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سطوح 
كاربري

درجه حفاظتي 
تأسيسات **

زيرگونه هاي فعاليتي
مالحظات

امكان سنجي و 
مكان يابي

زيرساخت الزم
مالحظات حفاظت كيفي،
طراحي و بهره برداري

توضيح

سطح
 يك

حساس

تورهاي علمي و ترويجي دانش آموزي 
و دانشجويي و تورهاي آب گردي، ايجاد 

فضاهاي ورزشي و برگزاري جشنها، 
نمايشگاه ها و عرضه محصوالت محلي و ... به 

طور دائمي يا موقت و فعاليت هاي مشابه

ايمني و
 بهداشت

جاده دسترسي مناسب، 
سرويس اياب و ذهاب،

سرويس بهداشتي و شبكه هاي 
جمع آوري و دفع فاضالب، فروشگاه و ارائه خدمات 

جنبي، سيستم جمع آوري زباله

بر اساس فهرست 
خدمات مطالعات 
ارزيابي طرح هاي 

گردشگري سطح يك

ـ

ماهيگيري ورزشي، نيمه حرفه اي و 
دسته جمعي

شنا و ماجراجويي (فرود از آبشار، رفتينگ، 
كانو) و ساير قايق ها

موتوري
اسكي روي آب،  جت اسكي و قايق موتوري و 

فعاليت هاي مشابه
استفاده از قايق هاي موتوري با سوخت فسيلي 

فقط در سدهاي غيرشرب امكان پذير است.

پيك نيك و تفرج در حاشيه منابع آبي، 
شنا، گردشگري انبوه، به ويژه گروه هاي 

خانواده با تمركز باال و شب ماني در حريم 
پايين دست سد

توان اكولوژيكي
+ ايمني + كنترل 
بهداشت كيفي

خدمات پزشكي و نجات مصدومان، جاده دسترسي 
مناسب، سرويس اياب و ذهاب، سرويس بهداشتي، 

فروشگاه و ارائه خدمات جنبي
ـ

سطح 
سه

قابل حفاظت
هتل، متل، شهرك هاي توريستي، ويالسازي، 
ساخت مجتمع هاي تجاري، مسكوني يا تجاري

توان اكولوژيكي
+ همخواني با 

كاربري هاي مجاور 
(محيط اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي)

همخواني با كاربري هاي مجاور محيط اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي

بر اساس فهرست 
خدمات مطالعات 
ارزيابي طرح هاي 

گردشگري سطح سه

ـ

جدول طبقه بندي فعاليت ها*

گونه اصلي

سطح
 دو

حفاظت و بازديد از سد،
سازه هاي آبي، تأسيسات و 

موزه ها و ساير جاذبه هاي طبيعي 
فضاهاي ورزشي
 و نمايشگاهي

غيرموتوري
ورزش هاي 

آبي

مهم

تفريحات آبي و فعاليت هاي
وابسته به آب، كت ها و سراب ها

ـ

1

*: سدها تهران حياتي است و تنها تورهاي علمي و ترويجي دانش آموزي و دانشجويي قابل اجرا مي باشند.
**: مبناي تعيين درجه حفاظتي تأسيسات آبي ابالغيه دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل شركت مادر تخصصي موضوع ابالغيه شماره 94/70/5380/خم مورخ 1394/12/4 دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو و 

ابالغيه هاي بهنگام شده بعدي آن مي باشد.

بر اساس فهرست 
خدمات مطالعات 
ارزيابي طرح هاي 
گردشگري سطح دو

توان اكولوژيكي
+ ايمني + كنترل 
بهداشت كيفي

خدمات پزشكي و نجات مصدومان، جاده دسترسي 
مناسب، سرويس اياب و ذهاب، سرويس بهداشتي و 

شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضالب، فروشگاه و 
ارائه خدمات جنبي، سيستم جمع آوري زباله

مركز اقامتي
 و سكونت گاهي
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   )1هاي گردشگري سطح (طرح مطالعات ارزيابيخدمات  فهرست

  

  هاي گردشگريزيست محيطي طرح ارزيابي مطالعات خدمات فهرستالف) 

