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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  مقدمه

 از ايـن منـابع   پايـدار  و بهينـه  بـرداري  بهره .آيند پروري در سطح كشور به شمار مي مخازن آبي از منابع بالقوه توسعه آبزي
سـازمان  (وزارت جهـاد كشـاورزي    نماينـدگان  در اين راسـتا  .باشد ميهاي مرتبط  انديشي كليه دستگاه مستلزم تعامل وهم

پـروري در سـدها و    نامـه آبـزي   آيـين وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيسـت بـا تشـكيل كـارگروه      ،)ناشيالت اير
، بر اساس قوانين و طي هيجده ماه با برگزاري جلسات متعدد كارشناسي هدف غيرشرب و ازهكشي ب هاي آبياري و شبكه

پـروري در مخـازن آب غيرشـرب تـدوين      هـاي آبـزي   تتوسـعه فعاليـ  را با هدف حاضر  نامه آيين ،كشورجاري مقررات 
  .اند نموده

  هدف -1

هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشـرب   پروري در مخازن سدها و شبكه يند اجرايي صدور مجوز آبزيآنمودن فرتبيين 
  :با رعايت

 برداري بهينه و پايدار از منابع آب و آبزي بهره −

 حفاظتي كمي و كيفي منابع آبحريم  −

 استانداردهاي كيفي منابع آب −

 برداري ايمن از تاسيسات آبي هاي بهره استانداردها و دستورالعمل −

 پروري بر منابع آب محيطي آبزي بار زيست جلوگيري و كاهش پيامدهاي زيان −

 هاي بومي پروري بر تنوع گونه محيطي آبزي بار زيست جلوگيري از پيامدهاي زيان −

 وازين حقوقيم −
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  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  محدوده اجرا -2

 بـراي هاي زير مجموعه، سازمان محيط زيست و سـازمان شـيالت ايـران     مادر تخصصي منابع آب ايران و شركت  شركت
 با هدف غيرشـرب مصنوعي نگهدارنده و انتقال دهنده دار نمودن و صيد آبزي در منابع و تاسيسات آبي  آبزيهاي  فعاليت

   .باشد مي

  ها مسئوليت -3

برداري و حفاظـت   هاي بهره مديركل دفتر نظامدر معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو با  نامه  آيينمسئوليت اجراي اين 
مـديرعامل شـركت   هـاي زيرمجموعـه آن بـا     شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايـران و شـركت  آب و آبفا و در 

 آب و آبفـاي وزارت نيـرو  كـالن  ريـزي   مـديركل دفتـر برنامـه    بانامه  آييننظارت بر حسن اجراي اين  مسئوليت. باشد مي
هـاي مـرتبط ضـمن انجـام وظـايف قـانوني و حـاكميتي         نامه، ساير ارگان آييندرج شده در اين  فرآيندبر اساس . باشد مي

ربـط خـود بـه عمـل      نامـه در واحـدهاي ذي   آيـين خود، اقدامات و نظارت الزم را جهـت رعايـت و اجرايـي نمـودن ايـن      
  .آورند مي

  تعاريف و مفاهيم -4

  شركت - 4-1
اي، شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان، شركت توسعه منـابع آب و نيـروي    هاي سهامي آب منطقه كليه شركت

ايران و شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان كه پس از برگزاري مزايده و اعالم برنده و انعقاد قرارداد مـوجر ناميـده   
  .شود مي

  شركت مادر تخصصي  - 4-2
  .شركت سهامي مديريت منابع آب ايران

  شيالت استان - 4-3
، ادارات كـل شـيالت منـاطق    هـاي سـاحلي   شيالت سازمان جهاد كشاورزي اسـتان و در اسـتان   ،هاي غيرساحلي در استان
  .ساحلي
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  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  محيط زيست استان - 4-4

  .كليه ادارات كل محيط زيست استان

  پروري  آبزي - 4-5

  . دار نمودن و صيد آبزي در منابع و تاسيسات آبي مصنوعي نگهدارنده و انتقال دهنده اجراي عمليات آبزي

  منابع و تاسيسات آبي  - 4-6

همچنـين منظـور از منـابع و تاسيسـات آبـي مصـنوعي       . هاي آبياري و زهكشـي بـا هـدف غيرشـرب     مخازن سدها و شبكه
  . باشد هاي آبياري و زهكشي مي نتقال دهنده، شبكهنگهدارنده، مخازن سدها بوده و منظور از منابع و تاسيسات مصنوعي ا

  كارگروه مشترك استاني - 4-7

گـردد و داراي   كارگروهي است كه در استان با مشاركت شـركت، محـيط زيسـت اسـتان و شـيالت اسـتان تشـكيل مـي        
  :وظايف زير است

عـات و  پروري در منبع يـا تاسيسـات آبـي معرفـي شـده بـر اسـاس اطال        طرح و بررسي اوليه موضوع آبزي -4-7-1
 ضوابط موجود

 تدقيق شرح خدمات مطالعات در چارچوب فهرست خدمات با توجه به شرايط محلي -4-7-2

  نظارت عاليه بر روند انجام كليه مراحل مطالعاتي، بررسي و تصويب آن بر اساس شرح خدمات مربوطه   -4-7-3
محيطــي  زيســتبــرداري از منــابع آب و پــايش پيامــدهاي  هــاي بهــره نظـارت عاليــه بــر انجــام دســتورالعمل  -4-7-4

 پروري آبزي

  پروري و پايش كيفي مخزن نظارت عاليه بر روند آبزي -4-7-5
  گيري در مواقع اضطراري تصميم -4-7-6
 گيري در موارد اختالف با رعايت قوانين و مقررات تصميم -4-7-7

  گيري در خصوص بازنگري مطالعات  تصميم -4-7-8

  .باشد دبيرخانه اين كارگروه در شيالت استان مي :تبصره يك

  .شود اي و با تصميم كارگروه مشخص مي صورت دوره كارگروه به رياست :تبصره دو
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  .گردد اعضا اخذ و اجرا مي اكثريتآراي كارگروه بر اساس موافقت  :تبصره سه

  پرور آبزي - 4-8

 .گيرد پروري در منابع و تاسيسات آبي را بر عهده مي ، آبزينامه آيينمستاجر برنده مزايده كه بر اساس اين 

  پروري در منابع و تاسيسات آبي امكان سنجي آبزيمطالعات بررسي و  -5

  .باشد مي) 1(پروري در منابع و تاسيسات آبي مستلزم انجام مطالعات در چارچوب فهرست خدمات پيوست  آبزي - 5-1

  .باشد مطالعه و هرگونه تامين اعتبار هزينه مطالعات بر عهده شيالت استان مي - 5-2

 .باشد مشترك استاني مينظارت و تأييد نتايج مطالعات برعهده كارگروه  - 5-3

 24پروري را بر اساس ماده  سنجي آبزي هاي توسعه منابع آب، امكان وزارت نيرو موظف است هنگام مطالعه طرح - 5-4
 .برداري از منابع آبزي انجام دهد حفاظت و بهرهقانون نامه اجرايي  آئين

اف كاربري منابع تامين آب، مطالعات بر بر اساس نتايج كيفي پايش مخازن، توسعه منابع آب در حوضه و يا تغيير اهد - 5-5
 .گردد اساس تصميمات كارگروه مشترك استاني بازنگري مي

 .باشد مي) 1(پروري در منابع و تاسيسات آبي مطابق شكل سنجي آبزي روند امكان - 5-6

واقـع در محـدوده منـاطق چهارگانـه تحـت مـديريت       ) محدوده مخـزن و تاسيسـات  (در خصوص منابع آب  :تبصره يك
بايد از سازمان حفاظت محيط زيست ايران استعالم به عمل  ان حفاظت محيط زيست ايران، قبل از انجام مطالعات ميسازم
  .آيد

المللـي   هاي بـين  در خصوص فهرست مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران و تاالب :تبصره دو
بايـد از   قبـل از انجـام مطالعـات مـي    دبيرخانه كـارگروه  ، )آبزي نامه اجرايي قانون حفاظت از منابع آيين 42موضوع ماده (

  .دورسازمان حفاظت محيط زيست ايران استعالم به عمل آ

موافقت وزارت نيرو با تصويب كميسيون تخصيص آب مستقر در معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو و بر مبناي  - 5-7
آبياري و زهكشي با هدف غيرشرب كه توسط كارگروه هاي  پروري در سدها و شبكه  سنجي آبزي مطالعات امكان

  .گردد استاني مصوب شده است، صادر مي
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

 
  پروري در منابع و تاسيسات آبي سنجي آبزي فرآيند امكان) 1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  پروري در منبع يا تاسيسات آبي مورد نظر  طرح و بررسي اوليه موضوع آبزي
 )كارگروه مشترك استاني(بر اساس اطالعات و ضوابط موجود 

 پروري  امكان آبزي تكميل داردنياز به باز نگري و  پروري عدم امكان آبزي

 خاتمه موضوع 

 منفي

  ها بررسي گزارش
 ) كارگروه مشترك استاني(

 انجام مطالعات
 )شيالت استان(

نتيجه بررسي امكان 
  پروري آبزي

 مثبت 

پروري در پيشنهاد كارگروه مشترك استاني مبني بر امكان آبزي
 تاسيسات آبي مورد نظرمنبع يا 

