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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

مقدمه
بهرهبررداري بهينره و پايردار از ايرن منرابع
مخازن آبي از منابع بالقوه توسعه آبزيپروري در سطح شور به شمار ميآيند .
همانديشي ليه دستگاههاي مرتبط ميباشد .در اين راستا نماينردگان وزارت جهراد شراورزي (سرازمان
مستلزم تعامل و 
نظرامنامره آبرزيپرروري در سردها و
شيالت ايران)و وزارت نيرو و سازمان حفاظرت محريط زيسرت برا تشركيل رارگروه 
شبكههاي آبياري وزهكشي با هدف غير شرب و با برگزاري جلسات متعدد ارشناسي طي هيجده ماهو بر اساس قوانين و

تهراي آبرزيپرروري در مخرازن آب غيرر شررب تردوين
مقررات جاري شورو آييننامه حاضر را با هدف توسعه فعالير 
نمودهاند.


- 3هدف
تبيين نمودن فرايند اجرايي صدور مجوز آبزيپروري در مخازن سدها و شبكه هاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب
با رعايت:
بهرهبرداري بهينه و پايدار از منابع آب و آبزي


 حريم حفاظتي مي و يفي منابع آب
 استانداردهاي يفي منابع آب
 استانداردها و دستورالعملهاي بهرهبرداري ايمن از تاسيسات آبي
 جلوگيري و اهش پيامدهاي زيانبار زيستمحيطي آبزيپروري بر منابع آب
 جلوگيري از پيامدهاي زيانبار زيستمحيطي آبزيپروري بر تنوع گونههاي بومي
 موازين حقوقي

- 2دامنهكاربرد
آبزيدار نمودن و صريد آبرزي در منرابع و تاسيسرات آبري مصرنوعي نگهدارنرده و

گستره اين آييننامه براي فعاليت هاي
انتقال دهنده با هدف غير شرب بوده ه در آن منظور از منرابع و تاسيسرات آبري مصرنوعي نگهدارنردهو مخرازن سردها و
منظور از منابع و تاسيسات مصنوعي انتقال دهندهو شبكههاي آبياري و زهكشي ميباشد.

مسئوليتها

- 1
شيوهنامه در معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيروو با دفتر برنامهريرزي رالن آب و آبفراو شرر ت
مسئوليت اجراي اين 
مآآ/نبح

امضا
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شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و شر تهاي زيرمجموعه آن با هماهنگي ارگا نهاي ذيربط ميباشد .مسرئوليت
نظارت بر حسن اجراي اين شيوهنامه در معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو با دفترر برنامرهريرزي رالن آب و آبفرا و
شر ت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد .بر اساس فرآيند درج شده در ايرن شريوهنامرهو سراير ارگرانهراي
مرتبط ضمن انجام و ظايف قرانوني و حرا ميتي خرودو اقردامات و نظرارت الزم را جهرت رعايرت و اجرايري نمرودن ايرن
شيوهنامه در واحدهاي ذيربط خود به عمل ميآورند.

- 4تعاريفومفاهيم
- -6 1شر ت
ليه شر تهاي سهامي آب منطقهايو شر ت سهامي سازمان آب و برق خوزستانو شر ت توسرعه منرابع آب و نيرروي
ايران و شر ت توسعه منابع آب و خاک سيستان ه پس از برگزاري مزايده و اعالم برنده و انعقاد قرارداد مروجر ناميرده
ميشود.
- -1 1شر ت مادر تخصصي
شر ت سهامي مديريت منابع آب ايران.
- -6 1شيالت استان
در استانهاي غير ساحلي شيالت سازمان جهراد شراورزي اسرتان و در اسرتانهراي سراحلي ادارات رل شريالت منراط
ساحلي.
- -1 1محيط زيست استان
ليه ادارات ل محيط زيست استان.
- -5 1آبزي پروري
اجراي عمليات آبزيدار نمودن و صيد آبزي در منابع و تاسيسات آبي مصنوعي نگهدارنده و انتقال دهنده.
- -1 1منابع و تاسيسات آبي
مخازن سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي برا هردف غيرر شررب .همچنرين منظرور از منرابع و تاسيسرات آبري مصرنوعي
نگهدارندهو مخازن سدها بوده و منظور از منابع و تاسيسات مصنوعي انتقال دهندهو شبكههاي آبياري و زهكشي ميباشد.
مآآ/نبح
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

 - -3 1ارگروه مشترک استاني
مريگرردد و داراي
ارگروهي است ه در استان با مشرار ت شرر تو محريط زيسرت اسرتان و شريالت اسرتان تشركيل 
وظايف زير است:
- -6 -3 1طرح و بررسي اوليه موضوع آبزي پروري در منبرع يرا تاسيسرات آبري معرفري شرده برر اسراس اطالعرات و
ضوابط موجود
- -1 -3 1تدقي شرح خدمات مطالعات در چارچوب فهرست خدمات با توجه به شرايط محلي
 - -6 -3 1نظارت عاليه بر روند انجام ليه مراحل مطالعاتيو بررسي و تصويب آن بر اساس شرح خدمات مربوطه
- -1 -3 1نظارت عاليره برر انجرام دسرتورالعملهراي بهرره بررداري از منرابع آب و پرايش پيامردهاي زيسرت محيطري
آبزيپروري
- -5 -3 1نظارت عاليه بر روند آبزي پروري و پايش يفي مخزن
- -1 -3 1تصميم گيري در مواقع اضطراري
- -3 -3 1تصميم گيري در موارد اختالف با رعايت قوانين و مقررات
- -1 -3 1تصميم گيري در خصوص بازنگري مطالعات
تبصرهيک:دبيرخانه اين ارگروه در شيالت استان ميباشد.
تبصرهدو:رياست ارگروه به صورت دورهاي و با تصميم ارگروه مشخص ميشود.
تبصرهسه:آراي ارگروه بر اساس موافقت ليه اعضا اخذ و اجرا ميگردد.
آبزيپرور
 - -1 1
مستاجر برنده مزايده ه بر اساس اين آييننامهو آبزيپروري در منابع و تاسيسات آبي را بر عهده ميگيرد.

- 5مطالعاتبررسيوامكانسنجيآبزيپروريدرمنابعوتاسيساتآبي
آبزيپروري در منابع و تاسيسات آبي مستلزم انجام مطالعات در چارچوب فهرست خدمات پيوست ( )6ميباشد.
 - -6 5
- -1 5مطالعه و هرگونه تامين اعتبار هزينه مطالعات بر عهده شيالت استان ميباشد.
- -6 5نظارت و تأييد نتايج مطالعات برعهده ارگروه مشترک استاني ميباشد.
مآآ/نبح

امضا
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شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

زيپروري را بر اساس ماده 11
- -1 5وزارت نيرو موظف است هنگام مطالعه طرحهاي توسعه منابع آبو امكانسنجي آب 
آئيننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي انجام دهد.

- -5 5بر اساس نتايج يفي پايش مخازنو توسعه منابع آب در حوضه و يا تغيير اهداف اربري منابع تامين آبو مطالعات بر
اساس تصميمات ارگروه مشترک استاني بازنگري ميگردد.
- -1 5روند امكانسنجي آبزيپروري در منابع و تاسيسات آبي مطاب شكل ( )6ميباشد.
تبصرهيک:در خصوص منابع آب (محدوده مخرزن و تاسيسرات) واقرع در محردوده منراط چهارگانره تحرت مرديريت
سازمان حفاظت محيط زيست ايرانو قبل از انجام مطالعات ميبايد از سازمان حفاظت محيط زيست ايران استعالم به عمل
آيد.
تبصرهدو:در خصوص فهرست مناط آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران و تاالبهراي برينالمللري
(موضوع ماده  11آييننامه اجرايي قانون حفاظت از منابع آبزي)و قبل از انجام مطالعات ميبايد از سازمان حفاظت محريط
زيست ايران استعالم به عمل آيد.
- -3 5موافقت وزارت نيرو با تصويب ميسيون تخصيص آب مستقر در معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو و بر مبناي
مطالعات امكانسنجي آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب ه توسط ارگروه
استاني مصوب شده استو صادر ميگردد.
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شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :
تاريخ بازنگري:

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

طرحوبررسياوليهموضوعآبزيپروريدرمنبعياتاسيساتآبيموردنظربر
اساساطالعاتوضوابطموجود(كارگروهمشتركاستاني)

مثبت

نتيجهبررسيامكان

منفي

آبزيپروري

انجاممطالعات
(شيالتاستان)

خاتمهموضوع

بررسيگزارشها

(كارگروهمشتركاستاني)