 طرحتشريح كلي  -1

 منطبق بر توان اكولوژيكي   ZONING)هاي گردشگري  (بندي و پهنه بندي دقيق  فعاليتزون -2

 بررسي حد آسايش فيزيكي   -3

  هاي گردشگريهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي فعاليتهاي آلودگي و تخريبپتانسيلبررسي و شناسايي  -4

بررسي مالحظات زيست محيطي و حفاظت كيفي به ويژه دفع بهداشتي فاضالب و دفع پسماندهاي جامد بر اساس  -5
 فعاليتهاي پروژه 

 طرح(بهداشت، ايمني، امنيت، محيط زيست)  HSSEبررسي مالحظات   -6

 پايش و نظارت زيست محيطي و حفاظت كيفي آب بررسي الزامات -7

  

 هاي گردشگريخدمات مطالعات ارزيابي حراستي طرح فهرستب) 

 هاي گردشگري در تأسيسات و اماكن به لحاظ توان تأمين امنيتبررسي جانمايي المان -1

 امنيت هاي گردشگري تأُسيسات و اماكن به لحاظ توان تأمينبررسي تناسب نوع فعاليت و ظرفيت المان -2

 هاي گردشگريتعريف محدوده زماني و مكاني فعاليت -3

 (پيوست امنيتي) حراستي محدوده تحت فعاليت گردشگري -ارائه طرح حفاظتي -4

تهيه جدول اقدامات عملياتي حفاظتي و حراستي با توجه به نتايج رئوس مطالعات گردشگري به تفكيك  -5
   هاي كارفرما و پيمانكار گردشگريمسئوليت

  
  هاي گردشگريخدمات مطالعات ارزيابي فني طرح فهرستپ) 

 ها و تعهدات ناشي از خسارات بررسي چگونگي حفاظت از تأسيسات، ايمني گردشگر، بيمه فعاليت .1



٣ 
 

  و ابنيه وابسته تأسيساتبرداري از بهرهگردشگري بر  فعاليتهايبررسي اثرات  .2
 ،هاابعاد و گستردگي فعاليت تشريح و جانمايي نوع  

 ي گردشگريهاتعيين محدوده مكاني و زماني مجاز فعاليت 

 مدت هاي زماني كوتاهدر دوره تأسيساتبرداري از هاي بهرههاي گردشگري و فعاليتبررسي اثرات متقابل فعاليت
 و بلندمدت

 هاي برداري فعاليتبا اقدامات اجرايي و بهره تأسيساتبرداري از هاي بهرهبررسي احتمال و نحوه تداخل فعاليت
 هاي الزم گردشگري و پيش بيني هماهنگي

 برداري، ايمني و پايداري و نگهداري هاي بهرهي گردشگري با فعاليتهابررسي دقيق عدم تداخل فعاليت 

  تأسيساتكامل اهداف اصلي  تأميناطمينان از  

 هاي گردشگري با لحاظ الزامات يه جهت استفاده در فعاليتو ابن تأسيساتهاي بررسي امكانات و ظرفيت
 برداري، ايمني و پايداري و نگهداريبهره

 سد هاي گردشگري با قوانين و مقررات جاري مرتبط با بستر و حريم مخزنرعايت و تطابق كامل فعاليت 

 ي گردشگري هاتعيين چگونگي و ساز و كار نظارت بر فعاليت 

  رعايتHSSE زامات مربوطه و نظارت مستمر بر آنمطابق ال 

 ها و تفريحات آبي در مخزن با توجه به شرايط فيزيكي، اختالف دمايي ترازهاي تعيين محدوده ايمن ورزش
هاي شدگي و حوادث احتمالي (ناشي از مورفولوژي بستر درياچه و بقاياي رسوبات و عدم پاكسازيمختلف آب، غرق

 هاي هشدار و اعالم خطر در محدودهكامل مخزن و ... ) و نصب سيستم

 برداري بهرهبررسي شرايط بحراني  .3

  هاي گردشگري و گردشگرانبر فعاليت تأسيساتبررسي اثرات احتمالي شرايط بحراني، سيالب و يا شكست  
  برداريهاي بهرهگردشگري بر فعاليتالمانهاي بررسي هرگونه تغييرات، خطر و يا آسيب احتمالي ناشي از تخريب 
  تأسيساتاز 