موافقت با پيشنهاد كارگروه استاني
 توسط وزارت نيرو
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  پروري آبزيگردش كار عقد قرارداد  -6

  .باشد مي)2(پروري در منابع و تاسيسات آبي به شرح شكل گردش كار عقد قرارداد آبزي

اي كه در آن مشخصاتي از  منبع از سوي شركت آب منطقه) رهاسازي و يا صيد(پروري  آگهي مزايده اجاره آبزي - 6-1
ل طرح پرورش و صيد ماهي، روش و مح ها برداري، شيوه صيد، محدوده قبيل نوع گونه، تراكم، تركيب، توان بهره

ن و ساير پرورش ماهي، حداقل حجم و رقوم تراز آب در مخزن، حداقل دبي آب در كانال، نمونه قرارداد همسا
 .شود شرايط و ضوابط الزم بر اساس نتايج مطالعات قيد شده است، به صورت همگاني اعالم مي

نسبت به اخذ  ،درج آگهي مزايده تا زمان فروش اسناد مزايدهداوطلبين شركت در مزايده  بايد در فاصله زماني بين  - 6-2
 سيون مزايدهيرا به همراه ساير مدارك مندرج در اسناد مزايده به كم موافقت اصولي از شيالت استان اقدام و آن

 . ارايه نمايند شركت

براي متقاضي حائز شرايط  برداري ظرف مدت دو هفته، نمايد نسبت به صدور مجوز پروانه بهره شيالت استان تعهد مي - 6-3
 . اقدام نمايد) گردد كه توسط شركت معرفي مي(

هاي اجرايي آن در چارچوب  نامه انتخاب مستاجر و برنده مزايده بر اساس قانون برگزاري مناقصات و مزايدات و آيين - 6-4
 .خواهد بود )2پيوست شماره ( اسناد و شرايط و ضوابط مندرج در اسناد مزايده و نمونه قرارداد همسان

نسبت به ) 2پيوست (پروري در منابع و تاسيسات آبي  شركت بر اساس شرايط مندرج در قرارداد همسان اجاره آبزي - 6-5
از آن را به شيالت استان، محيط زيست استان و شركت مادر تخصصي ارسال  هايي عقد قرارداد اقدام نموده و نسخه

  .نمايد مي

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  37 از 9صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  

 
  آبي وتاسيسات درمنابع پروري قراردادآبزي عقدفرآيند  )2(شكل 

  

  پروري فرآيند نظارت بر آبزي -7

باشد  ربط مي ها و استانداردهاي ذي شركت مسئول پايش كمي و كيفي آب به صورت كلي و بر اساس دستورالعمل - 7-1
هايي  نياز به انجام آزمايش )با تشخيص كارگروه استاني(وليكن چنانچه خارج از روال متعارف و در موارد خاص 

هاي كمي و كيفي  در اين راستا شركت نتايج پايش. پرور خواهد بود هاي مذكور بر عهده آبزي باشد، هزينه آزمايش
  .نمايد و محيط زيست استان ارسال ميهاي زماني مشخص به شيالت استان  را در دوره

برداري از منابع آبزي، وظايف خود را در زمينه  نامه اجرايي حفاظت و بهره آيين 42محيط زيست استان بر اساس ماده  - 7-2
قانون  46پروري موضوع ماده  در صورت آالينده بودن فعاليت آبزي. دهد هاي الزم انجام مي نظارت، پايش و كنترل

قانون حفاظت و بهسازي  11آب، سازمان حفاظت محيط زيست يا ادارات كل تابعه برابر ماده توزيع عادالنه 
سازمان . پرور اقدام خواهد نمود حسب مورد نسبت به صدور اخطار و اقدامات الزم قانوني به آبزي ،زيست محيط

 شركت اعالم آگهي مزايده توسط

 اخذ موافقت اصولي از شيالت استان توسط متقاضي

 برگزاري مزايده توسط شركت و انتخاب متقاضي

 اعالم برنده مزايده و عقد قراداد توسط شركت

 شركت مادر تخصصيارسال رونوشت قرارداد به 

 شيالت استان باشند فروش اسناد مزايده توسط شركت به متقاضياني كه داراي موافقت اصولي

ارسال رونوشت قرارداد محيط زيست 

به متقاضي  1378برداري منابع آبزي مصوب نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره آئين14برداري توسط شيالت استان وفق ماده اعطاي پروانه بهره
 معرفي شده

ارسال رونوشت قرارداد به شيالت استان



 

 

 

  37 از 10صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

ه را به كارگروه حفاظت محيط زيست يا اداره كل صادركننده اخطاريه مكلف است يك نسخه رونوشت اخطاري
  .استاني جهت اطالع و هماهنگي ارسال نمايد

هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشرب بر اساس نتايج مطالعات و با حضور  ماهي در مخازن سدها و كانال  رهاسازي - 7-3
گيرد و در آن ضمن رويت گواهي سالمت آبزي  نمايندگان شركت، محيط زيست استان و شيالت استان صورت مي

  . گردد دامپزشكي، تاييديه گونه، سايز، تراكم، تركيب آبزي و محل رهاسازي صورتجلسه مي سازمان

برداري از منابع آبزي در خصوص تشخيص صالحيت، صدور  نامه اجرايي حفاظت و بهره شيالت استان بر اساس آيين - 7-4
  .كارت شناسايي و هويت و تعيين آالت و ادوات مورد استفاده مسئول است

آوري ادوات و ضايعات صيد  بر اساس نتايج مطالعات در خصوص نظارت بر مواد، ابزار و ادوات، جمع شيالت استان - 7-5
  .مسئول است

 پروري شامل مراحل رهاسازي، زمان و نحوه صيد بر اساس نتايج مطالعات و وفق مقررات، بعد از نظارت بر امر آبزي - 7-6
 .باشد و محيط زيست هر استان مي اي به عهده ادارات شيالت هماهنگي الزم با شركت آب منطقه

  . باشد پرور مي مسئوليت مراقبت از آبزيان رها شده تحت نظارت شيالت استان به عهده آبزي - 7-7

درصورت بروز آلودگي وشرايط غيرعادي در صورت درخواست هر يك از اعضاي كارگروه، موارد در كارگروه  - 7-8
 .آيد قتضي به عمل ميمشترك استاني بررسي شده و تصميم الزم اتخاذ و اقدام م

 40و  39شوند، مطابق ماده  پروراني كه موجب ايجاد آلودگي و تغيير كيفيت در منابع و تاسيسات آبي مي با آبزي - 7-9
  .برداري از منابع آبزي و ساير قوانين موضوعه برخورد خواهد شد نامه اجرايي حفاظت و بهره آيين

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  37 از 11صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  ها اسناد مرتبط و پيوست

 ) 16/12/1361مصوب (ي آب  قانون توزيع عادالنه 

 )14/6/1374مصوب (برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران  قانون حفاظت و بهره 

 هاي آن و اصالحيه) 5/2/1378مصوب (برداري از منابع آبزي  اجرايي قانون حفاظت و بهره  نامه آيين 

 )24/8/1371و اصالحيه  28/3/1353مصوب (قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست  

هـاي آبيـاري و زهكشـي بـا      در سدها و شبكه پروري سنجي آبزي فهرست خدمات مطالعات امكان): 1(پيوست  
  هدف غيرشرب

  در منابع و تاسيسات آبي با هدف غيرشرب پروري قرارداد همسان اجاره آبزي): 2(پيوست  

  بازنگري سند

اين دستورالعمل با قوانين جاري، در صورت نياز توسط معاونـت امـور آب و   بازنگري به منظور انطباق هرگونه اصالح و 
  .آبفا صورت خواهد گرفت
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  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  
  پروري سنجي آبزي فهرست خدمات مطالعات امكان: )1(پيوست 

  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشرب در سدها و شبكه
   



 

 

 

  37 از 13صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

 مقدمه

دار نمـودن   پـروري و آبـزي   اجرايـي درازمـدت آبـزي   فهرست خدمات ذيـل چـارچوبي از مباحـث و پيامـدها و راهكارهـاي      
هاي  بايد با عنايت به شرايط محلي و ويژگي بديهي است اين فهرست خدمات مي. دهد تأسيسات آبي را جهت مطالعه ارائه مي

يق دار نمـودن تـدق   پـروري و آبـزي   هت كاربري آبـزي هاي تعريف شده ج برداري از تأسيسات آبي و نوع و فعاليت فني و بهره
  .گردد

 ريزي انجام مطالعات هماهنگي و برنامه -1

 نظر با كارفرما جهت تبيين اهداف و حدود مطالعات و تدقيق شرح خدمات  مذاكره و تبادل - 1-1

