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 حقوق شهروندان در شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی در پرتو الزامات کارکنان شرکت

 
 



 منشور حقوق شهروندی شرکت آب منطقه ای مرکزی

 
 



 تکالیف شهروندان نسبت به شرکت آب منطقه ای مرکزی

 در بدون را آن بتوان که است بعدی تک امر یک نه و باشد داشته بر در را حق فقط که است سویه یک امر یک نه شهروندی قوقح

 منطقه آب های شرکت و عام طور به اجرایی دستگاههای که طور همان لذا نمود؛ اجرا دیگران حقوق گوناگون ابعاد ب گرفتن نظر

 مردم آگاهی انتظار نمایند، تالش حقوق این احقاق جهت در و شناخته رسمیت به را خود به نسبت مردم حقوق باید خاص، طور به ای

 وظایف و اهداف به عنایت با که است مبرهن و واضح البته. دارند نیز را خود به نسبت اجرایی دستگاههای حقوق و خود تکالیف از

 رعایت به نهایتاً ها، شرکت این حقوق رعایت ای، منطقه آب های شرکت ما مدنظر محدود مصداق در و اجرایی دستگاههای حساس

 .شد خواهد اشاره تکالیف این ترین مهم از برخی به ادامه در. انجامد می مردم حقوق

 می زحمت جامعه عمومی منابع تأمین برای که اجرایی دستگاههای کارکنان به احترامی بی هرگونه از پرهیز-1

 کشند

 باشند می نیز حقوقی دارای لیکن شوند؛ می مردم رعایت به سفارش همواره اگرچه اسالمی؛ حکومت کارگزاران ما، دینی تعالیم در

 و هستند( س) فاطمه حضرت مهریه حافظان و حامیان ای منطقه آب های شرکت کارکنان. هستند آن رعایت به مکلف مردم، که

 به آنها با نامناسب برخورد احترامی، بی توهین، لذا آنهاست؛ فرزندان و نسل همین مردم ضروری مصارف برای آب حفظ آنها هدف

 -شد ذکر که طور همان– شهروندی حقوق اینکه به توجه با موضوع، این اخالقی قبح از جدا. است مسلمان ایرانی  یک شان از دور

 شوند، برخوردار شهروندی حقوق از توانند می که هستند شهروندانی اول وهله در نیز دولت کارکنان و نیست طرفه یک موضوع یک

 اسالمی مجازات قانون ، عمومی نهی این بر عالوه. است شده نهی نیز امر این به مربوط مقررات و قوانین در آنها با نامناسب برخورد

 دانسته کیفری اجرای ضمانت مستلزم را آنها به احترامی بی و توهین و داده قرار حمایت مورد را دولت کارکنان نیز خاص طور به

 این کش زحمت و محترم کارکنان به و عام طور به دولت مأمورین به توهین و احترامی بی که بدانند باید شریف مردم لذا، است؛

 کارکنان موارد، اکثر در اینکه و شود همراه مجازات با و گردد دولت مأمور به توهین جرم مشمول تواند می خاص، طور به ها شرکت

 این غیر در. است مردم با آنها همدردی حس و شفقت دلیل به نگرند، می موضوعات این به گذشت دید با ها، شرکت این دلسوز

 مجازات قانون 609 ماده خصوص، این در. دارد وجود مراجعین زننده و زشت برخوردهای قانونی پیگیری امکان صورت

 :دارد می مقرر( تعزیرات)اسالمی

 یا اسالمیشورای مجلس نمایندگان از یکی یا وزرا یا جمهور رییس معاونان یا قوه سه روسای از یکی ،سمت به توجه با هرکس

 و ومؤسسات هاوزارتخانه کارکنان یا محاسبات دیوان اعضای یا یاقضات نگهبان شورای اعضای یا خبرگان مجلس نمایندگان

 پنجاه یا و شالقضربه( 74) تا یا و حبس ماه شش تا سه به نماید توهین آن سبببه یا وظیفه انجام حال در شهرداریها و دولتی شرکتهای

 در آنچه تمامی که است آن است تاکید به الزم اینجا در که مهمی موضوع. شودمی محکوم نقدی جزای ریال میلیون یک تا هزار

 مصداق صورتی در تنها شد، بیان آن شدن شناخته رسمیت به لزوم و اعتراض و انتقاد بر شهروندان حق خصوص در پیشین مباحث

 ماده سوم بند در چنانکه گردد؛ ارایه احترامی بی و توهین هرگونه از فارغ و خود صحیح شیوه به اعتراض و انتقاد که داشت خواهد

