمومی اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از -10

 مراجع های مصوبنامهررات و آیینبراساس قوانین ومق بیه آنها، ترفیع و تن، تعیین حقوق و دستمزد، پاداشعزل و نصب کارکنان شرکت -11

 .ذیصالح

شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از دفاع از حقوق ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای 24ماده 

 موارد به داوری یت مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به ارجاعتواند با رعامدیرعامل می .دارد کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را

 .اقدام نماید

( و یکی از اعضاء هیأت مدیره به ویمدیرعامل )یا نماینده ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاء 23ماده 

کلیه چکها عالوه .مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید .( برسدانتخاب هیأت مدیره )یانماینده منتخب هیأت مدیره

 .رسید بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد

مدت یکسال انتخاب و باتصویب مجمع عمومی برای  ـ شرکت دارای بازرس وحسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط 27ماده 

 .خواهد شد

 .شودعادی شرکت اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای -1تبصره 

ای حسابداران استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانون 2تبصره 

یادشده  البدل را نیز براساس قانونتواند بازرس و حسابرس علیباشد، میـ انتخاب کرده1372ار رسمی ـ مصوبذیصالح به عنوان حسابد

حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خودعمل  انتخاب نماید تا چنانچه بازرس وحسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد،

 .نماید



 

 صورتهای مالی -فصل چهارم 

 

 .باشدمی ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال 25ماده 

مقرر قانونیدر اختیار بازرس و حسابرس قرارداده  ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد .2ماده 

 .شود

انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی را برای ( اساسنامه22( ماده )4ضوع بند )ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات مو 23ماده 

 .مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد

 

 سایر مقررات -فصل پنجم 

 
ع ضوابط تاب ها، تأسیسات ومنابع آب و انرژی برق آبیسازه برداری ازها و فعالیتهای توسعه و بهرهـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه 40ماده 

 .بود و مقررات وزارت نیرو خواهد

های عملیاتی کشور،شرکت موظف است برنامه های آبریز اصلیبه منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هر یک از حوزه -41ماده 

 نظیم و به اجرا بگذارد وهای مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تعمل در چارچوببرنامه مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه

زبور مآن مدیریت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریتهای شود در اختیارمدیریتهای حوزه آبریز اصلی خواسته میآمار و اطالعاتی را که از طرف

 .یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد از تأسیسات متعلق به شرکت و

 .تأییدشورای یادشده رسیده است شورای نگهبان به 14.387825مورخ  3840812343.ره این اساسنامه به موجب نامه شما