 ريزي مطالعات و ارائه روش انجام آن  برنامه - 1-2

 بندي تفصيلي مطالعات ارائه برنامه زمان - 1-3

 هاي محلي بازديدها و بررسي -2

  محدوده تاسيسات آبي بررسي موقعيت و مشخصات كلي - 2-1

 بررسي تاسيسات و ابنيه فني مهم واقع در محدوده مطالعات  - 2-2

 هاي هيدرومتري موجود در محدوده مطالعات  بررسي ايستگاه - 2-3

 ... گير، اراضي باتالقي، مناطق حفاظت شده و  ها، محدوده اراضي سيل بررسي موقعيت مسيل - 2-4

  شناسايي و بررسي كاربري اراضي  - 2-5

 ...هاي دسترسي و  مكانات زيربنايي مورد لزوم نظير تأمين انرژي، راهشناسايي و بررسي ا - 2-6

  پروري موجود در محدوده تاثيرگذار و تاثيرپذير طرح هاي آبزي آوري اطالعات فعاليت شناسايي و جمع - 2-7

  آوري ديگر اطالعات اوليه مورد نياز جمع - 2-8

  

  



 

 

 

  37 از 14صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  هاي مورد نياز آوري آمار، اطالعات و نقشه جمع -3

  هاي مطالعاتي مرتبط انجام شده در منطقه گردآوري گزارش - 3-1

  گردآوري آمار هواشناسي و هيدرولوژي مرتبط - 3-2

  اي بر حسب نياز  هاي هوايي و تصاوير ماهواره هاي توپوگرافي، عكس گردآوري نقشه - 3-3

  ها، مسائل حقوقي، اجتماعي و فرهنگي  گردآوري اطالعات مربوط به مصارف مختلف، حقابه - 3-4

  لعات اقتصاديگردآوري اطالعات پايه مطا - 3-5

  محيطي، ليمنولوژيكي و كيفي آب گردآوري اطالعات مربوط به مسائل زيست - 3-6

  هاي توسعه مرتبط ها و اطالعات طرح گردآوري گزارش - 3-7

  گردآوري ساير اطالعات مورد نياز - 3-8

 هواشناسي -4

 بررسي متوسط بارندگي ساالنه و توزيع فصلي و ماهانه آن - 4-1

 مدت -سطح -ارتفاعفراواني و  -مدت -هاي شدت بررسي منحني - 4-2

 تعيين رژيم بارندگي - 4-3

  )طول دوره -خاتمه -شروع(بررسي دوره يخبندان  - 4-4

  هاي مختلف بررسي بادهاي منطقه و تعيين جهت و سرعت آن در ماه - 4-5

  )متوسط -حداقل -حداكثر(هاي مختلف  بررسي دما در ماه - 4-6

  هاي مختلف بررسي تبخير و تعرق در ماه - 4-7

  )متوسط -حداقل -حداكثر(بررسي رطوبت نسبي ماهانه  - 4-8

مرتبط بوده و تـا حـد ممكـن     هاي  منظور شناخت عوامل اقليمي موثر بر جمعيت آبزيان و فعاليت مطالعات هواشناسي به* 
  .گردد در صورت نياز اطالعات موجود تدقيق و تكميل ميو  باشد هاي موجود مي بر اساس گزارش
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  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  مطالعات هيدرولوژي و منابع آب -5

 هيدرولوژي انجام شده در محدوده مطالعاتهاي  بررسي گزارش - 5-1

هاي  برآورد متوسط دبي ماهانه و ساالنه و محاسبه حجم آورد ماهانه و ساالنه رودخانه تحت مطالعه در محل يا محل - 5-2
 مشخص

 برآورد سرعت جريان آب در مقاطع مختلف در تاسيسات - 5-3

 هاي برگشت متعارف ها براي دوره برآورد مقادير دبي سيالب - 5-4

 برداري از منابع آب رودخانه  مالي وضع موجود بهرهبررسي اج - 5-5

برداري، منحني فرمان، ترازهاي حداقل و حداكثر سطح آب در شرايط عادي، خشكسالي و  بررسي وضعيت بهره - 5-6
 سيالب

  برداري از منبع آب مورد نظر و تعيين زمان ماند آب در شرايط مختلف بررسي نحوه بهره - 5-7

بر اساس اطالعات و آمار (يين سطح، حجم و عمق در ترازهاي مختلف درياچه سد هاي هيدروگرافي و تع بررسي نقشه - 5-8
 )موجود

 بررسي وضعيت رسوب منابع آبي مورد مطالعه - 5-9

 شناسي، هيدروليك، فرسايش و رسوب رودخانه  بررسي ريخت -5-10

 هاي آبياري و زهكشي برداري از سد انحرافي و كانال بررسي وضعيت بهره -5-11

 هاي آب در منابع آبي تاثيرگذار و تاثيرپذير طرح وضعيت تخصيصها و  بررسي مصارف، حقابه -5-12

پيوست فهرست ) 1( مطابق جدول( بررسي كيفيت شيميايي، فيزيكي و ميكروبيولوژيكي آب در محدوده مطالعاتي -5-13
 )شرح خدمات

سيسات آبي برداري از تأ پروري بر اساس نوع و زمان جهت هماهنگي و تطبيق با برنامه بهره بررسي نياز آبي آبزي -5-14
  براي مصارف مختلف 

  پروري براي مصارف كشاورزي و صنعت  بررسي تغيير كيفيت آب پس از آبزي -5-15



 

 

 

  37 از 16صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

پروري در زمان و  پروري و تداوم فعاليت آن و امكان كمي تامين آب جهت آبزي بررسي و تعيين نياز آبي آبزي -5-16
 برداري تاسيسات برنامه بهرهمنظور هماهنگي و تطبيق با  به) خشكسالي، عادي و سيالبي( شرايط مختلف

 پروري آبي بر تداوم فعاليت آبزي بررسي اثرات خشكسالي و كم -5-17

 منظور تامين آب جايگزين در شرايط اضطراري بررسي كمي و كيفي آب زيرزميني به -5-18

در صورت نيـاز اطالعـات موجـود تـدقيق و     . باشد هاي موجود مي مطالعات هيدرولوژي تا حد ممكن بر اساس گزارش* 
  .گردد ميل ميتك

 برداري و نگهداري از تاسيسات بررسي تأثير الزامات بهره -6

  پروري برداي تأسيسات آبزي بررسي اثرات سيالب بر نگهداري و بهره - 6-1

  پروري و دفع ضايعات ناشي از آن  هاي مناسب براي ساخت تأسيسات آبزي بررسي و تعيين مكان - 6-2

  پروري  هاي آبزي فعاليت ناشي از...) نوع، مقدار و (بررسي ضايعات توليدي  - 6-3

  برداري از تاسيسات هاي بهره پروري بر فعاليت مورد نياز آبزي) دائم، متحرك و موقت(بررسي تأسيسات  - 6-4

نظير مرمت، اليروبي، قطع و وصل (برداري و نگهداري از تاسيسات  هاي بهره بررسي نحوه هماهنگي و تداخل فعاليت - 6-5
 پروري  بر آبزي...) جريان، آبگيري و 

تجهيزات و لوازم مورد نياز حفظ و نگهداري آبزيان در يك بازه خاص از كانال و جلوگيري از جابجايي آن  يبررس - 6-6
  با جريان آب توزيع شده 

 هاي مترتب بر بررسي لوازم مورد نياز براي تصفيه فيزيكي آب در موارد كاربرد آب براي آبياري تحت فشار و هزينه - 6-7
  آن

  *بررسي ليمنولوژيك منبع آبي -7

در سطوح و عمق سه متري آب و در صورت امكان تعيين عمق ) متوسط -حداقل -حداكثر(درجه حرارت ماهانه  - 7-1
 ترموكالين و تأثير تغييرات دمايي بر روي رشد آبزيان مورد مطالعه 

 بندي بر روي ميزان اكسيژن محلول با آب بندي شدن آب و تأثير الينه تعيين اليه - 7-2
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  فاكتورهاي بيولوژيكي آب - 7-3

شناسـايي و تنظـيم بـر اسـاس     (اي  ور و حاشـيه  ها شـامل گياهـان شـناور، غوطـه     امع گياهي و ماكروفيتجو -7-3-1
  )فراواني

  تركيب و تراكم ماهيان منبع آبي -7-3-2
  )كفزيان(تركيب، تراكم و بيومس بنتوزها  -7-3-3
  )ها ها و فيتوپالنكتون زئوپالنكتون(ها  تركيب، تراكم و بيومس پالنكتون -7-3-4
  سته به اكوسيستم آبيهاي جانوري واب ساير گونه -7-3-5

 بررسي اكوسيستمي و اهميت اكولوژيك منبع آبي - 7-4

  .گردد نوع ماهيان مجاز براي پرورش بر اساس استعالم از سازمان حفاظت محيط زيست ايران تعيين مي∗

  ها آالينده -8

  شناسايي منابع آالينده كشاورزي، خانگي و صنعتي - 8-1

  ن درياچهها بر اكوسيستم و حيات آبزيا بررسي اثرات آالينده - 8-2

  ها بر حيات آبزيان درياچه هاي پيشگيري از اثرات مضر آالينده روش - 8-3

 بررسي وضعيت صيد و صيادي -9

  اقتصاد صيد  - 9-1

  بررسي ميزان صيد انواع آبزيان به تفكيك گونه   -9-1-1
  نقش آبزيان درياچه در تامين معيشت مردم  -9-1-2
 بررسي و تجزيه و تحليل قيمت تمام شده و قيمت فروش انواع آبزيان  -9-1-3

