آيين ناهه صدور هجوز و نحوه فعاليت شركت هاي آب رساني
زض اجطاي ٍظبيق هصًَض زض هبزُ ٍاحسُ ي هبًَى ضاجغ ثِ اجبظُ تأسيس سبظهبى ثٌبزض ٍ ًطتيطاًي هػَة ذطزاز هبُ
 ٍ 9339آييي ًبهِ سبظهبى ثٌبزض ٍ ًطتيطاًي هػَة ثْوي هبُ  ، 9348هبًَى زضيبيي ايطاى ٍ آييي ًبهِ ثٌسض ّبي ايطاى ايي
آييي ًبهِ تْيِ ٍ تأييس ضس  ( .ثط اسبس هػَثِ هَضخ  9387/2/91هجلس ضَضاي اسالهي سبظهبى ثٌبزضٍ ًطتيطاًي ثِ
سبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي تـييط ًبم يبكت) .

هقدهه
تػسي اًجبم ػوليبت آة ضسبًي ثِ ضٌبٍضّب زض آة ّبي تحت حبًويت ًطَض جوَْضي اسالهي ايطاى هستلعم اذص هجَظ
كؼبليت اظ سبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي هي ثبضس .سبظهبى ثب تَجِ ثِ هوتضيبت اجتوبػي  ،اهتػبزي ٍ ًلبيت يب ػسم ًلبيت
تؼساز ضطًت ّبي هَجَز ٍ ثب ضػبيت هلبز ايي آييي ًبهِ اهسام ثِ غسٍض هجَظ ذَاّس ًوَز.

فصل اول :تعاريف  ،وظايف و هسؤوليت ها
هبزُ اٍل -تؼبضيق
1سبظهبى زض ايي آييي ًبهِ  ،هٌظَض سبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي است.2ضطًت آة ضسبًي ضرع حوَهي است ًِ هجبظ ثِ اًجبم ػوليبت آة ضسبًي زض آة ّبي تحت حبًويت ًطَضجوَْضي اسالهي ايطاى هي ثبضس.
3آة ضسبًي ػجبضت است اظ تأهيي  ،شذيطُ سبظي  ،اًتوبل ٍ تحَيل آة ثِ ضٌبٍض.4تضويي ٍثيوِ اي است ًِ ثطاي حسي اجطاي تؼْسات ٍ العاهبت ثِ سبظهبى اضائِ هي ضَز ٍ هي تَاًس ثِ غَضت ٍجِ ًوسٍ ،ثيوِ هلٌي  ،سلتِ يب ضوبًت ًبهِ ثبًٌي ثبضس.
5زستَضالؼول زٍضُ ّبي آهَظضي هٌظَض زستَضالؼول زٍضُ ّبي آهَظضي ضطًت ّبي ًبضگعاضي تطاثطي زضيبيي هػَةّيأت ػبهل سبظهبى هي ثبضس.

هاده دوم -وظايف
1ضػبيت هَاًيي  ،هوطضات  ،آييي ًبهِ ّب ٍ زستَضالؼول ّبي سبظهبى  ،گوطى  ،هٌبعن ٍيژُ اهتػبزي – ثٌسضي ٍ هٌبعنآظاز تجبضي  ،هحيظ ظيست  ،ثْساضت ٍ سبيط هطاجغ شيطثظ زض ظهيٌِ هَضز كؼبليت.
2اًجبم ػوليبت آة ضسبًي.3ضػبيت ًٌَاًسيَى ّبي ثيي الوللي هػَة هطتجظ ثب هَضَع ايي آييي ًبهِ.4ثٌبضگيطي ًبضًٌبى هجطة ٍ آهَظش زيسُ ثط اسبس استبًساضزّبي هػَة.5-ضػبيت العاهبت هَاًيي ًبض ٍ تأهيي اجتوبػي زض ذػَظ ًبضًٌبى تحت پَضص ًٍظبضت ثط ػولٌطز آًبى.

تجػطُ 9زض هٌبعن آظاز ٍ ٍيژُ ضػبيت هوطضات ًبضگطي الظم االجطا هي ثبضس.
6اػعام ًبضًٌبى ثطاي عي زٍضُ ّبي آهَظضي هطتجظ.7تجْيع ًبهل ًبضًٌبى ػوليبتي ثِ ٍسبيل ٍ تجْيعات ايوٌي.8-ثٌبضگيطي تجْيعات ٍ اثعاض ػوليبتي ٍ ضٌبٍضّبي استبًساضز هغبثن هَضَع كؼبليت ايي آييي ًبهِ.