امكانآبزيپروري


نيازبهبازنگريوتكميلدارد

عدمامكانآبزيپروري


پيشنهادكارگروهمشتركاستانيمبنيبرامكانآبزيپروريدر

منبعياتاسيساتآبيموردنظر

موافقتباپيشنهادكارگروهاستاني
توسطوزارتنيرو

فرآيندامكانسنجيآبزيپروريدرمنابعوتاسيساتآبي

شكل()3

گردشكارعقدقراردادآبزيپروري

- 6
ميباشد.
گردش ار عقد قرارداد آبزيپروري در منابع و تاسيسات آبي به شرح شكل ( )1
- -6 1آگهي مزايده اجاره آبزيپروري (رها سازي و يا صيد) منبع از سوي شر ت آب منطقه اي ه در آن مشخصاتي از
قبيل نوع گونهو ترا مو تر يبو توان بهرهبرداريو شيوه صيدو محدودهها و محل طرح پرورش و صيد ماهيو روش
پرورش ماهيو حداقل حجم و رقوم تراز آب در مخزنو حداقل دبي آب در انالو نمونه قرارداد همسان و ساير
شرايط و ضوابط الزم بر اساس نتايج مطالعات قيد شده استو به صورت همگاني اعالم ميشود.
مآآ/نبح

امضا
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :
تاريخ بازنگري:

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

- -1 1داوطلبين شر ت در مزايده بايد در فاصله زماني بين درج آگهي مزايده تا زمان فروش اسناد مزايده نسبت به اخذ
موافقت اصولي از شيالت استان اقدام و آنرا به همراه ساير مدارک مندرج در اسناد مزايده به ميسيون مزايده
شر ت ارايه نمايند.
- -6 1شيالت استان تعهد مينمايد نسبت به صدور مجوز پروانه بهرهبرداري ظرف مدت دو هفتهو براي متقاضي حائز شرايط
( ه توسط شر ت معرفي ميگردد) اقدام نمايد.
- -1 1انتخاب مستاجر و برنده مزايده بر اساس قانون برگزاري مناقصات و مزايدات و آييننامههاي اجرايي آن در چارچوب
اسناد و شرايط و ضوابط مندرج در اسناد مزايده و نمونه قرارداد همسان (پيوست شماره  )1خواهد بود.
- -5 1شر ت بر اساس شرايط مندرج در قرارداد همسان اجاره آبزي پروري در منابع و تاسيسات آبي (پيوست  )1نسبت به
عقد قرارداد اقدام نموده و نسخه اي از آن را به شيالت استانو محيط زيست استان و شر ت مادر تخصصي ارسال
مينمايد.
اعالمآگهيمزايدهتوسطشركت

اخذموافقتاصوليازشيالتاستانتوسطمتقاضي

فروشاسنادمزايدهتوسطشركتبهمتقاضيانيكهدارايموافقتاصوليشيالتاستانباشند

برگزاريمزايدهتوسطشركتوانتخابمتقاضي

مهاجراييقانونحفاظتوبهره برداريمنابعآبزيمصوب3131بهمتقاضي

آئيننا
اعطايپروانهبهرهبرداريتوسطشيالتاستانوفقماده 34

معرفيشده

اعالمبرندهمزايدهوعقدقرادادتوسطشركت

ارسالرونوشتقراردادبهشيالتاستان

ارسالرونوشتقراردادبهشركتمادرتخصصي

ارسالرونوشتقراردادمحيطزيست

استان

استان

قراردادآبزيپروريدرمنابعوتاسيساتآبي

شكل()2فرآيندعقد

مآآ/نبح

امضا

صفحه  1از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 3فرآيندنظارتبرآبزيپروري
- -6 3شر ت مسئول پايش مي و يفي آب به صورت لي و بر اساس دستورالعملها و استانداردهاي ذيربط ميباشد
وليكن چنانچه خارج از روال متعارف و در موارد خاص نياز به انجام آزمايشاتي باشد (با تشخيص ارگروه استاني)و
هزينه آزمايشهاي مذ ور بر عهده آبزيپرور خواهد بود .در اين راستا شر ت نتايج پايشهاي مي و يفي را در
دورههاي زماني مشخص به شيالت استان و محيط زيست استان ارسال مينمايد.

آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزيو وظايف خود را در زمينه
- -1 3محيط زيست استان بر اساس ماده  11
نظارتو پايش و نترلهاي الزم انجام ميدهد .در صورت آالينده بودن فعاليت آبزيپروري موضوع ماده  11قانون
توزيع عادالنه آبو سازمان حفاظت محيط زيست يا ادارات ل تابعه برابر ماده  66قانون حفاظت و بهسازي محيط
زيست حسب مورد نسبت به صدور اخطار و اقدامات الزم قانوني به آبزيپرور اقدام خواهد نمود .سازمان حفاظت
محيط زيست يا اداره ل صادر ننده اخطاريه مكلف است يک نسخه رونوشت اخطاريه را به ارگروه استاني جهت
اطالع و هماهنگي ارسال نمايد.
- -6 3رهاسازي ماهي در مخازن سدها و انالهاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب بر اساس نتايج مطالعات و با حضور
نمايندگان شر تو محيط زيست استان و شيالت استان صورت ميگيرد و در آن ضمن رويت گواهي سالمت آبزي
سازمان دامپزشكيو تاييديه گونهو سايزو ترا مو تر يب آبزي و محل رهاسازي صورتجلسه ميگردد.
- -1 3شيالت استان بر اساس آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي در خصوص تشخيص صالحيتو صدور
ارت شناسايي و هويت و تعيين آالت و ادوات مورد استفاده مسئول است.
- -5 3شيالت استان بر اساس نتايج مطالعات در خصوص نظارت بر موادو ابزار و ادواتو جمع آوري ادوات و ضايعات صيد
مسئول است.
- -1 3نظارت بر امر آبزي پروري شامل مراحل رهاسازيو زمان و نحوه صيد بر اساس نتايج مطالعات و وف مقرراتو بعد از
هماهنگي الزم با شر ت آب منطقهاي به عهده ادارات شيالت و محيط زيست هر استان ميباشد.
- -3 3مسئوليت مراقبت از آبزيان رها شده تحت نظارت شيالت استان به عهده آبزيپرور مي باشد.
- -1 3درصورت بروز آلودگي وشرايط غيرعادي در صورت درخواست هر يک از اعضاي ارگروه و موارد در ارگروه
مشترک استاني بررسي شده و تصميم الزم اتخاذ و اقدام مقتضي به عمل ميآيد.
مآآ/نبح

امضا

صفحه  3از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -3 3با آبزيپر وراني ه موجب ايجاد آلودگي و تغيير يفيت در منابع و تاسيسات آبي ميشوندو مطاب ماده  63و 13
آييننامه اجرايي حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي و ساير قوانين موضوعه برخورد خواهد شد.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  63از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :
تاريخ بازنگري:

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب


سنجيآبزيپروري


فهرستخدماتمطالعاتامكان
پيوست(:)3
درسدهاوشبكههايآبياريوزهكشيباهدفغيرشرب



مآآ/نبح

امضا

صفحه  66از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

مقدمه
فهرست خردمات ذيرل چرارچوبي از مباحرپ و پيامردها و راهكارهراي اجرايري درازمردت آبرزيپرروري و آبرزيدار نمرودن
تأسيسات آبي را جهت مطالعه ارائه ميدهد .بديهي است اين فهرست خدمات ميبايد با عنايت به شرايط محلي و ويژگيهراي
فني و بهرهبرداري از تأسيسات آبي و نوع و فعاليتهاي تعريف شده جهت اربري آبرزيپرروري و آبرزيدار نمرودن تردقي
گردد.

هماهنگيوبرنامهريزيانجاممطالعات

- 3
- -6 6مذا ره و تبادل نظر با ارفرما جهت تبيين اهداف و حدود مطالعات و تدقي شرح خدمات
- -1 6برنامهريزي مطالعات و ارائه روش انجام آن
- -6 6ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي مطالعات

بازديدهاوبررسيهايمحلي

- 2
- -6 1بررسي موقعيت و مشخصات لي محدوده تاسيسات آبي
- -1 1بررسي تاسيسات و ابنيه فني مهم واقع در محدوده مطالعات
- -6 1بررسي ايستگاههاي هيدرومتري موجود در محدوده مطالعات
- -1 1بررسي موقعيت مسيلهاو محدوده اراضي سيلگيرو اراضي باتالقيو مناط حفاظت شده و ...
- -5 1شناسايي و بررسي اربري اراضي
- -1 1شناسايي و بررسي امكانات زيربنايي مورد لزوم نظير تأمين انرژيو راههاي دسترسي و ...
- -3 1شناسايي و جمعآوري اطالعات فعاليتهاي آبزيپروري موجود در محدوده تاثيرگذار و تاثيرپذير طرح
- -1 1جمعآوري ديگر اطالعات اوليه مورد نياز