  عرضه و تقاضا - 9-2

  ميزان عرضه ماهي در منطقه و ساير مناطق همجوار  -9-2-1
 بررسي ميزان و تقويم زماني صيد انواع آبزيان از درياچه   -9-2-2



 

 

 

  37 از 18صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  بازاريابي - 9-3

بنـدي،   فـرم، شـكل، ظـاهر، بسـته    (شيوه جابجايي و عرضه و تقاضاي محصوالت صيد شده به بازار فـروش   -9-3-1
  ن توسعه آن در منطقه و مكانيزم بازاريابي و فروش و امكا) حمل و  نقل

  فروشي آبزيان در منطقه  بازارهاي عمده -9-3-2

  ها در اقتصاد صيد  ها و نقش آن زيرساخت - 9-4

 جاده، حمل و  نقل، برق، مخابرات ) اسكله(تاسيسات ساحلي  -9-4-1

  بررسي وضعيت تاسيسات و تجهيزات صيد و صيادي و صنايع شيالتي -10

  تاسيسات و تجهيزات صيد و صيادي  -10-1

  ها ادوات صيادي مورد استفاده و منابع تامين آن بررسي انواع آالت و -10-1-1
 بررسي تاسيسات و تجهزات مراكز صيد ماهي  -10-1-2

 هاي معمول در صيد  بررسي روش -10-1-3

 بررسي شناورهاي مورد استفاده  -10-1-4

  برداري از آبزيان درياچه  بررسي وضعيت بهره -10-2

  ها و نيازها ها، محدوديت شناخت ظرفيت -11

  تعيين اهداف كمي  -11-1

  هيان اقتصادي با توجه به ارزيابي توان اكولوژيك منطقهتعيين توان توليد ما -11-1-1
  برداري ساالنه  تعيين ميزان ماهيان قابل بهره -11-1-2
  تعيين ميزان اشتغال  -11-1-3
تعيين تعداد بچه ماهي مورد نياز براي حفظ و بازسازي ذخاير، بازسازي ذخاير، نوع و انـدازه بچـه مـاهي     -11-1-4

  دار كردن درياچه  زمان ماهيمناسب با توجه به آبزيان شكاري و ساير شرايط، 
  تعيين تعداد صيادان، متناسب با ذخاير  -11-1-5
  تعيين فصل صيد و مدت صيد  -11-1-6
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  تعيين تعداد نيروي انساني متخصص مورد نياز  -11-1-7
  ها  ها و محل آن تعيين تعداد صيدگاه -11-1-8
  ظرفيت مركز تحقيقات، آموزشي و ترويجي  -11-1-9

  ها ظرفيت -11-2

  برآورد ميزان صدور آبزيان به مناطق مختلف  -11-2-1
  سي دسترسي به نيروي انساني مورد نياز برر -11-2-2
  گذاري در امر صيد  بررسي وضعيت سرمايه -11-2-3
  بررسي تاثير رهاسازي انواع بچه ماهيان در درياچه بر اقتصاد منطقه  -11-2-4
  )شوندگيبررسي توان تجديد(ز نظر اقتصادي هاي ماهي بومي مهم ا بررسي امكان تكثير گونه -11-2-5
  ارزيابي ذخاير ماهيان اقتصادي  -11-2-6
اثرات رهاسازي ماهيان اقتصادي بر روي وضعيت كمي و كيفي آب درياچه با توجـه بـه اهـداف    بررسي  -11-2-7

  منبع آبي
  )هاي محصور، قفس محيط(هاي نوين  بررسي امكان توسعه توليد ماهي با استفاده از روش -11-2-8
 بررسي زنجيره و هرم غذايي  -11-2-9

 تعيين سيستم پرورش ماهي -11-2-10

 بررسي نوع و ميزان مواد غذايي -11-2-11

 ميزان مواد دارويي و ضدعفوني بررسي نوع و -11-2-12

 زا موجود بر جوامع جانوري تعيين عوامل بيماري -11-2-13

  هاي بومي هاي پيشنهادي بر گونه اثر پرورش گونه -11-2-14
  برداري بر كيفيت آب و توليد ماهي  بررسي اثرات روند بهره -11-2-15
 بررسي تاثير رهاسازي ماهيان بر كيفيت آب درياچه  -11-2-16

  پروري از تأسيسات و تجهيزات آبزي برداري اثرات سيالب بر نگهداري و بهره -11-2-17

  هاي پيشنهادي ارائه برنامه -11-3

  آموزش، تحقيقات و ترويج  -11-3-1
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  سازي بازاريابي  آوري و به عمل -11-3-2
  صنايع برودتي  -11-3-3
  صنايع شيالتي وابسته  -11-3-4
  ...)آب، برق، جاده و (تاسيسات و امكانات زيربنايي  -11-3-5
  حمل و نقل  -11-3-6
  ) PenCage(محصور در درياچه هاي  بررسي امكان پرورش ماهي يا بچه ماهي در محيط -11-3-7
  ) Fish Way(رو  بررسي ضرورت تعبيه ماهي -11-3-8
 پروري  هاي آبزي قوانين و مقررات در ارتباط با فعاليت -11-3-9

  محيطي منبع آبي  برنامه پايش وضعيت آلودگي و مديريت زيست -11-3-10

  بر منابع آبي دار نمودن محيطي آبزي بررسي اثرات زيست -12

  منبع آبي و مصارف آببررسي اثرات و پيامدها بر كيفيت  -12-1

  هاي آبي و فون و فلور آبي بررسي اثرات و پيامدها بر اكوسيستم -12-2

  بررسي اثرات و پيامدهاي بهداشتي -12-3

 محيطي  بررسي ساير پيامدهاي زيست -12-4

  برداري از تأسيسات آبي پروري بر بهره دار نمودن و آبزي هاي آبزي بررسي اثرات فعاليت -12-5

  ها و دستورالعمل ها ارائه گزارش -13

  ارش وضعيت منبع آبيگز -13-1

  دار نمودن گزارش پتانسيل و روش آبزي -13-2

  گزارش اثرات طرح -13-3

  مسائل حقوقي و اجتماعي -13-3-1
  اقتصادي -13-3-2
  محيطي اكوسيستمي و زيست -13-3-3
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  ها ها و ممنوعيت الزامات، محدوديت -13-3-4

  ها  دستورالعمل -13-4

 نمودندار  محيطي نامطلوب آبزي تدوين دستورالعمل پيشگيري، كاهش و كنترل آثار و پيامدهاي زيست -13-4-1
  هاي آبزي، كيفيت آب و پيامدهاي بهداشتي به ويژه در زمينه تنوع زيستي گونه

 برداري  تدوين دستورالعمل نظام بهره -13-4-2

  تدوين دستورالعمل پايش و مانيتورينگ پارامترهاي كيفي و زيست محيطي منابع آب -13-4-3
 دار نمودن يند نظارت، بازرسي و ارزيابي فعاليت آبزيآتدوين فر -13-4-4

 پروري هاي آبزي بندي فعاليت زمان ارايه برنامه -13-4-5

پروري در منابع و تاسيسات آبي بـا هـدف    پيشنهاد شروط تكميلي و خاص قرارداد همسان اجاره آبزي -13-4-6
 )تا قبل از انعقاد قرارداد(غيرشرب 

 هاي مشترك و قابل انتقال پرندگان اي مدون براي مقابله با بيماري ارايه برنامه -13-4-7
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  كيفيت شيميايي، فيزيكي و ميكروبيولوژيكي آبفاكتورهاي بررسي ) :1(جدول 

  متغير  رديف
  محل سنجش  برداري محيط نمونه  تناوب نمونه برداري

 در آزمايشگاه در محل ماهي رسوب آب فصلي ماهانه

  *   * دماي هوا 1
  *   * * دماي آب 2
  *   * * )درصد اشباعيت( اكسيژن محلول 3
  *   * * گاز كربنيك 4
5 PH  * *   *  
 *    * * هدايت الكتريكي 6

7 NO2 * *    * 

8 NO3 * *    * 

9 NH4+ * *    * 

10 NH3 * *    * 

  *   * * )سچي ديسك( شفافيت 11
12 TSS * *    * 

13 TDS * *    * 

 *    * * فسفات كل 14

 *    * * ازت كل 15

16 BOD5 * *    * 

17 COD * *    * 

 *    * * كلروفيل 18

 *    * * ها فيتوپالنكتون 19

 *    * * ها زئوپالنكتون 20

 *   * * )زئو( ماكروبنتوز 21

 * *   * ماهيان 22

 *    * بررسي رژيم غذايي ماهيان 23

 *   * * * )ماكروفيت( گياهان آبزي 24

 *   * * توليد اوليه 25

 *   * * رسوباتبندي  دانه 26

 *   * * TOMدرصدموادآلي دررسوبات 27

 *    * * )توتال كليفرم( بار ميكروبي 28

 *    * * )فكال كليفرم( بار ميكروبي 29
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  متغير  رديف
  محل سنجش  برداري محيط نمونه  تناوب نمونه برداري