هاده سوم -هسؤوليت ها
1زٍضُ هسؤٍليت ضطًت اظ ظهبى ضطٍع كؼبليت هَضَع ايي آييي ًبهِ آؿبظ ٍ تب ذبتوِ زٍضُ كؼبليت ازاهِ هي يبثس.2ضطًت زض هوبثل ضرػي ًِ ثطاي ػوليبت هصًَض ثب ٍي هطاضزاز هٌؼوس ًوَزُ هسؤٍل هي ثبضس.3ضطًت هسؤٍل اػوبل ٍ ضكتبض ًبضًٌبى ذَز زض اضتجبط ثب ٍظبيق هحَلِ هي ثبضس.4ضطًت هسؤٍل پطزاذت جطاين ٍ ججطاى ّعيٌِ ّب ٍ ذسبضات ٍاضزُ ثِ تأسيسبت  ،تجْيعات  ،هحيظ ظيست زضيبيي ٍاضربظ ثبلث زض غَضتي ًِ ًبضي اظ هػَض زض اًجبم كؼبليت هَضَع ايي آييي ًبهِ ثبضس  ،ذَاّس ثَز.
5-ضطًت هٌلق است ًبضًٌبى ٍ هسؤٍليت ذَز ضا ثيوِ ًوبيس.

6-تأهيي آة ثْساضتي ٍ سبلن ثطاي هػطف ضطة ًبضًٌبى ضٌبٍض.

فصل دوم :شرايط و صالحيت
هاده چهارم -شرايط عووهي هديرعاهل
1تبثؼيت ايطاى2حساهل سي  25سبل3اًجبم ذسهت ًظبم ٍظيلِ يب هؼبكيت زائن4-ػسم اضتـبل ثِ ًبض زض زستگبُ ّبي زٍلتي ٍ ًساضتي سوت هطبثِ زض سبيط ضطًت ّب

هاده پنجن -شرايط حرفه اي هديرعاهل و هدير شعبه
الق  :ضطايظ هسيطػبهل هسيطػبهل ثبيس زاضاي هسضى تحػيلي ًبضضٌبسي ثب چْبض سبل  ،كَم زيپلن ثب ضص سبل ٍ يب زيپلن
ثب ّطت سبل سبثوِ ًبض هليس اجطايي زض ظهيٌِ ػوليبت ثٌسضي يب زضيبيي ٍ ّوچٌيي زاضاي هؼلَهبت الظم زض ظهيٌِ ّبي
ػوليبت آة ضسبًي ،هَاًيي ٍ هوطضات ثٌسضي ٍ زضيبيي ،هَاًيي ٍ هوطضات گوطًي  ،ايوٌي ٍ هحيظ ظيست زضيبيي ثبضس.
ة  :ضطايظ هسيطضؼجِ هسيط ضؼجِ ثبيس زاضاي حساهل هسضى تحػيلي زيپلن ٍ زٍ سبل سبثوِ ًبض هليس اجطايي زض ظهيٌِ
ػوليبت ثٌسضي يب زضيبيي ٍ ّوچٌيي زاضاي هؼلَهبت زض ظهيٌِ ّبي ػوليبت آة ضسبًي ،هَاًيي ٍ هوطضات ثٌسضي ٍ زضيبيي،
هَاًيي ٍ هوطضات گوطًي  ،ايوٌي ٍ هحيظ ظيست زضيبيي ثبضس.
تجػطُ 9
هؼلَهبت لحبػ ضسُ ثطاي هسيطػبهل ٍ هسيط ضؼجِ اظ عطين اضائـِ گـَاّي هؼتجـط اظ هطاًـع ػلوـي حطكِ اي ٍ آهَظضي
زاذلـي ٍ ذـبضجي هجـبظ اظ هجيـل هطاًـع آهـَظش ػـبلي  ،هطاًـع آهَظضـي ٍظاضتربًِ ّب  ،هطاًع آهَظضي زاضاي هجَظ اظ
سبظهبى ٍ يب عي زٍضُ ّـبي ًـبضثطزي هـَضز تأييـس سبظهبى ٍ يب هجَلي زض آظهَى ًتجي احطاظ هي گطزز.