آوريآمار،اطالعاتونقشههايموردنياز

 - 1
جمع
- -6 6گردآوري گزارشهاي مطالعاتي مرتبط انجام شده در منطقه
مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -1 6گردآوري آمار هواشناسي و هيدرولوژي مرتبط
- -6 6گردآوري نقشههاي توپوگرافيو عكسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي بر حسب نياز
- -1 6گردآوري اطالعات مربوط به مصارف مختلفو حقابههاو مسائل حقوقيو اجتماعي و فرهنگي
- -5 6گردآوري اطالعات پايه مطالعات اقتصادي
- -1 6گردآوري اطالعات مربوط به مسائل زيستمحيطيو ليمنولوژيكي و يفي آب
- -3 6گردآوري گزارشها و اطالعات طرحهاي توسعه مرتبط
- -1 6گردآوري ساير اطالعات مورد نياز

- 4هواشناسي
- -6 1بررسي متوسط بارندگي ساالنه و توزيع فصلي و ماهانه آن
- -1 1بررسي منحنيهاي شدت -مدت -فراواني و ارتفاع -سطح -مدت
- -6 1تعيين رژيم بارندگي
- -1 1بررسي دوره يخبندان (شروع -خاتمه -طول دوره)
- -5 1بررسي بادهاي منطقه و تعيين جهت و سرعت آن در ماههاي مختلف
- -1 1بررسي دما در ماههاي مختلف (حدا ثر -حداقل -متوسط)
- -3 1بررسي تبخير و تعرق در ماههاي مختلف
- -1 1بررسي رطوبت نسبي ماهانه (حدا ثر -حداقل -متوسط)
* مطالعات هواشناسي به منظور شناخت عوامل اقليمي موثر بر جمعيت آبزيان و فعاليتهاي مرتبط بوده و ترا حرد ممكرن
بر اساس گزارشهاي موجود ميباشد .در صورت نياز اطالعات موجود تدقي و تكميل ميگردد.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  66از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 5مطالعاتهيدرولوژيومنابعآب
- -6 5بررسي گزارشهاي هيدرولوژي انجام شده در محدوده مطالعات
- -1 5برآورد متوسط دبي ماهانه و ساالنه و محاسبه حجم آورد ماهانه و ساالنه رودخانه تحت مطالعه در محل يا محلهاي
مشخص
- -6 5برآورد سرعت جريان آب در مقاطع مختلف در تاسيسات
- -1 5برآورد مقادير دبي سيالبها براي دورههاي برگشت متعارف
- -5 5بررسي اجمالي وضع موجود بهرهبرداري از منابع آب رودخانه
- -1 5بررسي وضعيت بهره برداريو منحني فرمانو ترازهاي حداقل و حدا ثر سطح آب در شرايط عاديو خشكسالي و
سيالب
- -3 5بررسي نحوه بهرهبرداري از منبع آب مورد نظر و تعيين زمان ماند آب در شرايط مختلف
- -1 5بررسي نقشههاي هيدروگرافي و تعيين سطحو حجم و عم در ترازهاي مختلف درياچه سد (بر اساس اطالعات و آمار
موجود)
- -3 5بررسي وضعيت رسوب منابع آبي مورد مطالعه
- 63- 5بررسي ريخت شناسيو هيدروليکو فرسايش و رسوب رودخانه
- 66- 5بررسي وضعيت بهرهبرداري از سد انحرافي و انالهاي آبياري و زهكشي
- 61- 5بررسي مصارفو حقابهها و وضعيت تخصيصهاي آب در منابع آبي تاثيرگذار و تاثيرپذير طرح
- 66- 5بررسي يفيت شيمياييو فيزيكي و ميكرو بيولوژيكي آب در محدوده مطالعاتي (مطاب جدول( )6پيوست فهرست
شرح خدمات)
- 61- 5بررسي نياز آبي آبزي پروري بر اساس نوع و زمان جهت هماهنگي و تطبي با برنامه بهرهبرداري از تأسيسات آبي
براي مصارف مختلف
- 65- 5بررسي تغيير يفيت آب پس از آبزيپروري براي مصارف شاورزي و صنعت
مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 61- 5بررسي و تعيين نياز آبي آبزيپروري و تداوم فعاليت آن و امكان مي تامين آب جهت آبزيپروري در زمان و
شرايط مختلف(خشكساليو عادي و سيالبي) به منظور هماهنگي و تطبي با برنامه بهرهبرداري تاسيسات
- 63- 5بررسي اثرات خشكسالي و مآبي بر تداوم فعاليت آبزيپروري
- 61- 5بررسي مي و يفي آب زيرزميني به منظور تامين آب جايگزين در شرايط اضطراري
* مطالعات هيدرولوژي تا حد ممكن بر اساس گزارشهاي موجود ميباشد .در صورت نياز اطالعرات موجرود تردقي و
تكميل ميگردد.

بررسيتأثيرالزاماتبهرهبرداريونگهداريازتاسيسات

- 6
- -6 1بررسي اثرات سيالب بر نگهداري و بهرهبرداي تأسيسات آبزي پروري
- -1 1بررسي و تعيين مكانهاي مناسب براي ساخت تأسيسات آبزيپروري و دفع ضايعات ناشي از آن
- -6 1بررسي ضايعات توليدي (نوعو مقدار و  )...ناشي از فعاليتهاي آبزي پروري
- -1 1بررسي تأسيسات (دائمو متحرک و موقت) مورد نياز آبزي پروري بر فعاليتهاي بهرهبرداري از تاسيسات
- -5 1بررسي نحوه هماهنگي و تداخل فعاليتهاي بهرهبرداري و نگهداري از تاسيسات (نظير مرمتو اليروبيو قطع و وصل
جريانو آبگيري و  )...بر آبزي پروري
- -1 1بررسب تجهيزات و لوازم مورد نياز حفظ و نگهداري آبزيان در يک بازه خاص از انال و جلوگيري از جابجايي آن
با جريان آب توزيع شده
- -3 1بررس ي لوازم مورد نياز براي تصفيه فيزيكي آب در موارد اربرد آب براي آبياري تحت فشار و هزينههاي مترتب
برآن

- 3بررسيليمنولوژيکمنبعآبي*
- -6 3درجه حرارت ماهانه (حدا ثر -حداقل -متوسط) در سطوح و عم سه متري آب و در صورت امكان تعيين عم
ترمو الين و تأثير تغييرات دمايي بر روي رشد آبزيان مورد مطالعه
- -1 3تعيين اليهبندي شدن آب و تأثير الينهبندي بر روي ميزان ا سيژن محلول با آب
مآآ/نبح

امضا

صفحه  65از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -6 3فا تورهاي بيولوژيكي آب
- -6 -6 3جوامع گياهي و ما روفيتهرا شرامل گياهران شرناورو غوطرهور و حاشريهاي (شناسرايي و تنظريم برر اسراس
فراواني)
- -1 -6 3تر يب و ترا م ماهيان منبع آبي
- -6 -6 3تر يبو ترا م و بيومس بنتوزها ( فزيان)
- -1 -6 3تر يبو ترا م و بيومس پالنكتونها (زئوپالنكتونها و فيتو پالنكتونها)
- -5 -6 3ساير گونههاي جانوري وابسته به ا وسيستم آبي
- -1 3بررسي ا وسيستمي و اهميت ا ولوژيک منبع آبي
نوع ماهيان مجاز براي پرورش بر اساس استعالم از سازمان حفاظت محيط زيست ايران تعيين ميگردد.

آاليندهها

- 1
- -6 1شناسايي منابع آالينده شاورزيو خانگي و صنعتي
- -1 1بررسي اثرات آاليندهها بر ا وسيستم و حيات آبزيان درياچه
- -6 1روشهاي پيشگيري از اثرات مضر آاليندهها بر حيات آبزيان درياچه

- 1بررسيوضعيتصيدوصيادي
- -6 3اقتصاد صيد
 - -6 -6 3بررسي ميزان صيد انواع آبزيان به تفكيک گونه
- -1 -6 3نقش آبزيان درياچه در تامين معيشت مردم
- -6 -6 3بررسي و تجزيه و تحليل قيمت تمام شده و قيمت فروش انواع آبزيان
- -1 3عرضه و تقاضا
- -6 -1 3ميزان عرضه ماهي در منطقه و ساير مناط همجوار
 - -1 -1 3بررسي ميزان و تقويم زماني صيد انواع آبزيان از درياچه
مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -6 3بازاريابي
- -6 -6 3شيوه جابجايي و عرضه و تقاضاي محصوالت صيد شده به بازار فرروش (فررمو شركلو ظراهرو بسرتهبنرديو
حمل و نقل) و مكانيزم بازاريابي و فروش و امكان توسعه آن در منطقه
- -1 -6 3بازارهاي عمدهفروشي آبزيان در منطقه
- -1 3زيرساختها و نقش آنها در اقتصاد صيد
- -6 -1 3تاسيسات ساحلي (اسكله) جادهو حمل و نقلو برقو مخابرات