 در آزمايشگاه در محل ماهي رسوب آب فصلي ماهانه

 *    * * )استرپتوكوكوس( بار ميكروبي 30

  *   * هاي گياهيمساحت درياچه و رويش 31
 جيوه 32

 *  * 

 سرب 33
 *  * 

 كادميوم 34
 *  * 

 آرسنيك 35
 *  * 

 *    * سموم ارگانوكلره 36

 *    * سموم ارگانو فسفره 37

 *   * هاي نفتي هيدروكربن 38

 *    * دترجنت 39

  .گيري شوند سنگين دو بار در سال اندازهفلزات . گيري شده و درصورت نياز تجديد خواهد شد به جز فلزات سنگين، يك بار اندازه 37تا  31متغير هاي * 
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  

  پروري قرارداد همسان اجاره آبزي ):2(پيوست 

  در منابع و تاسيسات آبي با هدف غيرشرب
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  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  بنام خدا

  بع و تاسيسات آبي با هدف غيرشربپروري در منا اجاره آبزي قرارداد

*******  

اي  بـــــين شـــــركت ســـــهامي آب منطقـــــه .......................  در محـــــل ..../..../......... ايـــــن قـــــرارداد در تـــــاريخ
كنندگان مجـاز از طـرف    امضاء.........................................................به نمايندگي آقايان ..............................................

ــي    ــده مــ ــوجر ناميــ ــس مــ ــن پــ ــه از ايــ ــركت كــ ــ   شــ ــخص حقيقــ ــرف و شــ ــك طــ ــود از يــ ــوقي / يشــ حقــ
شـود از طـرف ديگـر بـر      ناميـده مـي  ) پرور آبزي(كه از اين پس مستاجر ....................................................................... 

  :گردد و مفاد ذيل منعقد مي اساس شرايط

  موضوع قرارداد -1

ــارت اســت از اجــاره محــل مخــزن ســد    ــال........................./ عب ــاري و زهكشــي  كان در محــدوده .........................آبي
) دار نمودن و صيد آبزي در محدوده تعيـين شـده   آبزي(پروري  طبق كروكي و نقشه محل جهت آبزي ..........................

...... .......................موافقـت شـماره    كارگروه استاني و ......................مورخ  ...........................بر اساس پيشنهاد شماره 
شـركت   .........................وزارت نيرو و تصميمات متخذه اعضاي كميسيون مزايده در جلسه مـورخ  .... ............... مورخ

  .............................................اي  آب منطقه

توانـد عـالوه بـر فعاليـت      را به مستاجر نخواهد داد و در صورت تشخيص مـي  استفاده مطلق محل اجاره موجر حق: تبصره
گيرد، امكـان اسـتفاده از محـل مـورد      هاي تعيين شده و تحويلي به مستاجر انجام مي در محدوده اًپروري كه منحصر آبزي

اخذ مجـوز از مرجـع خـاص و    ورزشي بدون نياز به  و هاي فني، مهندسي، تفريحي ها و استفاده اجاره را براي ساير فعاليت
  .حتي موافقت مستاجر به غير فراهم نمايد

  مدت و مبلغ قرارداد -2

سال و مبلغ قرارداد هر سال با درصدي افزايش نسبت به ... .، براي مدت ..../...../......  مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاريخ
شرايط مندرج در اين قرارداد و طبق نظر كارشـناس  سال قبل پس از در خواست كتبي مستاجر و موافقت موجر با رعايت 

  .است انعقاد و مبادله قرادادتاريخ  قرارداد،تاريخ شروع . باشد ستري قابل تعيين ميگرسمي داد
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  -: شماره بازنگري
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

ريـال  ................... ....مستاجر بـه ازاي هـر مـاه عبـارت اسـت از     ...../....../...... مبلغ قرارداد بر اساس پيشنهاد قيمت مورخ 
و در  الجاره مزبور را نقـداً ا متعهد است مال) مستاجر(پرور  تومان وجه رايج كشور كه آبزي..................................عادل م

  .واريز نمايد............................... به نام ..................................... قبال دريافت رسيد به موجر به شماره حساب 

  . باشد ساله مي 5مدت قرارداد حداكثر : 1هتبصر

مستاجر مكلف است در پايان مدت اجاره محل اجاره را بطور تمام و كمال تخليـه و تحويـل نمـوده و حـق هـر      : 2تبصره 
  .نمايد گونه ادعايي اعم از حقوق مكتسبه از قبيل حق كسب و پيشه، سر قفلي و غيره را از خود  سلب و ساقط مي

بهـا را در سررسـيدهاي مقـرر پرداخـت      مبـالغ اجـاره   متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كـار،  جرمستا :3تبصره 
رافـع مسـئوليت مسـتاجر در پرداخـت      ،پـروري  بديهي است عدم تجهيز مستاجر يا هر نـوع تـاخير در شـروع آبـزي    . نمايد
  .بها نخواهد بود اجاره

قرارداد حاضر و ساير قراردادهاي تبعي كـه مسـتاجر بـا اشـخاص ثالـث اعـم از       كليه كسورات قانوني مترتب بر : 4تبصره 
  . گيرد باشد كه از هر نظر مسئوليت پرداخت آن را به عهده مي نمايد به عهده مستاجر مي حقيقي و حقوقي منعقد مي

  )شروط و توضيحات(:تعهدات متقابل موجر و مستاجر -3

هاي الزم و  جهت انجام موضوع اين قرارداد مشخص و براي هماهنگيمستاجر مكلف است اسامي افراد اصلي خود را  - 3-1
اسامي آنان توسط  حضور و تردد افراد متفرقه و غير از افرادي كه قبالً. اخذ مجوز تردد، به موجر اعالم نمايد

  . پرور به موجر اعالم شده در داخل محوطه و تاسيسات و محل مورد اجاره ممنوع است آبزي

ساني مورد نياز، آب آشاميدني و روشنايي كافي، محل استقرار عوامل مرتبط با مستاجر به عهده مستاجر تامين نيروي ان - 3-2
گونه مسئوليتي در قبال تامين موارد فوق و پاسخگويي به مراجع اداري، قانوني و  است و موجر هيچ) پرور آبزي(

  . قضايي نخواهد داشت

و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو و عنوان در الزحمه  متعهد است كه حق) پرور آبزي(مستاجر  - 3-3
گونه  طور كامل پرداخت نمايد و موجر هيچ باشند را طبق قانون و مقررات موضوعه به قرارداد اجاره با وي مرتبط مي

مطالبات مسئوليتي در قبال دعاوي و شكايات اشخاص ثالث له يا عليه مستاجر از قبيل حقوق، مزايا و سنوات، بدهي و 
  . نخواهد داشت) پرور آبزي(كارگران و نيروي انساني مستاجر 
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

هاي درماني و تامين اجتماعي و هرگونه بيمه مرتبط با اين قرارداد،  موظف به اجراي مقررات بيمه) پرور آبزي(مستاجر  - 3-4
  . باشد هاي حفاظت فني و بهداشت كار در مقابل كاركنان خود نيز مي مقررات و دستورالعمل

در مقابل موجر مسئول اعمال كاركنان خود بوده و در صورت بروز هر نوع خسارت و يا وقوع ) پرور آبزي(تاجر مس - 3-5
مستاجر مسئول جبران خسارت  ،هر اتفاقي كه ناشي از حضور و يا اقدامات مستقيم و غيرمستقيم كاركنان مزبور باشد

مسئوليتي در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد و باشد و موجر تحت هيچ عنوان وظيفه و  و پاسخگويي به غير مي
نمايد و مسئوليت پاسخگويي به مراجع قانوني اعم از قضايي،   هاي احتمالي را از خود سلب و ساقط مي كليه مسئوليت

باشد و اين مسئوليت  مي) پرور آبزي(انتظامي، اداري و غيره و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث به عهده مستاجر 
 .در مدت اعتبار و حتي پس از انقضاي اين قرارداد و يا فسخ آن كماكان بر عهده مستاجر خواهد بود

ز طور متوالي و يا متناوب موجب فسخ يك طرفه قرارداد ا االجاره از تاريخ سررسيد به عدم پرداخت هر قسط از مال - 3-6
ي و نياز به مراجعه به محاكم قضايي و سوي موجر خواهد شد و موجر حق خواهد داشت بدون اجراي تشريفات قانون

قرارداد حاضر را فسخ و در صورت تشخيص موضوع آن را به هر نحو و عنوان به ديگري واگذار  ،يا تشريفات خاص
 .نمايد

پروري در  نامه آبزي آيين 7پروري مطابق ماده  و فرآيند نظارت بر آبزي) پرور آبزي(مستاجر نظارت بر اجراي تعهدات  - 3-7
  . باشد هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشرب مي بكهسدها و ش

نامه و شرايط شركت در مزايده را مطالعه نموده و از مفاد آن  آييننمايد تمام اسناد و مدارك اين  مستاجر اعالم مي - 3-8
  .باشد ها مي كامال آگاه شده و ملزم به رعايت كليه مفاد آن