تجػطُ 2
ًحَُ اضظضيبثي گَاّيٌبهِ هؤسسبت آهَظضي  ،چگًَگي ثطگعاضي آظهَى ًتجي  ،ػٌبٍيي ٍ هحتَاي زٍضُ ّبي آهَظضي
هَضز ًيبظ ثِ هَجت زستَضالؼول سبظهبى ذَاّس ثَز.
ج ً :حَُ احطاظ ضطايظ ثِ هٌظَض احطاظ سبثوِ ًبض هليس اضائِ يٌي اظ هساضى شيل ضطٍضي است  -9 :تأييسيِ يب حٌن
ًبضگعيٌي يب ثبظًطستگي غبزض ضسُ زستگبُ ّبي زٍلتي يب ػوَهي ًِ هجيي سَاثن هطتجظ اجطايي زض آى زستگبُ ّب ثبضس .
 -2ضٍظًبهِ ضسوي ًطَض هجٌي ثط ػضَيت هتوبضي ثِ ػٌَاى هسيطػبهل ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ  -3 .تأييسيِ
سبظهبى تأهيي اجتوبػي هجٌي ثط ايٌٌِ هتوبضي زض ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ اضتـبل زاضتِ ٍ حن ثيوِ پطزاذت
ًوَزُ است  -4 .تأييسيِ سبثوِ ًبض زض ذبضج اظ ًطَض تَسظ سبظهبى ّبي زٍلتي  ،ػوَهي  ،هطاًع ذػَغي هؼتجط زض آى
ًطَض ثب گَاّي سلبضت جوَْضي اسالهي ايطاى.

هاده ششن -تطبيق شرايط و الساهات
1هست اػتجبض هجَظ غبزض ضسُ چْبض سبل توبم هي ثبضس ٍ توسيس آى هٌَط ثِ احطاظ ضطايظ هٌسضج زض ايي آييي ًبهِ هيثبضس.
2زض غَضتي ًِ ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ زض هست چْبض سبل هتَالي ّيچگًَِ كؼبليتي ًساضتِ ثبضٌس سبظهبى زضظهيٌِ پطٍاًِ كؼبليت آًْب تجسيس ًظط ذَاّس ًوَز.
ً3ليِ ضطًت ّبي آة ضسبًي اػن اظ ضطًت ّبيي ًِ هجل اظ تػَيت ايي آييي ًبهِ هجَظ كؼبليت زضيبكت ًوَزُ اًس يبضطًت ّبيي ًِ ثؼساً هجَظ زضيبكت ذَاٌّس ًوَز  ،هٌللٌس ثِ هٌظَض ججطاى ذسبضات احتوبلي ًبضي اظ اًجبم ٍظبيق ٍ
كؼبليت ّبي ذَز ٍ ًبضًٌبى ضبى زض هحسٍزُ اًجبم ػوليبت ًسجت ثِ سپطزى تضويي ثِ هجلؾ زٍيست هيليَى ضيبل اهسام
ًوبيٌس.
تجػطُ 9زض غَضتي ًِ ثيوِ ًبهِ هسئٍَليت هؼتجط اضائِ ضَز ًيبظي ثِ سپطزى تضويي ًوي ثبضس.
4-زاضا ثَزى زكتط هطًعي ًبض هٌبست ثب ًبضثطي ازاضي ٍ زاضتي زكتط ضؼجِ زض ّط يي اظ ثٌبزض هَضز ًظط جْت كؼبليت.