- 31بررسيوضعيتتاسيساتوتجهيزاتصيدوصياديوصنايعشيالتي
- -6 63تاسيسات و تجهيزات صيد و صيادي
- -6 -6 63بررسي انواع آالت و ادوات صيادي مورد استفاده و منابع تامين آنها
- -1 -6 63بررسي تاسيسات و تجهزات مرا ز صيد ماهي
- -6 -6 63بررسي روشهاي معمول در صيد
- -1 -6 63بررسي شناورهاي مورد استفاده
- -1 63بررسي وضعيت بهرهبرداري از آبزيان درياچه

ها،محدوديتهاونيازها


شناختظرفيت
- 33
- -6 66تعيين اهداف مي
- -6 -6 66تعيين توان توليد ماهيان اقتصادي با توجه به ارزيابي توان ا ولوژيک منطقه
- -1 -6 66تعيين ميزان ماهيان قابل بهرهبرداري ساالنه
- -6 -6 66تعيين ميزان اشتغال
- -1 -6 66تعيين تعداد بچه ماهي مورد نياز براي حفظ و بازسازي ذخايرو بازسازي ذخايرو نروع و انردازه بچره مراهي
مناسب با توجه به آبزيان شكاري و ساير شرايطو زمان ماهيدار ردن درياچه
- -5 -6 66تعيين تعداد صيادانو متناسب با ذخاير
- -1 -6 66تعيين فصل صيد و مدت صيد
مآآ/نبح

امضا

صفحه  63از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -3 -6 66تعيين تعداد نيروي انساني متخصص مورد نياز
- -1 -6 66تعيين تعداد صيدگاهها و محل آنها
- -3 -6 66ظرفيت مر ز تحقيقاتو آموزشي و ترويجي
- -1 66ظرفيتها
- -6 -1 66برآورد ميزان صدور آبزيان به مناط مختلف
- -1 -1 66بررسي دسترسي به نيروي انساني مورد نياز
- -6 -1 66بررسي وضعيت سرمايهگذاري در امر صيد
- -1 -1 66بررسي تاثير رهاسازي انواع بچه ماهيان در درياچه بر اقتصاد منطقه
- -5 -1 66بررسي امكان تكثير گونههاي ماهي بومي مهم از نظر اقتصادي (بررسي توان تجديد شوندگي)
- -1 -1 66ارزيابي ذخاير ماهيان اقتصادي
- -3 -1 66بررسي اثرات رهاسازي ماهيان اقتصادي بر روي وضعيت مي و يفي آب درياچه برا توجره بره اهرداف
منبع آبي
- -1 -1 66بررسي امكان توسعه توليد ماهي با استفاده از روشهاي نوين (محيطهاي محصورو قفس)
- -3 -1 66بررسي زنجيره و هرم غذايي
- 63- -1 66تعيين سيستم پرورش ماهي
- 66- -1 66بررسي نوع و ميزان مواد غذايي
- 61- -1 66بررسي نوع و ميزان مواد دارويي و ضد عفوني
- 66- -1 66تعيين عوامل بيماريزا موجود بر جوامع جانوري
- 61- -1 66اثر پرورش گونههاي پيشنهادي بر گونههاي بومي
- 65- -1 66بررسي اثرات روند بهرهبرداري بر يفيت آب و توليد ماهي
- 61- -1 66بررسي تاثير رهاسازي ماهيان بر يفيت آب درياچه
- 63- -1 66اثرات سيالب بر نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات و تجهيزات آبزيپروري
- -6 66ارائه برنامههاي پيشنهادي
- -6 -6 66آموزشو تحقيقات و ترويج
مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -1 -6 66عملآوري و بهسازي بازاريابي
- -6 -6 66صنايع برودتي
- -1 -6 66صنايع شيالتي وابسته
- -5 -6 66تاسيسات و امكانات زيربنايي (آبو برقو جاده و )...
- -1 -6 66حمل و نقل
- -3 -6 66بررسي امكان پرورش ماهي يا بچه ماهي در محيطهاي محصور در درياچه ()Pen-Cage
- -1 -6 66بررسي ضرورت تعبيه ماهيرو ()Fish Way
- -3 -6 66قوانين و مقررات در ارتباط با فعاليتهاي آبزيپروري
- 63- -6 66برنامه پايش وضعيت آلودگي و مديريت زيستمحيطي منبع آبي

محيطيآبزيدارنمودنبرمنابعآبي


بررسياثراتزيست
- 32
- -6 61بررسي اثرات و پيامدها بر يفيت منبع آبي و مصارف آب
- -1 61بررسي اثرات و پيامدها بر ا و سيستمهاي آبي و فون و فلور آبي
- -6 61بررسي اثرات و پيامدهاي بهداشتي
- -1 61بررسي ساير پيامدهاي زيستمحيطي
- -5 61بررسي اثرات فعاليتهاي آبزيدار نمودن و آبزيپروري بر بهرهبرداري از تأسيسات آبي

ودستورالعملها

ارائهگزارشها

- 31
- -6 66گزارش وضعيت منبع آبي
- -1 66گزارش پتانسيل و روش آبزيدار نمودن
- -6 66گزارش اثرات طرح
- -6 -6 66مسائل حقوقي و اجتماعي
- -1 -6 66اقتصادي
مآآ/نبح

امضا

صفحه  63از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -6 -6 66ا وسيستمي و زيستمحيطي
- -1 -6 66الزاماتو محدوديتها و ممنوعيتها
- -1 66دستورالعملها
- -6 -1 66تدوين دستورالعمل پيشگيريو اهش و نترل آثار و پيامدهاي زيستمحيطي نامطلوب آبزيدار نمرودن
به ويژه در زمينه تنوع زيستي گونههاي آبزيو يفيت آب و پيامدهاي بهداشتي
- -1 -1 66تدوين دستورالعمل نظام بهرهبرداري
- -6 -1 66تدوين دستورالعمل پايش و مانيتورينگ پارامترهاي يفي و زيست محيطي منابع آب
- -1 -1 66تدوين فرايند نظارتو بازرسي و ارزيابي فعاليت آبزيدار نمودن
- -5 -1 66ارايه برنامه زمانبندي فعاليتهاي آبزيپروري
- -1 -1 66پيشنهاد شروط تكميلي و خاص قرارداد همسان اجاره آبزيپروري در منابع و تاسيسات آبي با هدف غيرر
شرب (تا قبل از انعقاد قرارداد).
- -3 -1 66ارايه برنامهاي مدون براي مقابله با بيماريهاي مشترک و قابل انتقال پرندگان

مآآ/نبح

امضا

صفحه  13از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :
تاريخ بازنگري:

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

جدول(:)3فاكتورهايبررسيكيفيتشيميايي،فيزيكيوميكروبيولوژيكيآب
تناوب نمونه برداري

رديف

متغير

6

دماي هوا

*

1

دماي آب

*

ماهانه

فصلي

محيط نمونهبرداري
آب

رسوب

محل سنجش

ماهي

در محل

در آزمايشگاه

*
*

*

6

ا سيژن محلول(درصد اشباعيت)

*

*

*

1

گاز ربنيک

*

*

*

5

پ هاش

*

*

*

1

هدايت الكتريكي

*

*

*

3

NO1

*

*

*

1

NO6

*

*

*

3

NH14

*

*

*

63

NH6

*

*

*

66

شفافيت(سچي ديسک)

*

*

61

TSS

*

*

*

66

TDS

*

*

*

61

فسفات ل

*

*

*

65

ازت ل

*

*

*

61

BOD5

*

*

*

63

COD

*

*

*

61

لروفيل

*

*

*

63

فيتو پالنكتونها

*

*

*

13

زئوپالنكتونها

*

*

*

16

ما روبنتوز(زئو)

*

11

ماهيان

*

16

بررسي رژيم غذايي ماهيان

*

11

گياهان آبزي(ما روفيت)

*

15

توليد اوليه

11

دانه بندي رسوبات

13

درصدموادآلي دررسوباتTOM

*

11

بار ميكروبي(توتال ليفرم)

*

مآآ/نبح

*

*
*

*
*

*

*
*

*

امضا

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

صفحه  16از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :
تاريخ بازنگري:

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب
تناوب نمونه برداري

رديف

متغير

13

بار ميكروبي(فكال ليفرم)

63

بار ميكروبي(استرپتو و وس)

*

66

مساحت درياچه و رويش هاي گياهي

*

ماهانه

فصلي

*

محيط نمونهبرداري
آب

رسوب

محل سنجش

ماهي

در محل

در آزمايشگاه

*

*

*

*
*

61

جيوه

*

*

66

سرب

*

*

61

ادميوم

*

*

65

آرسنيک

*

*

61

سموم ارگانو لره

*

*

63

سموم ارگانو فسفره

*

*

61

هيدرو ربن هاي نفتي

63

دترجنت

*
*

*
*

* متغير هاي  66تا  63به جز فلزات سنگينو يک بار اندازه گيري شده و درصورت نياز تجديد خواهد شد .فلزات سنگين دو بار در سال اندازهگيري شوند.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  11از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:


قراردادهمساناجارهآبزيپروري

پيوست(:)2
درمنابعوتاسيساتآبيباهدفغيرشرب

مآآ/نبح

امضا

صفحه  16از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

بنامخدا
قرارداداجارهآبزيپروريدرمنابعوتاسيساتآبيباهدفغيرشرب

*******
ايرررررن قررررررارداد در تررررراريخ........./..../....در محرررررل .......................برررررين شرررررر ت سرررررهامي آب منطقرررررهاي
..............................................به نمايندگي آقايان.........................................................امضاء نندگان مجاز از طررف
شررررر ت رررره از ايررررن پررررس مرررروجر ناميررررده مرررريشررررود از يررررک طرررررف و شررررخص حقيقرررري /حقرررروقي
آبزيپرور) ناميده ميشرود از طررف ديگرر برر
 .......................................................................ه از اين پس مستاجر ( 
اساس شرايط و مفاد ذيل منعقد ميگردد:

- 3موضوعقرارداد
عبررارت اسررت از اجرراره محررل مخررزن سررد  /.........................انررال آبيرراري و زهكشرري .........................در محرردوده
..........................طب

رو ي و نقشه محل جهت آبزيپروري (آبزيدار نمودن و صيد آبزي در محردوده تعيرين شرده)

بررررر اسرررراس پيشررررنهاد شررررماره ...........................مررررورخ  ......................ررررارگروه اسررررتاني و موافقررررت شررررماره
.......................مرررورخ...............وزارت نيررررو و تصرررميمات متخرررذه اعضررراي ميسررريون مزايرررده در جلسررره مرررورخ
.........................شر ت آب منطقهاي .............................................
تبصره :موجر ح استفاده مطل محل اجاره را به مستاجر نخواهد داد و در صورت تشخيص مريتوانرد عرالوه برر فعاليرت
آبزيپروري ه منحصرا در محدودههاي تعيين شده و تحويلي به مستاجر انجام ميگيرردو امكران اسرتفاده از محرل مرورد

اجاره را براي ساير فعاليتها و استفادههاي فنيو مهندسيو تفريحيو ورزشي بدون نياز بره اخرذ مجروز از مرجرع خراص و
حتي موافقت مستاجر به غير فراهم نمايد.

- 2مدتومبلغقرارداد
مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاريخ ....../...../....و براي مدت  ...سال و مبلغ قرارداد هر سال با درصدي افزايش نسربت بره
سال قبل پس از در خواست تبي مستاجر و موافقت موجر با رعايت شرايط مندرج در اين قرارداد و طب نظر ارشرناس
رسمي داد ستري قابل تعيين ميباشد .تاريخ شروع قراردادو تاريخ انعقاد و مبادله قراداد است.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  11از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

مبلغ قرارداد بر اساس پيشنهاد قيمت مورخ  ....../....../.....مستاجر به ازاي هر ماه عبارت است از ....................ريال معرادل
........................تومان وجه رايج شور ه آبزيپرور (مستاجر) متعهد است مالاالجاره مزبور را نقدا و در قبرال دريافرت
رسيد به موجر به شماره حساب  .....................................به نام  ...............................واريز نمايد.
تبصره :6مدت قرارداد حدا ثر  5ساله مي باشد.
تبصره  :1مستاجر مكلف است در پايان مدت اجاره محل اجاره را بطور تمام و مال تخليره و تحويرل نمروده و حر هرر
گونه ادعايي اعم از حقوق مكتسبه از قبيل ح

سب و پيشهو سر قفلي و غيره را از خود سلب و ساقط مينمايد.

تبصره :6مستاجر متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شرروع رارو مبرالغ اجراره بهرا را در سررسريدهاي مقررر پرداخرت
نمايد .بديهي است عدم تجهيز مستاجر يا هر نوع تاخير در شروع آبزيپروري رافع مسئوليت مستاجر در پرداخرت اجراره
بها نخواهد بود.
تبصره  :1ليه سورات قانوني مترتب بر قرارداد حاضر و ساير قراردادهاي تبعي ره مسرتاجر برا اشرخاص ثالرپ اعرم از
حقيقي و حقوقي منعقد مينمايد به عهده مستاجر ميباشد ه از هر نظر مسئوليت پرداخت آن را به عهده ميگيرد.

- 1تعهداتمتقابلموجرومستاجر(:شروطوتوضيحات)
- -6 6مستاجر مكلف است اسامي افراد اصلي خود را جهت انجام موضوع اين قرارداد مشخص و براي هماهنگيهاي الزم و
اخذ مجوز ترددو به موجر اعالم نمايد .حضور و تردد افراد متفرقه و غير از افرادي ه قبال اسامي آنان توسط
آبزيپرور به موجر اعالم شده در داخل محوطه و تاسيسات و محل مورد اجاره ممنوع است.
- -1 6تامين نيروي انساني مورد نيازو آب آشاميدني و روشنايي افيو محل استقرار عوامل مرتبط با مستاجر به عهده مستاجر
آبزيپرور) است و موجر هيچگونه مسئو ليتي در قبال تامين موارد فوق و پاسخگويي به مراجع اداريو قانوني و
( 
قضايي نخواهد داشت.
- -6 6مستاجر (آبزيپرور) متعهد است ه ح الزحمه و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي ه به هر نحو و عنوان در
قرارداد اجاره با وي مرتبط ميباشند را طب قانون و مقررات موضوعه بهطور امل پرداخت نمايد و موجر هيچگونه
مسئوليتي در قبال دعاوي و شكايات اشخاص ثالپ له يا عليه مستاجر از قبيل حقوقو مزايا و سنواتو بدهي و مطالبات
آبزيپرور) نخواهد داشت.
ارگران و نيروي انساني مستاجر ( 

مآآ/نبح

امضا
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -1 6مستاجر (آبزيپرور) موظف به اجراي مقررات بيمههاي درماني و تامين اجتماعي و هرگونه بيمه مرتبط با اين قراردادو
مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت ار در مقابل ار نان خود نيز ميباشد.
- -5 6مستاجر (آبزيپرور) در مقابل موجر مسئول اعمال ار نان خود بوده و در صورت بروز هر نوع خسارت و يا وقوع
هر اتفاقي ه ناشي از حضور و يا اقدامات مستقيم و غير مستقيم ار نان مزبور باشد مستاجر مسئول جبران خسارت و
پاسخگويي به غير مي باشد و موجر تحت هيچ عنوان وظيفه و مسئوليتي در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد و
ليه مسئوليتهاي احتمالي را از خود سلب و ساقط مينمايد و مسئوليت پاسخگويي به مراجع قانوني اعم از قضاييو
انتظاميو اداري و غيره و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالپ به عهده مستاجر (آبزيپرور) ميباشد و اين مسئوليت
در مدت اعتبار و حتي پس از انقضاي اين قرارداد و يا فسخ آن ما ان بر عهده مستاجر خواهد بود.
- -1 6عدم پرداخت هر قسط از مالاالجاره از تاريخ سررسيد بهطور متوالي و يا متناوب موجب فسخ يک طرفه قرارداد از
سوي موجر خواهد شد و موجر ح خواهد داشت بدون اجراي تشريفات قانوني و نياز به مراجعه به محا م قضايي و
يا تشريفات خاص قرارداد حاضر را فسخ و در صورت تشخيص موضوع آن را به هر نحو و عنوان به ديگري واگذار
نمايد.
نظامنامه آبزيپروري در
- -3 6نظارت بر اجراي تعهدات مستاجر (آبزيپرور) و فرآيند نظارت بر آبزيپروري مطاب ماده  3
سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب ميباشد.
- -1 6مستاجر اعالم مينمايد تمام اسناد و مدارک اين نظامنامه و شرايط شر ت در مزايده را مطالعه نموده و از مفاد آن
امال آگاه شدهو و ملزم به رعايت ليه مفاد آنها ميباشد.
- -3 6مستاجر (آبزيپرور) اقرار مينمايد قبال محل اجاره را امال رويت و بررسي نموده و از محدوديتهاو وضعيت منابع
آبي و مجاري باالدست و پاييندست و ليه شرايط مربوط به آنهاو وضعيت آب و هواو بارندگي و امكان
آبزيپروري در شرايط مختلف اطالع داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي از اين بابت يا عدم انجام تعهدات و شرايط

قرارداد در آينده نخواهد داشت.
- 63- 6از آن جايي ه طرحهاي پرورش ماهي جزء اولويتها و برنامههاي فرعي و تبعي سد و شبكههاي آبياري و زهكشي
ميباشد و نوعي استفاده جنبي از آنها محسوب مي گردد لذا در هر وضعيتو اولويت با تامين اهداف اصلي طب