ها، وضعيت منابع  رويت و بررسي نموده و از محدوديت اره را كامالًمحل اج نمايد قبالً اقرار مي) پرور آبزي(مستاجر  - 3-9
ها، وضعيت آب و هوا، بارندگي و امكان  دست و كليه شرايط مربوط به آن آبي و مجاري باالدست و پايين

شرايط گونه ادعا و اعتراضي از اين بابت يا عدم انجام تعهدات و  پروري در شرايط مختلف اطالع داشته و هيچ آبزي
  .قرارداد در آينده نخواهد داشت

هاي آبياري و زهكشي  هاي فرعي و تبعي سد و شبكه ها و برنامه هاي پرورش ماهي جزء اولويت كه طرح از آن جايي -3-10
لذا در هر وضعيت، اولويت با تامين اهداف اصلي طبق  ،گردد ها محسوب مي باشد و نوعي استفاده جنبي از آن مي

با اطالع قبلي و پذيرش شرايط موجود نسبت به انعقاد اين ) پرور آبزي(موجر است و مستاجر  ريزي و ابالغ برنامه
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

ريزي موجر در خصوص اهداف  گونه ادعا و اعتراضي نسبت به برنامه قرارداد مبادرت نموده و به همين دليل هيچ
  .دارد را حسب ابالغ موجر معمول مي اصلي و استفاده از تاسيسات و محل مورد اجاره را نداشته و هر گونه اقدام الزم

ها، عوارض و ديگر قوانين و  هاي اجتماعي، ماليات نمايد از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمه مستاجر اعالم مي -3-11
مقررات كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت اجاره در چارچوب مزايده معمول و مجرا بوده كامال مطلع بوده و متعهد و 

) مستاجر(در هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر عهده . باشد ها مي يت همه آنملزم به رعا
  .پرور است آبزي

نمايد هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي انجام داده و توجيه اقتصادي را تشخيص داده و از اين  مستاجر اعالم مي -3-12
برداري ادعايي نداشته و همچنين هيچ  ع صادركننده پروانه بهرهجهت نسبت به سازمان شيالت ايران به عنوان مرج

  .موردي باقي نمانده است كه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نمايد

گونه اعياني، تاسيسات، ابنيه اعم از موقت و دايمي در محل اجراي قرارداد اجاره را ندارد،  مستاجر حق احداث هيچ -3-13
  .ها اقدام نمايد آوري آن به هزينه مستاجر نسبت به قلع و قمع و جمع در صورت مشاهده موجر حق دارد

هاي  مكلف است در هر زمان قبل از استفاده از محل مورد اجاره نسبت به اخذ مجوز از دستگاه) پرور آبزي(مستاجر  -3-14
بنابر اين اخذ . اقدام نمايد) سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو، سازمان شيالت، سازمان دامپزشكي(ذيربط 

چنانچه استفاده از . پرور است آبزي) مستاجر(مجوزهاي الزم از دوائر ذيربط به هر ترتيبي كه مورد نياز باشد، بعهده 
مورد و محل اجاره در گرو اخذ مجوز قانوني ديگر از ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي باشد، مسئوليت آن به 

پرور امكان استفاده از محل اجاره را پيدا  ديهي است چنانچه بداليل مذكور آبزيب. باشد مي) پرور آبزي(عهده مستاجر 
پرور موظف و متعهد  و آبزي  باشد نكند، وجوه دريافت شده مسترد نخواهد شد و مسئوليتي متوجه موجر نبوده و نمي

مذكور اقدام نمايد و حق هر  گردد قبل از هر اقدامي جهت استفاده از منافع محل مورد اجاره، نسبت به اخذ موارد مي
  .نمايد گونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

به استثناي (پروري و استفاده از محل مورد اجاره نباشد  به هر علتي قادر به آبزي) پرور آبزي(كه مستاجر در صورتي -3-15
االجاره به وي مسترد نخواهد  مال ، وجوه دريافت شده اعم از)باشد حوادث غيرمترقبه كه ناشي از قصور مستاجر نمي

شد و مكلف به پرداخت مبلغ قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد تا اعالم موافقت كتبي مراتب فسخ از طرف موجر به 
  .مستاجر خواهد بود
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

پروري، حوادث و ديگر اقدامات ويژه و مهم را در پايان هر  هاي آبزي ماهانه فعاليت متعهد است گزارش پرور آبزي -3-16
  .ماه تهيه و به موجر ارائه نمايد

  .گونه مسئوليتي ندارد هيچ تسهيالتموجر در چارچوب اين قرارداد و در خصوص تامين  -3-17

تاسيسات موجود در محل ع قرارداد اجاره استفاده كند كه به بايد به نحوي از منافع محل موضو ) پرور آبزي(مستاجر  -3-18
ها و نيز تجهيزات منصوبه سد و  آب، برق، گاز، مخابرات و مانند اين ها، خطوط مورد اجاره مانند تاسيسات آبي، سازه

 .شبكه آسيبي وارد نشود

توسط مستاجركه موجب آلودگي كيفيت معيوب و فرسوده و هرگونه تسهيالت و تجهيزات  آالت استفاده از ماشين -3-19
يا عدم امكان استفاده موجر  آب، ايجاد اختالل، عوارض و خسارت به مخزن و تاسيسات واقع درمحل مورد اجاره، و

ها از هر لحاظ و جبران  ممنوع بوده و تبعات بكار بردن آن، گردد دست  و يا ساير عوامل از منبع آبي باالدست و پايين
  . است) پرور آبزي(خسارات وارده به موجر و غير به عهده مستاجر 

از ورود آسيب به ابزار دقيق و تأسيسات موظف است جهت رعايت نكات حفاظتي و جلوگيري ) پرور آبزي(مستاجر  -3-20
  .اي كه مورد تأييد موجر باشد، جهت دسترسي به تأسيسات و تردد اقدام نمايد موجر، صرفا از مسير جداگانه

مكلف است در دفع فاضالب ناشي از استفاده از محل مورد اجاره، مسايل زيست محيطي و ) پرور آبزي(مستاجر  -3-21
رات و استانداردهاي موجود كشور و مطالعات صورت گرفته و دستورات صادره و حفاظت كيفي آب را مطابق مقر

  .يا ابالغي از سوي موجر رعايت و اجرا نمايد

مكلف است در زمان استفاده از محل مورد اجاره، كليه نكات ايمني و حفاظتي را جهت ) پرور  آبزي(مستاجر  -3-22
بيني نمايد، بديهي است  آلودگي آب  رعايت و پيش جلوگيري از ورود خسارات جانبي و مادي به اشخاص و يا

هاي احتمالي ناشي از اقدامات مستاجر  مسئوليت خطرات ناشي از تردد اشخاص در محل مورد اجاره و يا آلودگي
 . باشد بر اساس قوانين و مقررات بعهده مستاجر مي) پرور آبزي(

ع اين قرارداد، به هر علتي خسارتي به محل مورد اجاره هاي موضو در اثر فعاليت) پرور آبزي(چنانچه توسط مستاجر  -3-23
پرور مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق طبق نظر موجر و يا كارشناس  وارد شود، آبزي

پروري در سدها و شبكه هاي آبياري و زهكشي با هدف  نامه آبزي آيين 7-4موضوع ماده (منتخب كارگروه 
صورت موجر پس از ابالغ كتبي به نشاني مستاجر  در غير اين. زينه شخصي خود اقدام نمايدبا ه) غيرشرب
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هاي عمليات انجام شده را با  روزه حق دارد اقدام الزم معمول و هزينه) 10(االجل ده  و تعيين ضرب) پرور آبزي(
ر با قبول اين موضوع حق هرگونه ايراد پرو آبزي. پرور مطالبه و اخذ نمايد درصد افزايش از آبزي) 15(احتساب پانزده 

  .و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده است

كليه موارد مرتبط با قرارداد اجاره از قبيل، آبزيان، محصول و افراد شاغل در محل  متعهد است) پرور آبزي(مستاجر  -3-24
  .كامل نمايد بيمهخاص ثالث از هر نظر اجراي قرارداد اجاره را بيمه نموده و در برابر حوادث طبيعي و غيرمترقبه، اش

 .پرور به هيچ وجه حق استفاده ديگري از محل مورد اجاره جز آنچه در اين قرارداد آمده را ندارد آبزي -3-25

گونه فعاليت در خارج از محدوده مجاز محل قرارداد اجاره را نداشته و چنانچه استفاده  حق هيچ) پرور آبزي(مستاجر  -3-26
تواند نسبت به فسخ يك طرفه  خارج از محدوده مورد قرارداد، اقدام به فعاليت نمايد، موجر ميديگري نمايد و يا در 

ها و خسارات وارده به اشخاص ثالث به هر نحو و ميزاني  قرارداد اجاره اقدام كند، در اين صورت پرداخت كليه هزينه
 .ضي را در اين مورد نداردپرور حق هيچ گونه ايراد واعترا كه باشد به عهده مستاجر بوده و آبزي

 .يا كالً ندارد غير جزاًحق انتقال يا واگذاري عين يا منافع محل مورد اجاره را به ) پرور آبزي(مستاجر  -3-27