 بررسي لزوم تعبيه سيستم هشدار و اعالم خطر در شرايط بحراني در محدوده سد 
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 طرح معماري در محدوده بدنه و پاياب  .4

  و محدوده تالوگپايين دست بررسي باز بودن بستر زنده رودخانه 

  بررسي عدم انحراف و يا عدم ايجاد مانع در مسير خروجي سرريز و مجراي تخليه كننده تحتاني 

  گردشگريهاي المانبررسي مالحظات مرتبط با پايداري شيرواني مخزن در طراحي 

  بررسي مالحظات مربوط به عدم ايجاد مزاحمت جهت انجام بازرسي فني و يا عدم پنهان شدن جوانب حائز
 ي گردشگريهادر امر بازرسي در طراحي الماناهميت سد 

  تأسيساتبازرسي فني و ايمني  .5

 گاه و شيرواني و بررسي عدم ايجاد اختالل در روند بازرسي فني و ايمني شامل كليه ابزار منصوبه در بدنه، تكيه
 ... 

 آنها بر ايمني سد.هاي بازرسي ادواري به منظور تعيين اثر متقابل بررسي ضرورت تكميل و ارتقاء چك ليست  
  

  هاي گردشگريخدمات مطالعات ارزيابي اقتصادي و اجتماعي  طرح فهرستت) 

 برداريگذاري مورد نياز به تفكيك مراحل ساخت و بهرهسرمايه  
  محاسبه و ارائه نقطه سر به سر 

   برداريدوره ساخت و بهرهارائه گردش نقدي 

    محاسبه نرخ بازده داخلي و نسبت منفعت به هزينه 

  تحليل حساسيت  
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  ) 2هاي گردشگري سطح (طرح ارزيابي مطالعاتخدمات  فهرست

  

  هاي گردشگريزيست محيطي طرح ارزيابي الف) فهرست مطالعات

 ويژگيهاي طرح  -1

 تشريح مكاني، فني و زماني طرح و معرفي اجزاء طرح 

 هاي مرتبط با گردشگري (ورزشهاي آبي، ماهيگيري، شكار...)نوع فعاليت 

  بيني توسعه آتي تجهيزات وابسته به آنهاي گردشگري و پيشنحوه فازبندي اجراي طرح 

 برداريهاي ساخت و بهرههاي مولد آلودگي در دورهتشريح فعاليت 

  برداريمعرفي مخاطرات در مراحل ساخت و بهره 

 شناسايي وضعيت موجود محيط زيست محدوده تأثيرپذير طرح -   2

 اييمحيط فيزيكي و شيمي 

   بيولوژيك –محيط اكولوژيك  

 محيط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي 

هاي تفرجي در حاشيه منابع آبي (مخازن با هدف استقرار انواع فعاليت ZONING)بندي (منطقه -3

 ها) بر اساس توان اكولوژيكو رودخانه

    ساماندهي الگوي توسعه مراكز تفرجگاهي با محاسبه ظرفيت برد زيست محيطي 

هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي فعاليتهاي بررسي و شناسايي پتانسيلهاي آلودگي و تخريب -4

 برداريبهرهساخت و  گردشگري دردوره
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 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه فعاليتهاي تفرجي و گردشگري در منابع آبي -5

 بررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر پارامترهاي محيط زيست فيزيكي و مهمترين پارامترهاي تحت تأثير 

 بررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر پارامترهاي محيط زيست بيولوژيك و مهمترين پارامترهاي تحت تأثير  

 و فرهنگي ومهمترين پارامترهاي تحت  بررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر پارامترهاي محيط زيست اجتماعي،اقتصادي
 تأثير

 مالحظات زيست محيطي و حفاظت كيفي آب -6

  دفع  بهداشتي فاضالب بر اساس فعاليتهاي پروژه 

   دفع پسماندهاي جامد بر اساس فعاليتهاي پروژه 

  تدوين برنامه مديريت زيست محيطي و حفاظت كيفي منابع آبي -7

  هاي تفرجي آبي برداري  انواع فعاليتمديريت و پايش زيست محيطي  مرتبط با دوره ساخت و ساز و بهره  
o  بررسي نحوه تعيين مشاركت كننده مردمي  
o هاي محيط زيستهاي پايششاخص  
o هاي محيط زيستبندي و كنترل پايشزمان  
o ي برنامه پايشنحوه ارائه پارامترهاي پايش، مسئوليتها، پي گيري و ضمانت اجراي  