 اقدامات و تصمیمات از آمیز، توهین الفاظ از استفاده بدون و مقررات و قوانین چارچوب در که شخصی: شده مقرر چنین مصوبه 12

 سوی از قضایی یا اداری پیامد یا تعقیب با انتقاد، این دلیل به نباید کند، می انتقاد ها رسانه سطح در مسئول فرد یا اجرایی دستگاه



  انتقادش که است شخصی شود، رو روبه اداری و قضایی تعقیب با نباید انتقاد دلیل به که شخصی پس. شود مواجه دستگاه مسئولین

 توهین انتقاد که است آن عبارت این مخالف مفهوم. است بوده آمیز توهین الفاظ از استفاده بدون و مقررات و قوانین چارچوب در

 شهروندان، که است الزم پس.  است قانونی پیگیری قابل توهین جرم عنوان به بلکه شود؛ نمی شناخته حق، یک عنوان به تنها نه آمیز

 و توهین به اینکه نه نمایند اقدام قانونی صحیح و درست شیوه به دارند، اعتراضی شده، اتخاذ تصمیمات به نسبت که صورتی در

 اقدامات و تصمیمات رود، می انتظار شهروندان از:  دارد می اشعار مصوبه 14 ماده 2 بند رابطه این در. بپردازند کارمندان با درگیری

 درخواست و اقدامات و تصمیمات به اعتراض و شوند رعایت و شده شمرده محترم آنها توسط اند، نشده نقض که مادام اداری

 .گیرد صورت قانون مراجع به توسل و قوانین در شده بینی پیش طرق با آنها در تجدیدنظر

 

 مردم امین افراد عنوان به ای منطقه آب های شرکت کارکنان به اعتماد-2

 اعتماد عموم، نمایندگان عنوان به کارکنان این به که رود می  انتظار شریف مردم از ها، شرکت این کارکنان وظیفه اهمیت به توجه با

 واقع، در. بگذارند ایشان امانت رعایت و درستکاری بر را اصل و نموده

 در که آنهایی چه شوندمی روبرو مختلفی افراد با خود خدمتی دوران سال 30 طول در دولتی سـازمان یـا وزارتـخانه هر کارمندان

 مختلف انحاء به کـه اشخاصی سایر چه و نمایندمی مراجعه وی به رجوعارباب عنوان تحت کارمند سازمانی مسؤولیتهای بـا ارتباط

 افراد امور در دخالت به مجاز شده تعیین ضوابط براساس صرفا دولت کارمندان که آنجایی از و کنندمی پیدا کارمندان بـا سـروکار

 آزاد او و است داده را مـعین محدوده در فعالیت اجازه کارمند مجموعه،به بر حاکم مقررات و دیگر،قوانین عبارتی به و باشندمی

 محیط در را مشکالتی بروز موجبات مراجعین اطالع عدم دلیل به بعضا عملیاتی محدوده این و نماید دخالت امور همه در که نیست

 کارمندی دارد انتظار و گیرد انجام ممکن نحو بـهترین بـه و زمانی مدت کمترین در او کار خواهدمی کننده مراجعه.نمایدمی فراهم کار

 که است حالی در این و.کند برآورده را او درخواستهای وچراچون است،بدون گرفته عهده به را وی به پاسخگویی مسؤولیت که

 بازخواست مورد کند چنین اگر نماید برآورده را او هایخواسته تـا اسـت نگذاشته باز را کارمند دست اداری، محدودیتهای از برخی

 کـارکنان اکثر دلیل همین به.شود کشیده هم اداری تخلفات هیأت به کار است ممکن بسا چه و گیردمی قرار خود متبوع اداری دستگاه

 دقیق رعایت به را آنها،اولویت به مربوط کارهای انجام و مراجعین حقوق حفظ ضمن دارند تالش و سعی دولتی موسسه یا اداره یـک

 رجوعگونه،ارباببدین و دارند نگه راضـی نـیز را خـود متبوعه قانون،دستگاه اعمال ضمن نمایند سعی و داده مقررات و قوانین

 از وی درخواست رد با نهایتا که آیدمی وجود به تفاهم سوء این و دهدنمی انجام احسن نحو به را او کار کند،کـارمندمـی احـساس

 این و نماید شکایت مـزبور کـارمند از باید کند باشد،احساس نداشته همراه به را او دلخـواه نـتیجه یـا و شود مواجه کارمند ناحیه