موجر مختار و مجاز است براي هرگونه استفاده ديگري غير از موضوع اين قرارداد، محل مورد اجاره اعم از محدوده  -3-28
موجر در ارتباط با . د متقاضي به هر تعداد و نحوه كه خود تشخيص دهد واگذار نمايددست را به افرا باالدست و پايين

 ،كه در خدمات موضوع قرارداد هر يك از طرفين قراردادها خللي وارد نگردد طوري هماهنگي اشخاص مختلف به
 .باشد كاري ميپرور مكلف به رعايت شرايط و تذكرات الزم جهت جلوگيري از تداخل  همچنين آبزي. مسئول است

پرور نباشد، بنابه تشخيص خود يا  كه تقصيري متوجه آبزي تواند پيش از اتمام مهلت قرارداد و در مواردي موجر مي -3-29
برداري، ارتقاء ايمني سد ناشي از تصميمات حاكميتي  هاي كالن وزارت نيرو در بهره علل ديگر از قبيل تغيير سياست

تعليق يا خاتمه قرارداد اجاره حاضر بگيرد كه در اين صورت مستاجر  فني و مهندسي و نظاير آن، تصميم به
گونه عذر و  شود هر زمان كه موجر به محل مورد اجاره در قرارداد نياز داشته باشد، بدون هيچ متعهد مي) پرور آبزي(

صورت ضمن  غير اين در. آوري ادوات و لوازم موجود و تخليه و تحويل مورد اجاره اقدام نمايد ادعائي نسبت به جمع
/ فعاليت و چه در زمان فوت/ دهد تا چه در زمان حيات عقد خارج به موجر وكالت بالعزل با حق توكيل به غير مي
صورت موجر مكلف است خسارات ناشي از  در اين. انحالل، نسبت به تخليه مورد اجاره و تملك آن اقدام نمايد

پرور  غير اين صورت طبق راي قطعي و الزم االجرا مرجع قضايي به آبزيطبق توافق و در  تصميمات اين بند را بدواً
حق هرگونه ادعاي خسارت به لحاظ عدم تداوم مدت اجاره را از خود سلب ) پرور آبزي(پرداخت نمايد و مستاجر 



 

 

 

  37 از 31صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

هاي الزم  طاريهبيني و اخ گردد قبل از فسخ و خاتمه قرارداد تا حد ممكن پيش در اين ارتباط موجر متعهد مي. نمايد مي
پرور و آمادگي جهت تخليه به عمل  برنامه با آبزيهاي مربوط را در راستاي كاهش خسارت و تنظيم  رساني و اطالع
 .آورد

خانه و مواقع خشكسالي يا هرگونه حوادث قهري و دقبول نموده است كه در صورت طغيان رو) پرور آبزي(مستاجر  -3-30
بر اين اساس هرگونه مكاتبه، . هيچ ادعائي عليه موجر اقامه ننمايد ،طبيعي ديگر كه موجب خسارت به او گردد

شكايت و طرح ادعا در اين خصوص نزد هر مرجع و مقام اداري، قضايي و غيره از درجه اعتبار ساقط و مسموع 
 .باشد نمي

مستقيم يا پروري و يا ورود خسارت  در صورت وقوع حوادث خارج از اراده موجر كه منجر به عدم امكان آبزي -3-31
غيرمستقيم به مستاجر در محدوده مورد اجاره گردد و علل و سبب آن توسط مراجع ذيصالح اثبات و احراز گردد، 

سبب و عامل اصلي وقوع حادثه يا تواند به م گونه ادعا و اعتراضي را عليه موجر نداشته و صرفا مي مستاجر حق هيچ
 .ايراد خسارت مراجعه نمايد

در هر زمان بر عهده ... ب ورودي و خروجي كانال و يا مخزن سد و تغيير رقوم آب، تخليه و مديريت بر منابع آ -3-32
 كه اين تغييرات ناشي از در صورتي. گونه دخالتي در امر مذكور ندارد حق هيچ) پرور آبزي(موجر است و مستاجر 

موارد مذكور را طبق برآورد  نباشد، موجر مكلف است خسارات ناشي از 31-4و  30-4شرايط بيان شده در بندهاي 
 .پرداخت نمايد) پرور آبزي(كارشناس منتخب خود به مستاجر 

حق هيچ ) پرور آبزي(كنترل مبادي ورودي، محوطه و مخزن سد و تاسيسات، در اختيار كامل موجر بوده و مستاجر  -3-33
 .ادعايي در اين خصوص نداشته و تصميات موجر در اين خصوص الزم اجرا است

صرفاً ) پرور آبزي(هاي موتوري در محوطه سد و محدوده محل قرارداد ممنوع بوده و مستاجر  تفاده از قايقورود و اس -3-34
در اين ارتباط استفاده از يك . باشد هاي پارويي و پدالي مي پس از كسب مجوز از موجر، مجاز به استفاده از قايق

 .باشد با نظر موجر بالمانع ميدستگاه قايق موتوري صرفا جهت حوادث غيرمترقبه در مخزن سد 

باشد كه پس  پروري در محل مورد اجاره، منوط به ارايه نقشه اجرايي طرح مي اجراي هر گونه عمليات اجرايي آبزي -3-35
 .از موافقت قبلي و كتبي موجر عملي خواهد بود
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

هاي موجر در  فعاليت گونه مانعي در جهت اهداف و از محل مورد قرارداد نبايد هيچ) پرور آبزي(استفاده مستاجر  -3-36
پرور مكلف است حسب ابالغ موجر ظرف مهلت  در اين صورت آبزي. استفاده از سد و تأسيسات ديگر ايجاد نمايد

تواند نسبت به رفع  مقرر در ابالغيه نسبت به رفع مانع اقدام نمايد و در صورت استنكاف و يا عدم رفع مانع، موجر مي
باشد و حق هر  هاي اعالمي از سوي موجر مي مكلف به پرداخت كليه هزينه) پرور آبزي(مانع اقدام نمايد و مستاجر

 .نمايد ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

نسبت به آن اقدام نمايد و در زمان اجرا و يا پس از آن ) پرور آبزي(چنانچه فعاليتي را موجر مجاز اعالم و مستاجر  -3-37
متعهد و ) پرور آبزي(نمايد، مستاجر  ل مورد اجاره يا ساير اشخاص ميمشخص شود كه ضرر و زياني متوجه مح

باشد نسبت به اعاده وضع سابق اقدام نموده در اين خصوص موجر مكلف است خسارات ناشي از موارد  مكلف مي
پرداخت نمايد و مستاجر حق ادعاي خسارت ) پرور آبزي(مذكور را طبق برآورد كارشناس منتخب خود به مستاجر 

 .ديگر از بابت عدم استفاده از محل مورد اجاره را نخواهد داشت

 .گردد در درياچه سد حسب مورد با نظر موجر تعيين مي) پرور آبزي(محدوده فعاليت مستاجر  -3-38

مبلغ اجاره % 10موظف است تضمين حسن انجام تعهدات و شرايط مندرج در قرارداد، به ميزان ) پرور آبزي(مستاجر  -3-39
در هنگام ) بيني نموده نامه بانكي، وثيقه ملكي يا به هر طريقي كه قانون پيش ضمانت(د را به صورت يك ساله قراردا

در صورت عدم انجام هر كدام از مفاد و تعهدات اين قرارداد، موجر حق ضبط و . عقد قرارداد تهيه و ارائه نمايد
) پرور آبزي(يفات قانوني خواهد داشت و مستاجر نامه و استفاده از آن را بدون نياز به اجراي تشر برداشت از ضمانت

 .گونه ادعا و اعتراضي را نخواهد داشت حق هيچ

شوند متعلق به  تجهيزات و ادواتي كه با اجازه موجر به منظور استفاده مستاجر از محل مورد اجاره در محل مستقر مي -3-40
 .باشند مي) پرور آبزي(مستاجر

پس از انقضاي مدت قرارداد و يا در صورت فسخ آن، بالفاصله مورد قرارداد گردد كه  پرور متعهد و ملزم مي آبزي -3-41
را به موجر صحيح و سالم بدون  گونه وجهي تحت هر عنوان كه باشد تخليه نموده و آن را عيناً و بدون دريافت هيچ
يل به غير و صورت ضمن عقد خارج الزم به موجر وكالت بالعزل با حق توك در غير اين. عيب و نقص تحويل دهد

انحالل رأساً نسبت به تخليه و تحويل مورداجاره / فعاليت و چه در زمان فوت/ دهد تا چه در زمان حيات وصايت مي
بخود و يا ديگري بدون مراجعه به مقامات قضايي اقدام و هرگونه مطالبات را از محل تضمين قرارداد يا هرگونه 

ال اموال موجود در محل اجاره به خود با تنظيم و امضاء هرگونه اسناد وصول و نسبت به انتق ،مطالبات ديگر مستاجر
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

مكلف است بابت ايام تصرف مورد اجاره عالوه بر ) پرور آبزي(ضمناً در صورت عدم تخليه مستاجر . الزم اقدام نمايد
يله حق هرگونه ادعا و االجاره، اجرت المثل ايام تصرف و استفاده بدون اذن را به موجر پرداخت نمايد و بدين وس مال