  هاي اجرايي تيم برنامهHSE ) و مديريت محيط زيستEMS ( 

   تدوين  برنامه مديريت كاهش مخاطرات و اثرات محيط زيست وحفاظت كيفي منابع آب 

  هاي گردشگريتدوين برنامه نظارت و بازرسي زيست محيطي و حفاظت كيفي آب طرح 

 هاي گردشگريحراستي طرح مطالعات ارزيابي خدمات فهرستب) 

 هاي گردشگري در تأسيسات و اماكن به لحاظ توان تأمين امنيتبررسي جانمايي المان -1

 هاي گردشگري تأُسيسات و اماكن به لحاظ توان تأمين امنيتبررسي تناسب نوع فعاليت و ظرفيت المان -2

 هاي گردشگريتعريف محدوده زماني و مكاني فعاليت -3



٧ 
 

 امنيتي) (پيوست حراستي محدوده تحت فعاليت گردشگري -ارائه طرح حفاظتي -4

تهيه جدول اقدامات عملياتي حفاظتي و حراستي با توجه به نتايج رئوس مطالعات گردشگري به تفكيك  -5
  هاي كارفرما و پيمانكار گردشگريمسئوليت

  هاي گردشگريفني طرح مطالعات ارزيابي خدمات فهرستپ) 

 ها و تعهدات ناشي از خسارات تأسيسات، ايمني گردشگر، بيمه فعاليتبررسي چگونگي حفاظت از  .1

  و ابنيه وابسته تأسيساتاز  برداريبهرهگردشگري بر  فعاليتهايبررسي اثرات  .2
 ،هاابعاد و گستردگي فعاليت تشريح و جانمايي نوع  

 ي گردشگريهاتعيين محدوده مكاني و زماني مجاز فعاليت 

 مدت هاي زماني كوتاهدر دوره تأسيساتبرداري از هاي بهرههاي گردشگري و فعاليتبررسي اثرات متقابل فعاليت
 و بلندمدت

 هاي برداري فعاليتبا اقدامات اجرايي و بهره تأسيساتبرداري از هاي بهرهبررسي احتمال و نحوه تداخل فعاليت
 هاي الزم هماهنگي بينيپيشگردشگري و 

 برداري، ايمني و پايداري و نگهداري هاي بهرهي گردشگري با فعاليتهاي دقيق عدم تداخل فعاليتبررس 

  تأسيساتكامل اهداف اصلي  تأميناطمينان از  

 هاي گردشگري با لحاظ الزامات و ابنيه جهت استفاده در فعاليت تأسيساتهاي بررسي امكانات و ظرفيت
 گهداريبرداري، ايمني و پايداري و نبهره

 سد هاي گردشگري با قوانين و مقررات جاري مرتبط با بستر و حريم مخزنرعايت و تطابق كامل فعاليت 

 ي گردشگري هاتعيين چگونگي و ساز و كار نظارت بر فعاليت 

  رعايتHSSE مطابق الزامات مربوطه و نظارت مستمر بر آن 

 توجه به شرايط فيزيكي، اختالف دمايي ترازهاي ها و تفريحات آبي در مخزن با تعيين محدوده ايمن ورزش
هاي شدگي و حوادث احتمالي (ناشي از مورفولوژي بستر درياچه و بقاياي رسوبات و عدم پاكسازيمختلف آب، غرق

 هاي هشدار و اعالم خطر در محدودهكامل مخزن و ... ) و نصب سيستم
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  برداريبهرهبررسي شرايط بحراني  .3

 هاي گردشگري و گردشگرانبر فعاليت تأسيساتشرايط بحراني، سيالب و يا شكست  بررسي اثرات احتمالي  
  برداري هاي بهرهگردشگري بر فعاليتالمانهاي بررسي هرگونه تغييرات، خطر و يا آسيب احتمالي ناشي از تخريب
  تأسيساتاز 