برنامهريزي و ابالغ موجر است و مستاجر (آبزيپرور) با اطالع قبلي و پذيرش شرايط موجود نسبت به انعقاد اين
مآآ/نبح

امضا

صفحه  11از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

قرارداد مبادرت نموده و به همين دليل هيچگونه ادعا و اعتراضي نسبت به برنامهريزي موجر در خصوص اهداف
اصلي و استفاده از تاسيسات و محل مورد اجاره را نداشته و هر گونه اقدام الزم را حسب ابالغ موجر معمول ميدارد.
- 66- 6مستاجر اعالم مينمايد از قوانين و مقررات مربوط به ارو بيمههاي اجتماعيو مالياتهاو عوارض و ديگر قوانين و
مقررات ه تا تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت اجاره در چارچوب مزايده معمول و مجرا بوده امال مطلع بوده و متعهد و
ملزم به رعايت همه آنها ميباشد .در هر حالو مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر عهده (مستاجر)
آبزيپرور است.
- 61- 6مستاجر اعالم مينمايد هنگ ام تسليم پيشنهادو مطالعات افي انجام داده و توجيه اقتصادي را تشخيص داده و از اين
جهت نسبت به سازمان شيالت ايران به عنوان مرجع صادر ننده پروانه بهرهبرداري ادعايي نداشته و همچنين هيچ
موردي باقي نمانده است ه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نمايد.
- 66- 6مستاجر ح احداث هيچ گونه اعيانيو تاسيساتو ابنيه اعم از موقت و دايمي در محل اجراي قرارداد اجاره را نداردو
در صورت مشاهده موجر ح دارد به هزينه مستاجر نسبت به قلع و قمع و جمعآوري آنها اقدام نمايد.
- 61- 6مستاجر (آبزيپرور) مكلف است در هر زمان قبل از استفاده از محل مورد اجاره نسبت به اخذ مجوز از دستگاههاي
ذيربط (سازمان حفاظت محيط زيستو وزارت نيروو سازمان شيالتو سازمان دامپزشكي) اقدام نمايد .بنابر اين اخذ
مجوزهاي الزم از دوائر ذيربط به هر ترتيبي ه مورد نياز باشدو بعهده (مستاجر) آبزيپرور است .چنانچه استفاده از
مورد و محل اجاره در گرو اخذ مجوز قانوني ديگر از ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي باشدو مسئوليت آن به
عهده مستاجر (آبزيپرور) ميباشد .بديهي است چنانچه بداليل مذ ور آبزيپرور امكان استفاده از محل اجاره را پيدا
نكندو وجوه دريافت شده مسترد نخواهد شد و مسئوليتي متوجه موجر نبوده و نميباشد و آبزيپرور موظف و متعهد
مي گردد قبل از هر اقدامي جهت استفاده از منافع محل مورد اجارهو نسبت به اخذ موارد مذ ور اقدام نمايد و ح هر
گونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
يپروري و استفاده از محل مورد اجاره نباشد (به استثناي
- 65- 6در صورتي ه مستاجر(آبزيپرور) به هر علتي قادر به آبز 
حوادث غيرمترقبه ه ناشي از قصور مستاجر نميباشد)و وجوه دريافت شده اعم از مالاالجاره به وي مسترد نخواهد
شد و مكلف به پرداخت مبلغ قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد تا اعالم موافقت تبي مراتب فسخ از طرف موجر به
مستاجر خواهد بود.
مآآ/نبح

امضا
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ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 61- 6آبزيپرور متعهد است گزارش ماهانه فعاليتهاي آبزي پروريو حوادث و ديگر اقدامات ويژه و مهم را در پايان هر
ماه تهيه و به موجر ارائه نمايد.
هيچگونه مسئوليتي ندارد.
- 63- 6موجر در چارچوب اين قرارداد و در خصوص تامين تسهيالت 
- 61- 6مستاجر (آبزيپرور) بايد به نحوي از منافع محل موضوع قرارداد اجاره استفاده ند ه به تاسيسات موجود در
محل مورد اجاره مانند تاسيسات آبيو سازههاو خطوط آبو برقو گازو مخابرات و مانند اينها و نيز تجهيزات منصوبه
سد و شبكهو آسيبي وارد نشود.
- 63- 6استفاده از ماشينآالت و هرگونه تسهيالت و تجهيزات معيوب و فرسوده توسط مستاجر ه موجب آلودگي يفيت
آبو ايجاد اختاللو عوارض و خسارت به مخزن و تاسيسات واقع درمحل مورد اجارهو و يا عدم امكان استفاده موجر
و يا ساير عوامل از منبع آبي باالدست و پاييندست گرددو ممنوع بوده و تبعات بكار بردن آنها از هر لحاظ و جبران
خسارات وارده به موجر و غير به عهده مستاجر (آبزيپرور) است.
- 13- 6مستاجر (آبزيپرور) موظف است جهت رعايت نكات حفاظتي و جلوگيري از ورود آسيب به ابزار دقي و تأسيسات
موجرو صرفا از مسير جداگانهاي ه مورد تأييد موجر باشدو جهت دسترسي به تأسيسات و تردد اقدام نمايد.
- 16- 6مستاجر (آبزيپرور) مكلف است در دفع فاضالب ناشي از استفاده از محل مورد اجارهو مسايل زيست محيطي و
حفاظت يفي آب را مطاب مقررات و استانداردهاي موجود شور و مطالعات صورت گرفته و دستورات صادره و
يا ابالغي از سوي موجر رعايت و اجرا نمايد.
- 11- 6مستاجر (آبزيپرور ) مكلف است در زمان استفاده از محل مورد اجارهو ليه نكات ايمني و حفاظتي را جهت
جلوگيري از ورود خسارات جانبي و مادي به اشخاص و يا آلودگي آب رعايت و پيشبيني نمايدو بديهي است
مسئوليت خطرات ناشي از تردد اشخاص در محل مورد اجاره و يا آلودگيهاي احتمالي ناشي از اقدامات مستاجر
آبزيپرور) بر اساس قوانين و مقررات بعهده مستاجر ميباشد.
( 
- 16- 6چنانچه توسط مستاجر (آبزيپرور) در اثر فعاليتهاي موضوع اين قراردادو به هر علتي خسارتي به محل مورد اجاره
وارد شودو آبزي پرور مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده و اعاده به وضع ساب طب نظر موجر و يا ارشناس
نظامنامه آبزي پروري در سدها و شبكه هاي آبياري و زهكشي با هدف غير
منتخب ارگروه (موضوع ماده  3-1
آبزيپرور) و
شرب) با هزينه شخصي خود اقدام نمايد .در غير اين صورت موجر پس از ابالغ تبي به نشاني مستاجر ( 
مآآ/نبح

امضا
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شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

تعيين ضرباالجل ده ( )63روزه ح دارد اقدام الزم معمول و هزينههاي عمليات انجام شده را با احتساب پانزده ()65
درصد افزايش از آبزيپرور مطالبه و اخذ نمايد .آبزي پرور با قبول اين موضوع ح هر گونه ايراد و اعتراضي را از
خود سلب و ساقط نموده است.
- 11- 6مستاجر (آبزيپرور) متعهد است ليه موارد مرتبط با قرارداد اجاره از قبيلو آبزيانو محصول و افراد شاغل در محل
اجراي قرارداد اجاره را بيمه نموده و در برابر حوادث طبيعي و غير مترقبهو اشخاص ثالپ از هر نظر بيمه امل نمايد.
- 15- 6آبزيپرور به هيچ وجه ح استفاده ديگري از محل مورد اجاره جز آنچه در اين قرارداد آمده را ندارد.
- 11- 6مستاجر (آبزيپرور) ح هيچ گونه فعاليت در خارج از محدوده مجاز محل قرارداد اجاره را نداشته و چنانچه استفاده
ديگري نمايد و يا در خارج از محدوده مورد قراردادو اقدام به فعاليت نمايدو موجر ميتواند نسبت به فسخ يک طرفه
قرارداد اجاره اقدام ندو در اين صورت پرداخت ليه هزينهها و خسارات وارده به اشخاص ثالپ به هر نحو و ميزاني
ه باشد به عهده مستاجر بوده و آبزيپرور ح هيچ گونه ايراد واعتراضي را در اين مورد ندارد.
- 13- 6مستاجر (آبزيپرور) ح انتقال يا واگذاري عين يا منافع محل مورد اجاره را به غير جزأ يا الً ندارد.
- 11- 6موجر مختار و مجاز است براي هرگونه استفاده ديگري غير از موضوع اين قراردادو محل مورد اجاره اعم از محدوده
باالدست و پايين دست را به افراد متقاضي به هر تعداد و نحوه ه خود تشخيص دهد واگذار نمايد .موجر در ارتباط با
طوري ه در خدمات موضوع قرارداد هر يک از طرفين قراردادها خللي وارد نگردد

