تاریخچه تاسیس شرکت
بهره برداری و توزیع آب تا قبل از سال  1340توسط بنگاه مستقل آبیاری و تحت پوشش وزارت کشاورزی صورت
میگرفت و در این سال این وظیفه از وزارت کشاورزی به وزارت آب و برق تحت عنوان بنگاه آبیاری سیستان انتقال
یافت که عمالً وظیفه آن آبیاری منطقه سیستان با استفاده از رودخانه هیرمند بود  .در سال  1345این بنگاه به
سازمان آبیاری سیستان و بلوچستان تغییر نام یافت و عمال منطقه بلوچستان جزء محدوده کاری آن قرار گرفت آنگاه
در سال  1347با عنوان شرکت سهامی آب منطقه ای جنوب شرق به انجام وظیفه پرداخت  .در سال  1356این نام
به شرکت آب و برق سیستان و بلوچستان تغییر یافت و باالخره در سال  1359بر اساس مصوبه شورای انقالب
اسالمی بخش آب از این شرکت جدا گردیده و بطور مستقل  ،تحت عنوان شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و
بلوچستان شروع به کار کرد.

موضوع فعالیت و وظایف شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت ،مطالعه  ،توسعه  ،حفاظت ،بهره برداری بهینه از منابع آب  ،تولید انرژی
برق آبی  ،ایجاد  ،توسعه  ،بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آب ( باستثنای تاسیسات و سازه های
مربوط به آب و فاضالب ) و برق آبی در چار چوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت
نیرو میباشد .برای نیل به این اهداف شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به
اقدامات زیر میباشد.
1ـ انجام مطالعات الزم برای شناخت  ،توسعه و بهره برداری از منابع آب
 2ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخشهای مختلف مصرف  ،شبکه های آبیاری و
زهکشی,آبرسانی به شهرهاوصنایع  ،پایداری وایمنی سدها  ،مهندسی رودخانه و سواحل  ،کنترل سیالب  ،تغذیه
مصنوعی.

3ـ بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب,انتقا ل آب ایجاد شده و یا واگذار شده.
4ـ بهره برداری از منابع آب در چهار چوب سیاستها  ،ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو
 5ـ اجرای برنامه ها و مصوبات واموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادالنه آب و سایر قوانین و مقررات
مربوط به آبرسانی از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب به عنوان

کارگزاری ارجاع مینماید.
6ـ کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف
7ـ انجام تحقیقات الزم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و به کار بردن روشهای جدید علمی وفنی به منظور بهره
برداری بهتر.
8ـ واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
9ـ تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط
10ـ خرید خدما ت از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی  ،اجرایی  ،بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب
و سازه های آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها  ،افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.
11ـ جلب مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی در اجرای طرحهای توسعه منابع آب  ،شبکه های آبیاری و زهکشی ،
آبرسانی به صنایع و شهرها  ،مهندسی رودخانه و سواحل  ،تغذیه مصنوعی و بهره برداری و نگه داری از تاسیسات و
سازه های آبی