 بررسي لزوم تعبيه سيستم هشدار و اعالم خطر در شرايط بحراني در محدوده سد 

 رح معماري در محدوده بدنه و پاياب ط .4

  و محدوده تالوگپايين دست بررسي باز بودن بستر زنده رودخانه 

  بررسي عدم انحراف و يا عدم ايجاد مانع در مسير خروجي سرريز و مجراي تخليه كننده تحتاني 

  گردشگريهاي المانبررسي مالحظات مرتبط با پايداري شيرواني مخزن در طراحي 

 حظات مربوط به عدم ايجاد مزاحمت جهت انجام بازرسي فني و يا عدم پنهان شدن جوانب حائز بررسي مال
 ي گردشگريهااهميت سد در امر بازرسي در طراحي المان

  تأسيساتبازرسي فني و ايمني  .5

 گاه و شيرواني و بررسي عدم ايجاد اختالل در روند بازرسي فني و ايمني شامل كليه ابزار منصوبه در بدنه، تكيه
 ... 

 هاي بازرسي ادواري به منظور تعيين اثر متقابل آنها بر ايمني سد.بررسي ضرورت تكميل و ارتقاء چك ليست  

  هاي گردشگريرحخدمات مطالعات ارزيابي اقتصادي و اجتماعي  ط فهرستت) 

 برداريگذاري مورد نياز به تفكيك مراحل ساخت و بهرهسرمايه  
  محاسبه و ارائه نقطه سر به سر 

   برداريدوره ساخت و بهرهارائه گردش نقدي 

    محاسبه نرخ بازده داخلي و نسبت منفعت به هزينه 

  تحليل حساسيت  
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  ) 3هاي گردشگري در سطح (طرح مطالعات ارزيابيشرح خدمات 

 

  هاي گردشگريزيست محيطي طرح ارزيابي مطالعات شرح خدماتالف) 

 هاي طرح ويژگي  -1

  تشريح كلي طرح  
  تشريح مكاني، فني و زماني طرح و معرفي اجزاء طرح 

o وضعيت مالكيت  
o هاها و زيرساختخدمات و دسترسي  
o     موقعيت طرح نسبت به منبع ابي  

   هاي مربوط به آنهاجانبي و فعاليت تأسيساتنحوه تشريح  
  هاي گردشگريبررسي قوانين و مقرات و  ضوابط فني و طراحي طرح 

  هاي طرحتشريح فعاليت 
o هاي دوره ساختماني تشريح فعاليت  
o برداريهاي دوره بهرهتشريح فعاليت  

  گردشگري (ورزشهاي آبي، ماهيگيري، شكار...) هاي مرتبط بانوع فعاليت 

  زمان بندي طرحارائه برنامه 

   منابع مالي (ارزي، ريالي و تأمينآب، منابع قرضه (نوع، ميزان و محل  تأمينمواد و مصالح مصرفي در طرح، محل ،(
  اعتبار، خصوصي يا دولتي) و .... تأمينمحل 

  برداريهاي ساخت و بهرههاي مولد آلودگي در دورهتشريح فعاليت 

  بيني توسعه آتي تجهيزات وابسته به آنهاي گردشگري و پيشنحوه فازبندي اجراي طرح 

  برداريمعرفي مخاطرات در مراحل ساخت و بهره 

 شناسايي وضعيت موجود محيط زيست محدوده تأثيرپذير طرح -2

 محيط فيزيكي -1-2

   توپوگرافي 

   رانش و لغزش، ايمني و شيب  
  هاي آبريزمطالعات هواشناسي، محاسبه ميانگين پارامترهايي نظير بارش، دما، تبخير و فيزيوگرافي حوضه  
  خصوصيات جغرافيايي 
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  شناسي منطقهشناسي و خاكزمين  
  شناسي و گسل لرزه  
  هاي هيدرولوژيكهاي خشكساليشرايط خاص در دوره 

  مطالعات منابع آب 
o  و تدوين پتانسيل آبي هر منطقه و بيالن آبمطالعات 
o هاي سطحي و زيرزمينيهيدرولوژي آب 
o مورفولوژي و هيدرولوژي رودخانه و مخزن سد 
o  يِ رودخانه و مخزن سدحريم كيفي و كم 
o هاي سطحي و مخازن سدهاكيفيت منابع آب 