 و پذیـرد انـجام حـراست دفتر یا و مربوطه مدیر یا اداره رئیس به مراجعه کارمند،مثل اداری مجموعه داخل در است ممکن شکایت

 اقامه جزایی مختلف عناوین تحت کارمند علیه قضایی مراجع در و نـشده قانع داخلی مجموعه پاسخهای از دالیلی به است ممکن نیز

 حقوقی یا و کیفری پرونده یک با را او و نماید تقدیم دادگـاه بـه او عـلیه زیان و ضرر جبران دادخواست یا و نموده کیفری دعوی

 و دولت کارکنان از قضایی حمایت قانون» مقررات چون مقرراتی با خویش کارمند از دولت مواردی چنین در البته.  نماید مواجه

 خویش، تکالیف و حقوق به آشنا شهروندان عنوان به ها، شرکت به مراجعین است، الزم لیکن، کند؛ می حمایت «مسلح نیروهای



 می ابالغ آنها به مدلل و موجه طور به که را منفی های پاسخ و نمایند درک را درخواستهایشان اجابت در موجود های محدودیت

 که است اساس همین بر. نمایند یاری خود وظایف اجرای در را آنها ها، شرکت کارکنان به اعتماد با و پذیرفته وسیع درک با گردد،

 را آنها و دانسته محترم اند، نشده نقض که زمانی تا را اداری اقدامات و تصمیمات که خواهد می شهروندان از مصوبه 14 ماده 2 بند

 رسیدگی طوالنی های پروسه در وی متبوع دستگاه و کارمند بیهوده نمودن درگیر عدم برای نیز ماده همین پنجم بند در و کنند رعایت

 شایسته که است داشته مقرر دارد، می باز مردم با ارتباط در خود جاری وظایف انجام از را اجرایی دستگاه و کارمند خود نوبه به که

 هر سازمانی درون نظارتی مراجع به ابتدا مقررات، و قوانین نقض و اداری تخلفات به مربوط موارد رسیدگی، در تسریع جهت است

 برای  شاکی که است بهتر یعنی.شود ارائه سازمانی برون نظارتی مراجع به کننده، قانع پاسخ دریافت عدم صورت در و گزارش دستگاه

 قانع پاسخ دریافت عدم صورت در و مراجعه باالتر مقامات یا و دستگاه مدیر حراست، شکایات، به پاسخگویی دفاتر به ابتدا نمونه

 .نماید مراجعه سازمانی برون مراجع به کننده

 اداری های درخواست و خدمات  که خواهد می کارمند از نیز ماده همین سوم بند وی، شرایط و کارمند درک جهت در این بر عالوه

 .شود اجتناب اداره محیط از خارج در کارکنان توسط خدمت درخواست از و نماید مطالبه اداری محیط در تنها را

 

 ای منطقه آب های شرکت اقدامات و وظایف اهداف، از حمایت-3

 حقوق ترین اساسی هم آن عموم؛ حقوق کننده تأمین ها، شرکت این وظایف جانبه همه و کامل دقیق،  اجرای شد، ذکر که طور همان

 باید مردم تمامی لذا است؛( شد خواهد تهدید آبی بی    با که سالم زیست محیط از برخورداری حق و آب به دسترسی حق)      مردم

 می تالش مردم اجتماعی حقوق برای که نهادی مردم های سازمان تمامی. باشند خود حقه حقوق تأمین برای ها شرکت این حامی

 است، چنین هم نیست؛ تصور قابل رفاهی هیچ آب، بدون  چراکه  کنند؛ حمایت ها شرکت این اهداف و اقدامات از باید کنند،

 اهـمیت. ماند نخواهند سالمی زیستگاه آب، بدون چون دهند؛ می قرار توجه مورد را زیست محیط حفظ که نهادی مردم های سازمان

 می افزوده آن بداهت بر روز به روز که است موضـوعی اکوسیسـتم بـرای الزم عناصـر و اجزا از یکی عنوان به و حیات برای آب

 ، انـرژی ، کشـاورزی تولیـد، امـر در تـوسـعه کـلیـد و کـند می تأمین را انسان اساسی نیازهـای تنهـا نـه کـه اسـت منبعـی آب. شـود

 که است حالی در این.  اسـت حیـاتی امـری نیز ها اکوسیستم حفظ برای بلکه ، است غیره و جهانگردی ، ونـقل حـمل ، صــنعت

 سر بر ، وقـوع صـورت در سوم جهانی جنگ ، محققان برخـی گفتـه بـه.  اســت مـواجـه آب جـهـانی بحران با الملل بین جامعه