هماهنگي اشخاص مختلف به
مسئول است .همچنين آبزيپرور مكلف به رعايت شرايط و تذ رات الزم جهت جلوگيري از تداخل اري ميباشد.
- 13- 6موجر مي تواند پيش از اتمام مهلت قرارداد و در مواردي ه تقصيري متوجه آبزيپرور نباشدو بنابه تشخيص خود يا
علل ديگر از قبيل تغيير سياست هاي الن وزارت نيرو در بهرهبرداريو ارتقاء ايمني سد ناشي از تصميمات حا ميتي
فني و مهندسي و نظاير آنو تصميم به تعلي يا خاتمه قرارداد اجاره حاضر بگيرد ه در اين صورت مستاجر
(آبزيپرور) متعهد مي شود هر زمان ه موجر به محل مورد اجاره در قرارداد نياز داشته باشدو بدون هيچگونه عذر و
ادعائي نسبت به جمع آوري ادوات و لوازم موجود و تخليه و تحويل مورد اجاره اقدام نمايد .در غير اينصورت ضمن
عقد خارج به موجر و الت بالعزل با ح تو يل به غير ميدهد تا چه در زمان حيات /فعاليت و چه در زمان فوت/
انحاللو نسبت به تخليه مورد اجاره و تملک آن اقدام نمايد .در اينصورت موجر مكلف است خسارات ناشي از
تصميمات اين بند را بدوا طب تواف و در غير اين صورت طب راي قطعي و الزم االجرا مرجع قضايي به آبزيپرور
مآآ/نبح

امضا
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تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

پرداخت نمايد و مستاجر (آبزيپرور) ح هرگونه ادعاي خسارت به لحاظ عدم تداوم مدت اجاره را از خود سلب
مينمايد .در اين ارتباط موجر متعهد ميگردد قبل از فسخ و خاتمه قرارداد تا حد ممكن پيشبيني و اخطاريههاي الزم
و اطالعرسانيهاي مربوط را در راستاي اهش خسارت و تنظيم برنامه با آبزيپرور و آمادگي جهت تخليه به عمل
آورد.
- 63- 6مستاجر (آبزيپرور) قبول نموده است ه در صورت طغيان روخانه و مواقع خشكسالي يا هر گونه حوادث قهري و
طبيعي ديگر ه موجب خسارت به او گردد هيچ ادعائي عليه موجر اقامه ننمايد .بر اين اساس هرگونه مكاتبهو شكايت
و طرح ادعا در اين خصوص نزد هر مرجع و مقام اداريو قضايي و غيره از درجه اعتبار ساقط و مسموع نميباشد.
- 66- 6در صورت وقوع حوادث خارج از اراده موجر ه منجر به عدم امكان آبزيپروري و يا ورود خسارت مستقيم يا غير
مستقيم به مستاجر در محدوده مورد اجاره گردد و علل و سبب آن توسط مراجع ذيصالح اثبات و احراز گرددو
مستاجر ح هيچ گونه ادعا و اعتراضي را عليه موجر نداشته و صرفا ميتواند به مسبب و عامل اصلي وقوع حادثه يا
ايراد خسارت مراجعه نمايد.
- 61- 6مديريت بر منابع آب ورودي و خروجي انال و يا مخزن سد و تغيير رقوم آبو تخليه و  ...در هر زمان بر عهده
موجر است و مستاجر (آبزيپرور) ح هيچگونه دخالتي در امر مذ ور ندارد .در صورتي ه اين تغييرات ناشي از
شرايط بيان شده در بندهاي  63-1و  66-1نباشدو موجر مكلف است خسارات ناشي از موارد مذ ور را طب برآورد
ارشناس منتخب خود به مستاجر (آبزيپرور) پرداخت نمايد.
 - 66- 6نترل مبادي وروديو محوطه و مخزن سد و تاسيساتو در اختيار امل موجر بوده و مستاجر (آبزيپرور) ح هيچ
ادعايي در اين خصوص نداشته و تصميات موجر در اين خصوص الزم اجرا است.
- 61- 6ورود و استفاده از قاي هاي موتوري در محوطه سد و محدوده محل قرارداد ممنوع بوده و مستاجر (آبزيپرور) صرفاً
پس از سب مجوز از موجرو مجاز به استفاده از قاي هاي پارويي و پدالي ميباشد .در اين ارتباط استفاده از يک
دستگاه قاي موتوري صرفا جهت حوادث غير مترقبه در مخزن سد با نظر موجر بالمانع ميباشد.
- 65- 6اجراي هر گونه عمليات اجرايي آبزي پروري در محل مورد اجارهو منوط به ارايه نقشه اجرايي طرح ميباشد ه پس
از موافقت قبلي و تبي موجر عملي خواهد بود.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  63از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 61- 6استفاده مستاجر (آبزيپرور) از محل مورد قرارداد نبايد هيچگونه مانعي در جهت اهداف و فعاليتهاي موجر در
استفاده از سد و تأسيسات ديگر ايجاد نمايد .در اين صورت آبزيپرور مكلف است حسب ابالغ موجر ظرف مهلت
مقرر در ابالغيه نسبت به رفع مانع اقدام نمايد و در صورت استنكاف و يا عدم رفع مانعو موجر ميتواند نسبت به رفع
مانع اقدام نمايد و مستاجر(آبزيپرور) مكلف به پرداخت ليه هزينههاي اعالمي از سوي موجر ميباشد و ح هر
ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
- 63- 6چنانچه فعاليتي را موجر مجاز اعالم و مستاجر (آبزيپرور) نسبت به آن اقدام نمايد و در زمان اجرا و يا پس از آن
مشخص شود ه ضرر و زياني متوجه محل مورد اجاره يا ساير اشخاص مينمايدو مستاجر (آبزيپرور) متعهد و
مكلف ميباشد نسبت به اعاده وضع ساب اقدام نموده در اين خصوص موجر مكلف است خسارات ناشي از موارد
مذ ور را طب برآورد ارشناس منتخب خود به مستاجر (آبزيپرور) پرداخت نمايد و مستاجر ح ادعاي خسارت
ديگر از بابت عدم استفاده از محل مورد اجاره را نخواهد داشت.
- 61- 6محدوده فعاليت مستاجر (آبزيپرور) در درياچه سد حسب مورد با نظر موجر تعيين ميگردد.
- 63- 6مستاجر (آبزيپرور) موظف است تضمين حسن انجام تعهدات و شرايط مندرج در قراردادو به ميزان  %63مبلغ
اجاره يک ساله قرارداد را به صورت (ضمانتنامه بانكيو وثيقه ملكي يا به هر طريقي ه قانون پيش بيني نموده) در
هنگام عقد قرارداد تهيه و ارائه نمايد .در صورت عدم انجام هر دام از مفاد و تعهدات اين قراردادو موجر ح ضبط
و برداشت از ضمانت نامه و استفاده از آن را بدون نياز به اجراي تشريفات قانوني خواهد داشت و مستاجر
(آبزيپرور) ح هيچگونه ادعا و اعتراضي را نخواهد داشت.
- 13- 6تجهيزات و ادواتي ه با اجاز ه موجر به منظور استفاده مستاجر از محل مورد اجاره در محل مستقر ميشوند متعل به
مستاجر(آبزيپرور) ميباشند.
- 16- 6آبزيپرور متعهد و ملزم مي گردد ه پس از انقضاي مدت قرارداد و يا در صورت فسخ آنو بالفاصله مورد قرارداد
را عيناً و بدون دريافت هيچگونه وجهي تحت هر عنوان ه باشد تخليه نموده و آنرا به موجر صحيح و سالم بدون
عيب و نقص تحويل دهد .در غير اين صورت ضمن عقد خارج الزم به موجر و الت بالعزل با ح تو يل به غير و
وصايت ميدهد تا چه در زمان حيات /فعاليت و چه در زمان فوت /انحالل رأساً نسبت به تخليه و تحويل مورداجاره
بخود و يا ديگري بدون مراجعه به مقامات قضايي اقدام و هرگونه مطالبات را از محل تضمين قرارداد يا هر گونه
مطالبات ديگر مستاجر وصول و نسبت به انتقال اموال موجود در محل اجاره به خود با تنظيم و امضاء هر گونه اسناد
مآآ/نبح

امضا

صفحه  66از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

الزم اقدام نمايد .ضمناً در صورت عدم تخليه مستاجر (آبزيپرور) مكلف است بابت ايام تصرف مورد اجاره عالوه بر
مال االجارهو اجرت المثل ايام تصرف و استفاده بدون اذن را به موجر پرداخت نمايد و بدين وسيله ح هر گونه ادعا و