5ضطًت ّبي آة ضسبًي ًِ ٍضؼيت آًْب ثب ايي آييي ًبهِ هغبثوت ًساضز  ،هَظلٌس تب زٍ سبل اظ تبضيد الظم االجطا ضسىايي آييي ًبهِ ٍضؼيت ذَز ضا ثب هلبز آى تغجين زٌّس.
6ثِ هٌظَض سبهبًسّي كؼبليت ضطًت ّبي آة ضسبًي ٍ تطؿيت آًْب ثِ ضػبيت ّط چِ ثيطتط استبًساضزّب ٍ تَجِ ثِغالحيت ّبي ترػػي ًبضًٌبى ٍ تجْيع اهٌبًبت  ،سبظهبى ًسجت ثِ عجوِ ثٌسي ضطًت ّبي هَغَف ثطاسبس
زستَضالؼول هطثَعِ اهسام ذَاّس ًوَز  .ضطًت ّبي آة ضسبًي هٌللٌس اعالػبت هطثَعِ ضا زض اذتيبض سبظهبى هطاض زٌّس.
ً7ليِ ضطًت ّبي آة ضسبًي ثبيس زض سطثطٍ ّبي هٌبتجبتي ذَز ثِ كؼبليت آة ضسبًي ًيع اضبضُ ًوبيٌس.8ضطًت ّبي آة ضسبًي هَظلٌس تـييط هسيطػبهل  ،هسيط ضؼجِ ٍ ّط گًَِ تـييط زض ًطبًي هطًع اغلي  ،ضؼت ٍ تلليضطًت ضا ثِ عَض ًتجي ثِ اعالع سبظهبى ثطسبًٌس.
9ضطًت ّبي آة ضسبًي هَظلٌس زاضًسگبى اهضبي هجبظ ضطًت ضا ثِ عَض ًتجي ثِ سبظهبى هؼطكي ًوبيٌس.10تـييط هسيطػبهل ٍ هسيط ضؼجِ هٌَط ثِ احطاظ ضطايظ هصًَض زض ايي آييي ًبهِ ٍ اػالم ثِ سبظهبى هي ثبضس.11گصضاًسى زٍضُ ّبي آهَظضي تَسظ هسيطػبهل  ،هسيط ضؼجِ ٍ ًبضًٌبى ثط اسبس زستَضالؼول سبظهبى.12ضطًت ّب هٌللٌس تجْيعات ٍ اهٌبًبت الظم جْت كؼبليت زض ظهيٌِ هجَظ غبزض ضسُ ضا زض ظهبى هوتضي تْيِ ٍ تساضىًوبيٌس.
13ضطًت ّب هٌللٌس ًبضًٌبى ػوليبتي ذَز ضا ثِ عَض ًبهل ثِ ٍسبيل ٍ تجْيعات ايوٌي ثط اسبس استبًساضزّبي هػَة ،تجْيع ًوبيٌس.
14ضطًت ّب ثبيس ثطاي ايجبز تأسيسبت  ،هربظى ٍ لَلِ گصاضي ثِ هٌظَض تأهيي شذيطُ سبظي ٍ اًتوبل آة زستَضالؼولّبي سبظهبى ضا ثغَض ًبهل ضػبيت ًوبيٌس.
15ضطًت ّب هٌللٌس ًسجت ثِ استوطاض هسيطيت سيستن تضويي ًيليت اهسام ًوبيٌس.16ضطًت ّب هٌللٌس ًليِ ضٌبٍضّبي تحت اذتيبض ضا ًِ ثِ هٌظَض اًجبم ػوليبت آة ضسبًي ثِ ًبض هي گيطًس  ،ثط اسبسالعاهبت ًٌَاًسيَى ّبي ثيي الوللي ايوٌي ظيست هحيغي تجْيع ًوبيٌس.

فصل سوم :نظارت  ،نحوه صدور  ،تعليق و لغو هجوز فعاليت
هاده هفتن -نظارت
1سبظهبى ثِ هٌظَض اعويٌبى اظ اجطاي ًبهل ٍ هَثط هوطضات ٍ زستَضالؼول ّبي هػَة ٍ اًجبم هغلَة ٍظبيق ٍ ضػبيتهلبز ايي آييي ًبهِ اهسام ثِ ًظبضت هستوط ٍ هٌظن اظ كؼبليت ضطًت ّبي آة ضسبًي هي ًوبيس.
2ضطًت ّبي آة ضسبًي هٌللٌس گعاضش ػولٌطز سبالًِ ذَز ضا ثِ ّوطاُ هلبغب حسبة اضظي – ضيبلي زض اضتجبط ثبسبظهبى ضا زض پبيبى ّط سبل ثِ اهَض ضطًت ّب اضائِ ًوبيٌس.
هاده هشتن -صدور هجوز فعاليت
غسٍض هجَظ كؼبليت زض ظهيٌِ آة ضسبًي هٌَط ثِ احطاظ غالحيت ّبي هصًَض زض ايي آييي ًبهِ ٍ اضائِ هساضى ثجتي
ضطًت هجٌي ثط ٍجَز كؼبليت آة ضسبًي زض هَضَع ضطًت هي ثبضس.
تجػطُ 9هجل اظ اػغبء پطٍاًِ كؼبليت ثِ هٌظَض ضػبيت هوطضات زاذلي ٍ ًٌَاًسيَى ّبي ثيي الوللي اهٌيتي اظ جولِISPS-
ًCODEظط زكتط هطًعي حطاست سبظهبى زض هطًع ٍ حطاست ّبي تبثؼِ زض ثٌبزض زض هَضز غالحيت سيبسي  ،اهٌيتي
هسيطاى ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ استؼالم هي گطزز  .زض غَضتي ًِ ظطف هست يٌوبُ پبسري زضيبكت ًطَز
غالحيت آًْب تأييس ضسُ تلوي هي ضَز.
تجػطُ 2هطجغ تطريع ًوي ٍ ًيلي ًبضًٌبى هجطة  ،تجْيعات ػوليبتي ٍ ،سبيل ايوٌي ٍ سبيط هَاضز هطثَط ثِ اهٌبًبت
ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ  ،سبظهبى ذَاّس ثَز.
تجػطُ 3ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ ضأسبً ًسجت ثِ ثبظاضيبثي ٍ ػوس هطاضزازّبي هطثَعِ اهسام هي ًوبيٌس ٍ سبظهبى
ّيچ گًَِ تؼْس ٍ هسؤٍليتي زض ايي ظهيٌِ ًساضز.