 .نمايد اعتراض را از خود سلب و ساقط مي

سازي،  هاي آماده اعم از هزينه(هاي بعدي مربوط به فسخ قرارداد  هاي استفاده از محل مورد اجاره يا هزينه كليه هزينه -3-42
) بالغ فسخ و نظاير آنهاي تحويل و تحول مورد اجاره به موجر در پايان مدت قرارداد و يا ا ماليات و نيز كليه هزينه

 .بوده و موجر در اين خصوص تعهدي نداشته و ندارد) پرور آبزي(به هر علتي كه باشد به عهده مستاجر 

در صورت بروز اختالف في مابين موجر و مستاجر در نحوه استفاده از محل مورد اجاره و يا تفسير و تعبير شرايط و  -3-43
از طريق مذاكره، مصالحه و توافق طرفين بررسي و حل و فصل خواهد شد و در غير اين  مفاد قرارداد موضوع بدواً

بديهي است عدم حصول نتيجه در چارچوب اين بند نافي اختيارات . شود صورت به مراجع صالح قضايي مراجعه مي
ارات موجر در فسخ يك باشد و مراجعه به مرجع قضايي مانع اقدامات و اختي از بندهاي قبلي نمي موجر در استفاده

در بندهاي قبل نخواهد ) پرور آبزي(طرفه قرارداد و يا هر نوع تصميم ديگر در چارچوب توافقات في مابين با مستاجر 
 .بود

باشد از اين رو در  پروري منوط به رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي كه اقدامات مستاجر جهت آبزي از آن جايي -3-44
پروري وجود ندارد، حضور و يا تردد مستاجر در محل مورد اجاره ممنوع بوده و مجاز  بزيمواقعي از سال كه امكان آ

باشد و لذا در اين خصوص هر گونه ادعا و اعتراضي مردود بوده و مستاجر از اين بابت نيز  گونه اقدامي نمي به هيچ
 . نمايد اجاره در مواقع فوق جلوگيري ميگونه ادعايي داشته باشد و موجر از ورود مستاجر به محل مورد  تواند هيچ نمي

 . به اين شروط اضافه خواهد شد 6-5ساير شروط تكميلي و خاص قرارداد و نيز كليه شرايط و ضوابطي كه طبق بند  -3-45

  ي قرارداد توسط كارفرما شرايط فسخ يك طرفه -4

  .پروري بيش از يك سوم مدت قرارداد يا حداكثر هشت ماه خير در شروع آبزيتأ - 4-1

 .جام تعهدات به تشخيص كارشناس منتخب موجرعدم ان - 4-2

  .هاي مصوب مطالعات عدم رعايت استانداردها و دستورالعمل - 4-3

  .پرور انحالل شركت آبزي - 4-4
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  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  .واگذاري كلي يا جزيي موضوع قرارداد توسط مستاجر به اشخاص ثالث - 4-5

  .مستاجر بنا به هر دليلي مشمول ممنوعيت قانوني گردد - 4-6

 .قرارداد مدارك خالف واقع ارائه و يا حقايقي را كتمان نموده باشد جهت انعقاد) پرور آبزي(مستاجر  - 4-7

  .ايجاد شده باشد) پرور آبزي(پروري كه در اثر قصور مستاجر  اثبات آلودگي آب بر اثر فعاليت آبزي - 4-8

شود تا وراث قانوني  چنانچه طرف قرارداد شخص حقيقي باشد ودر مدت پيمان فوت نمايد، يك ماه مهلت داده مي - 4-9
در غير اين صورت . ا تسليم نمايدنسبت به اخذ صالحيت از سازمان شيالت اقدام نموده و تائيديه آنرا به كارفرموي 

  .گردد مشمول اين ماده مي

 الينفك قرارداداسناد و مدارك ضميمه  -5

  .و استانداردهاي فنيها  مصوب و دستورالعمل) مطالعات( هاي مدارك و گزارش - 5-1

  .پروري هاي آبزي فعاليتبندي  برنامه زمان - 5-2

  ).سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو، سازمان شيالت و سازمان دامپزشكي(مجوزها  - 5-3

  .اه قشهن - 5-4

  .هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشرب پروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين - 5-5

مبادله  قراردادد يا بين طرفين شو ابالغ مي پرور ، به آبزياين قرارداد به منظور اجراي عندالزوماسناد تكميلي كه  - 5-6
تهيه  قرارداداين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك . آيد به شمار مي قراردادگردد نيز جزو اسناد و مدارك  مي
  .اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد. شود

  .و قبول آن مبادرت به امضاء آن نموده است پرور با اطالع كامل از متن اين قرارداد آبزي - 5-7

  

  

  

  



 

 

 

  37 از 35صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

  نشاني طرفين -6
خيابان اصلي ......................... شهرستان ....................... به نشاني استان ................................ اي شركت آب منطقه: موجر

................................... شماره .............................. كوچه .................................. خيابان فرعي ......................... 
  ...................................تلفن

............................................. استان ) نيگاه قانو اقامت(به نشاني ....................................................... شخص حقيقي /شركت: مستاجر
تلفن .......... شماره ............................. خيابان فرعي .................. خيابان اصلي ............................................ شهرستان 

....................................  
  .ابالغيه ها ي طرفين به نشاني مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و مالك ابالغ واقعي و يا قانوني خواهد بودكليه مكاتبات و 

  
نسخه و هر  6تبصره كه از هر نظر تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد در .....بند و....ماده و  6اين قرارداد در 

  . بين طرفين مبادله گرديد...../..../........ امضاء و در  تاريخ نسخه با اعتبار واحد تنظيم، 
  

  )مستاجر(  )موجر(

 نام
  نام خانوادگي

  تاريخ
  امضاء

 نام
  نام خانوادگي

  تاريخ
  امضاء

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  37 از 36صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

سند گردآورندگان  
  سمت  نام و نام خانوادگي

  سازمان حفاظت محيط زيست ايران
  كارشناس مسئول آلودگي منابع آب سطحي   ناديا روستايي

 هاي تاالبي ساحليكارشناس زيستگاه  علي صابر
 هاي داخليكارشناس مسئول آبزيان آب  امير محمد علمي
 كارشناس حقوقي  عين اهللا گل پير

  كارشناس آلودگي آب منابع آب سطحي  منيژه مهدي آبادي
  هاي داخليمديركل دفتر مديريت سواحل و تاالب  آرش نكوييان

  سازمان شيالت ايران
 كارشناس حقوقي  محمود حسيني

 كارشناس آبزي پروري  عيسي نبوي
  وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب–برداري سدهارييس گروه بهره  آرش اخوان
  شركت مديريت منابع آب - برداري از تاسيسات تامين آبمديركل دفتر بهره  نژاد موسي امين

  شركت مديريت منابع آب - رييس گروه محيط زيست و كيفيت منابع آب  نژاد حسنجواد 
  شركت مديريت منابع آب -هاي حقوقي و قانونيرييس گروه بررسي  محمدرضا عليمرادي

  شركت مديريت منابع آب - برداري و نگهداري از تاسيسات آبيكارشناس بهره  خدارحم فرودي
  شركت مديريت منابع آب -كارشناس گروه محيط زيست و كيفيت منابع آب   پور ساناز مصطفي

  معاونت امور آب و آبفا–برداري و حفاظت از تأسيسات آب و آبفا رئيس گروه بهره  سيد مهدي نوربخش
  شركت مديريت منابع آب - ها برداري از رودخانهكارشناس گروه حفاظت و بهره  سحر نوروزي

  



 

 

 

  37 از 37صفحه   :امضا  ن ب ح/ م آآ

  ز س ش آآ آ /  م ت ا  -1 :شماره سند
  14/04/1391: تاريخ صدور

  -: شماره بازنگري
  هاي آبياري و زهكشي با هدف غيرشربپروري در سدها و شبكه نامه آبزي آيين : تاريخ بازنگري

  هاي جانبي در منابع و تأسيسات آبي ساماندهي و توسعه فعاليت

 كنترل سند

  :سندصدور 

  .برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت داردنامه توليد، بهره سند با ضوابط آئين 

  عباسي خليل بانان علي :خانوادگي كنترل كننده نام و نام

 توسعه مديريت و تحول اداريمديركل دفتر : سمت

 مهر و امضا

  :هاي الزم دريافت سند و كنترل
     :تاريخ دريافت سند     :نام سازمان

  .كامل است... ) تعداد اوراق، خوانايي و (سند از نظر شكلي  

  .هاي مربوطه ثبت گرديد سند در فرم 

  .اعتبارن مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بي 

 :سمت        :خانوادگي كنترل كننده  نام و نام

 مهر و امضا

  :برداري بهره
  : نام واحد سازماني

      :تاريخ          دريافت سند 

  :تاريخ          خاتمه دوره اجرا 

 :سمت        :كننده نام و نام خانوادگي دريافت

 مهر و امضا

  :ابطال سند
      :به استناد:                                      اين سند در تاريخ

    .ابطال گرديد            

 :سمت        :خانوادگي ابطال كننده نام و نام

 مهر و امضا

  