اعتراض را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 - 11- 6ليه هزينههاي استفاده از محل مورد اجاره يا هزينههاي بعدي مربوط به فسخ قرارداد (اعم از هزينههاي آمادهسازيو
ماليات و نيز ليه هزينه هاي تحويل و تحول مورد اجاره به موجر در پايان مدت قرارداد و يا ابالغ فسخ و نظاير آن)
به هر علتي ه باشد به عهده مستاجر (آبزيپرور) بوده و موجر در اين خصوص تعهدي نداشته و ندارد.
- 16- 6در صورت بروز اختالف في مابين موجر و مستاجر در نحوه استفاده از محل مورد اجاره و يا تفسير و تعبير شرايط و
مفاد قرارداد موضوع بدوا از طري مذا رهو مصالحه و تواف طرفين بررسي و حل و فصل خواهد شد و در غير اين
صورت به مراجع صالح قضايي مراجعه ميشود .بديهي است عدم حصول نتيجه در چارچوب اين بند نافي اختيارات
موجر در استفاده از بندهاي قبلي نمي باشد و مراجعه به مرجع قضايي مانع اقدامات و اختيارات موجر در فسخ يک
طرفه قرارداد و يا هر نوع تصميم ديگر در چارچوب توافقات في مابين با مستاجر (آبزيپرور) در بندهاي قبل نخواهد
بود.
- 11- 6از آن جايي ه اقدامات مستاجر جهت آبزي پروري منوط به رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ميباشد از اين رو در
مواقعي از سال ه امكان آبزي پروري وجود نداردو حضور و يا تردد مستاجر در محل مورد اجاره ممنوع بوده و مجاز
به هيچگونه اقدامي نميباشد و لذا در اين خصوص هر گونه ادعا و اعتراضي مردود بوده و مستاجر از اين بابت نيز
نميتواند هيچگونه ادعايي داشته باشد و موجر از ورود مستاجر به محل مورد اجاره در مواقع فوق جلوگيري مينمايد.

- 15- 6ساير شروط تكميلي و خاص قرارداد و نيز ليه شرايط و ضوابطي ه طب بند  1-5به اين شروط اضافه خواهد شد.

شرايطفسخيکطرفهيقراردادتوسطكارفرما

- 4
- -6 1تأخير در شروع آبزيپروري بيش از يک سوم مدت قرارداد يا حدا ثر هشت ماه.
- -1 1عدم انجام تعهدات به تشخيص ارشناس منتخب موجر.
- -6 1عدم رعايت استانداردها و دستورالعملهاي مصوب مطالعات.
- -1 1انحالل شر ت آبزيپرور.
مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- -5 1واگذاري لي يا جزيي موضوع قرارداد توسط مستاجر به اشخاص ثالپ.
- -1 1مستاجر بنا به هر دليلي مشمول ممنوعيت قانوني گردد.
- -3 1مستاجر (آبزيپرور) جهت انعقاد قرارداد مدارک خالف واقع ارائه و يا حقايقي را تمان نموده باشد.
- -1 1اثبات آلودگي آب بر اثر فعاليت آبزيپروري ه در اثر قصور مستاجر (آبزيپرور) ايجاد شده باشد.
- -3 1چنانچه طرف قرارداد شخص حقيقي باشد ودر مدت پيمان فوت نمايدو يک ماه مهلت داده ميشود تا وراث قانوني
وي نسبت به اخذ صالحيت از سازمان شيالت اقدام نموده و تائيديه آنرا به ارفرما تسليم نمايد .در غير اين صورت
مشمول اين ماده ميگردد.

- 5اسنادومداركضميمهالينفکقرارداد
- -6 5مدارک و گزارشهاي (مطالعات) مصوب و دستورالعملها و استانداردهاي فني.
- -1 5برنامه زمانبندي فعاليتهاي آبزيپروري.
- -6 5مجوزها (سازمان حفاظت محيط زيستو وزارت نيروو سازمان شيالت و سازمان دامپزشكي).
قشهها.
 -1 5ن -
نظامنامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب.
 - -5 5
- -1 5اسناد تكميلي ه عندالزوم به منظور اجراي اين قراردادو به آبزيپرور ابالغ ميشود يا بين طرفين قرارداد مبادله
ميگردد نيز جزو اسناد و مدارک قرارداد به شمار ميآيد .اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهيه
شود .اين اسنادو ممكن است به صورت مشخصات فنيو نقشهو دستور ار و صورتمجلس باشد.
- -3 5آبزيپرور با اطالع امل از متن اين قرارداد و قبول آن مبادرت به امضاء آن نموده است.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  66از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

- 6نشانيطرفين
موجر :شر ت آب منطقهاي ................................به نشاني استان  .......................شهرستان  .........................خيابان اصلي
.........................

خيابان

فرعي

..................................

..............................

وچه

شماره

...................................

تلفن...................................
اقامتگاه قانوني) استان .............................................
مستاجر :شر ت/شخص حقيقي  .......................................................به نشاني ( 
شهرستان  ............................................خيابان اصلي  ..................خيابان فرعي  .............................شماره  ..........تلفن
....................................
ليه مكاتبات و ابالغيه ها ي طرفين به نشاني مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و مالک ابالغ واقعي و يا قانوني خواهد بود.
اين قرارداد در  1ماده و ....بند و.....تبصره ه از هر نظر تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد در  1نسخه و هر
نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء و در تاريخ  ......../..../.....بين طرفين مبادله گرديد.

(مستاجر)

(موجر)
نام

نام

نام خانوادگي

نام خانوادگي

تاريخ

تاريخ

امضاء

امضاء



مآآ/نبح

امضا

صفحه  61از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

بازنگريسند
هرگونه اصالح و بازنگري به منظور انطباق اين دستورالعمل با قوانين جاريو در صورت نياز توسرط معاونرت امرور آب و
آبفا صورت خواهد گرفت.

مآآ/نبح

امضا

صفحه  65از 63

شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

گردآورندگانسند
سمت

نام و نام خانوادگي
سازمانحفاظتمحيطزيستايران

ناديا روستايي

ارشناس مسئول آلودگي منابع آب سطحي

علي صابر

ارشناس زيستگاههاي تاالبي ساحلي

امير محمد علمي

ارشناس مسئول آبزيان آبهاي داخلي

عين اهلل گل پير

ارشناس حقوقي

منيژه مهدي آبادي

ارشناس آلودگي آب منابع آب سطحي

آرش نكوييان

مدير ل دفتر مديريت سواحل و تاالبهاي داخلي

سازمانشيالتايران

محمود حسيني

ارشناس حقوقي

عيسي نبوي

ارشناس آبزي پروري

وزارتنيرو

آرش اخوان

رييس گروه بهرهبرداري سدها– شر ت مديريت منابع آب

موسي اميننژاد

مدير ل دفتر بهرهبرداري از تاسيسات تامين آب  -شر ت مديريت منابع آب

جواد حسننژاد

رييس گروه محيط زيست و يفيت منابع آب  -شر ت مديريت منابع آب

محمدرضا عليمرادي

رييس گروه بررسيهاي حقوقي و قانوني  -شر ت مديريت منابع آب

خدارحم فرودي

ارشناس بهرهبرداري و نگهداري از تاسيسات آبي  -شر ت مديريت منابع آب

ساناز مصطفيپور

ارشناس گروه محيط زيست و يفيت منابع آب  -شر ت مديريت منابع آب

سيد مهدي نوربخش
سحر نوروزي

رئيس گروه بهرهبرداري و حفاظت از تأسيسات آب و آبفا – معاونت امور آب و آبفا
ارشناس گروه حفاظت و بهرهبرداري از رودخانهها  -شر ت مديريت منابع آب



مآآ/نبح

امضا
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شماره سند -6 :ب خ ب  /ش آ س ش آ ز

ساماندهيوتوسعهفعاليتهايجانبيدرمنابعوتأسيساتآبي


تاريخ صدور6636/36 :
شماره بازنگري- :

آييننامه آبزيپروري در سدها و شبكههاي آبياري و زهكشي با هدف غير شرب

تاريخ بازنگري:

كنترلسند
صدور سند:
 سند با ضوابط آئيننامه توليدو بهرهبرداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.

مهر و امضا

نام و نامخانوادگي نترل ننده :علي اصغر جاللي
سمت :معاون دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
دريافت سند و نترلهاي الزم:
نام سازمان:

مهر و امضا

تاريخ دريافت سند:

 سند از نظر شكلي (تعداد اوراقو خوانايي و  ) ...امل است.
 سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.
 اسناد منسوخ و يا بياعتبارن مرتبط ابطال گرديد.
سمت:

نام و نام خانوادگي نترل ننده:
بهرهبرداري:

مهر و امضا

نام واحد سازماني:
 دريافت سند

تاريخ:

 خاتمه دوره اجرا

تاريخ:

نام و نام خانوادگي دريافت ننده:

سمت:

ابطال سند:
اين سند در تاريخ:

مهر و امضا

به استناد:
ابطال گرديد.

نام و نامخانوادگي ابطال ننده:

مآآ/نبح

سمت:

امضا
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