هاده نهن -تعليق و لغو هجوز فعاليت
1زض غَضتي ًِ غالحيت ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ ثغَض ًلـي يـب جعئـي ظايـل گـطزز ٍ پـس اظ اذغبض ًتجيسبظهبى ثب تؼييي هْلـت هٌبسـت  ،غـالحيت هعثـَض احـطاظ ًگـطزز  ،تـب ظهـبى احـطاظ هجـسز غالحيت ّب  ،اظ اضائِ ذسهبت
ثِ آًْب ذَززاضي ذَاّس ضس.

2زض غَضت ػسم ضػبيت ٍظبيق ٍ العاهبت هٌسضج زض ايي آييي ًبهِ ٍ ّوچٌيي ضـَاثظ ٍ هوـطضات سـبظهبى اظ عطفضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ  ،سبظهبى ثط حست هَضز ٍ ثِ تطتيت ًسجت ثِ تصًط ًتجي  ،اذغبض ًتجي ٍ تؼلين كؼبليت
ثِ هست  3هبُ اهسام ذَاّس ًوَز.
3زض غَضت تٌطاض يب تساٍم ترلق  ،هَضَع جْت ضسيسگي ٍ اتربش تػوين زض هَضز چگًَگي ازاهِ كؼبليت ضطًت هجٌيثط تؼلين يب لــَ هجـَظ كؼبليـت  ،هطاتـت ثـِ ًويسـيًَي هطًـت اظ ًوبيٌـسگبى سـبظهبى ثٌبزض ٍ زضيبًَضزي  ،گوطى ايطاى
يب زثيطذبًِ هٌبعن آظاز ٍ ٍيژُ اهتػبزي (حست هَضز) ٍ اتبم ثبظضگبًي غٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى احبلِ هي ضَز.
تجػطُ 9تػويوبت ًويسيَى ثب اًثطيت آضاء هؼتجط است.
تجػطُ 2تػوين ًويسيَى هبًغ تؼويت هترلق زض هطاجغ هبًًَي غالحيت زاض ًرَاّس ثَز.
تجػطُ 3هحل تطٌيل جلسبت ًويسيَى ٍ زثيطذبًـِ آى ثـطاي اضسـبل زػـَت ًبهـِ ٍ اثـالؽ تػـويوبت ًويسيَى ٍ
پيگيطي آى زض سبظهبى ذَاّس ثَز.
تجػطُ 4ضسيسگي ثِ ترللبت ضطًت ّب ثبيس ثب حضَض ًوبيٌسُ هبًًَي ضطًت غَضت پصيطز ٍ ثـطاي اًجـبم ايي اهط
زثيطذبًِ ًويسيَى ٍ ،هت تؼييي ضسُ ضا ثِ شيٌلغ اثالؽ هي ًوبيس  .ػسم حضـَض شيٌلـغ يـب ًوبيٌـسُ هبًًَي آى زض ظهبى هوطض
هبًغ اظ ضسيسگي ًويسيَى ًرَاّس ضس.
تجػطُ 5زضهَاضزي ًِ ضطًت هعثَض اظ ضطًت ّبي تؼبًٍي ثبضـس ًوبيٌـسُ اتـبم تؼـبٍى ثجـبي ًوبيٌـسُ اتبم ثبظضگبًي
غٌبيغ ٍ هؼبزى ايطاى زض ًويسيَى ضطًت هي ًوبيس.
تجػطُ 6زض غَضت تؼلين  ،لـَ ٍ يب هغغ ذسهبت  ،ضطًت هَظق است ظطف هْلـت تؼيـيي ضـسُ تَسـظ ًويسيَى زض
هَضز هطاضزازّبي هجلي تؼييي تٌليق ًوبيس.

تجػطُ 7زض غَضت ٍغَل گعاضش ٍ هساضى اظ اضگبى ّبي شيػالح يب غسٍض ضأي هغؼي زض هطاجـغ هضـبيي ًسجت ثِ
ضطًت ّبي هَضَع ايي آييي ًبهِ هطاتت اظ عطف سبظهبى ثِ ًويسيَى هَضَع ثٌـس  3ايـي هـبزُ اضجبع ذَاّس ضس.