 به باقیمانده آبی منابع مدیریت برای باید موجود، آبی بحران به توجه با نیز ما کشور و  بود خواهـد شـیرین آب منـابع به دسترسی

 مردم درک لزوم بر عالوه لذا  برد؛ پی ای منطقه آب های شرکت خطیر مسوولیت به توان می مجددا اینجا از. بکوشد شکل بهترین

 شرکت این گر یاری و حامی باید ها سازمان این نهاد، مردم های سازمان گری مطالبه خصیصه به عنایت با  خطیر، وظیفه این به نسبت

 مردم اجرایی، های دستگاه و نهادها از را ها شرکت این اهداف با معارض موارد با برخورد و باشند خود عالیه اهداف به دستیابی در ها

 خواهد امر از مردم مبنایی و اولیه آگاهی و درک موارد، این همه الزمه ها، سازمان این بودن نهاد مردم به توجه با. نمایند مطالبه...  و

 .بود

 



 شهروندان دیگر حقوق رعایت در  ای منطقه آب های شرکت کارکنان با همکاری-4

 شهروندان خود همکاری بدون هدف این لیکن، بکوشند؛ شهروندان حقوق احقاق در باید همواره اجرایی دستگاههای کارکنان اگرچه

 تامین دیگران سوی از نیز آنها حقوق نهایتا تا بگذارند احترام اداری نطام در دیگر شهروندان حقوق به باید شهروندان. شود نمی میسر

 سایر حقوق رعایت منظور به  که رود می انتظار شهروندان از نمونه برای. کنند عمل موفق مسیر این در اجرایی دستگاههای کارکنان و

 خروج، و ورود برای هویتی مدارک ارائه نوبت، و نظم رعایت در را الزم همکاری خود، حقوق بهتر تأمین در مساعدت و شهروندان

 مصوبه 14 ماده اول بند در موضوع این. باشند داشته خدمت ارائه در تسریع برای کامل و موقع به صحیح، مدارک و اطالعات ارائه

 درک بر عالوه اداری، نطام در شهروندان حقوق احقاق که دارد وجود واقعیت این همواره  چراکه است؛ شده واقع توجه مورد

 حقوق اجرای به نسبت باید ابتدا که هستند شهروندان خود این. بود خواهد نیز شهروندان خود درک و همکاری نیازمند کارکنان،

 مشاهده صورت در است الزم بلکه بگذارند، احترام دیگران حقوق به  خود،باید تنها نه و باشند حساس صورت، هر به شهروندی

 مقرر مصوبه 14 ماده 4 بند خصوص، همین در. نمایند برخورد مقتضی طریق به موضوع با و باشند حساس حقوق، این از تخلف موارد

 تخلفات از اطالع یا مشاهده صورت در جامعه آحاد کلیه اداری؛ نظام در شهروندان حقوق تأمین برای مساعدت منظور به: است داشته

 توضیح ؛.کنند گزارش ذیربط مراجع به را خود اطالع یا مشاهده است الزم اجرایی، های دستگاه در مقررات و قوانین نقض و اداری

 دارد، دنبال به را اداری فساد ارتکاب و اداری تخلفات خود، نوبه به که ممقررات و قوانین نقض شد، اشاره پیشتر که همانطور آنکه،

 .است اجرایی دستگاههای در شهروندی حقوق نقض عوامل ترین مهم از قطعا عامل، ترین مهم نگوییم اگر

 

 حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به دستگاههای اجرایی با نگاهی به شرکتهای آب منطقه ایمعرفی کتاب: 

کتاب حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به دستگاههای اجرایی با نگاهی به شرکتهای آب منطقه ای توسط همکاران این شرکت 

درآمده است و با زبان ساده و مختصر به بیان مهم ترین مصادیق از حقوق آقای علی کارخانه و خانم فرزانه مرادی به رشته تحریر 

به سفارش  1397مردم نسبت به شرکت های آب منطقه ای و نیز تکالیف ایشان در قبال این شرکتها پرداخته است. این کتاب در سال 

ل حاضر در شرکت آب منطقه ای مرکزی این شرکت، تالیف و در تهران توسط انتشارات جنگل منتشر شده است؛ این کتاب در حا

 در دسترس مراجعین و عالقه مندان محترم قرار دارد؛ لذا از عالقه مندان دعوت می شود که نسبت به مطالعه این کتاب اقدام فرمایند.

 

 

 

 