  بيولوژيك –محيط اكولوژيك  -2-2
 شناسايي و بررسي زيستگاهها و اكوسيستم  

  شناسايي و بررسي حيات وحش و پوشش گياهي 

  مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 

   اقتصادي و...  -هاي اكولوژيكبررسي ارزش 

  محيط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي -3-2
 بررسي كاربري اراضي  
  مطالعات جمعيتي  
  تأثيرمطالعات الگوي اسكان، آموزش و اشتغال جمعيت تحت  
  مطالعات مرتبط با دانش عمومي، سواد، باورها و اعتقادات  
 مطالعات مرتبط با آثار و امكانات تفريحي، فرهنگي و ورزشي  
 هاي غيردولتي در منطقه مطالعاتمطالعات مرتبط با سازمان  
 مطالعات مرتبط با مناطق حساس طبيعي، تاريخي، فرهنگي و مذهبي  
  زيبايي شناسي و چشم انداز 

  بهداشت و ايمني 

 مطالعات مرتبط با حوادث غيرمترقبه  
 هاي بومي، بهداشت عمومي و غيرهمطالعات مرتبط با بيماري 

 با توجه به نتايج ارزيابي توان و تعيين ظرفيت برد زيست محيطي ZONING)بندي (منطقه -3

 ت محيطي هاي آبريز با محاسبه ظرفيت برد زيسساماندهي الگوي توسعه مراكز تفرجگاهي حوضه  
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 ظرفيت پذيرش گردشگر در روز 

 تعداد كاركنان 

 نحوة اسكان كاركنان 

 دفع فاضالب 

 دفع پسماندهاي جامد 

 نوع مصرف آب 

 نوع انرژي مورد استفاده 

 مخازن و انبارها 

 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي توسعه فعاليتهاي تفرجي و گردشگري در منابع آبي -4

  اي هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از توسعه گردشگري و فعاليتهاي توسعهشناسايي پتانسيلهاي آلودگي و تخريب
 و پيامد آن بر منابع آب 

o دوره ساخت 
o برداريدوره بهره 

  ارزيابي و طبقه بندي اثرات بالقوه (مثبت و منفي) ناشي از توسعه فعاليتهاي گردشگري در حاشيه منابع آب  
o  پارامترهاي محيط زيست فيزيكي و مهمترين پارامترهاي تحت تأثيربررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر 
o بررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر پارامترهاي محيط زيست بيولوژيك و مهمترين پارامترهاي تحت تأثير  
o  بررسي و ارزيابي مهمترين اثرات بر پارامترهاي محيط زيست اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي و مهمترين

 تأثير پارامترهاي تحت

  تدوين برنامه مديريت زيست محيطي و حفاظت كيفي منابع آبي -5
  هاي تفرجي آبي برداري  انواع فعاليتتدوين برنامه مديريت و پايش زيست محيطي  مرتبط با دوره ساخت و ساز و بهره  

o  بررسي نحوه تعيين مشاركت كننده مردمي  
o هاي محيط زيستهاي پايششاخص  
o هاي محيط زيستبندي و كنترل پايشزمان  
o نحوه ارائه پارامترهاي پايش، مسئوليتها، پي گيري و ضمانت اجرايي برنامه پايش  

  هاي اجرايي تيم برنامهHSE ) و مديريت محيط زيستEMS (  
   تدوين  برنامه مديريت كاهش مخاطرات و اثرات محيط زيست و حفاظت كيفي منابع آب  
  هاي گردشگريتدوين برنامه نظارت و بازرسي زيست محيطي و حفاظت كيفي طرح 
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 هاي گردشگريحراستي طرحمطالعات ارزيابي  ب) شرح خدمات

 هاي گردشگري در تأسيسات و اماكن به لحاظ توان تأمين امنيتبررسي جانمايي المان -1

 و اماكن به لحاظ توان تأمين امنيتهاي گردشگري تأُسيسات بررسي تناسب نوع فعاليت و ظرفيت المان -2

 هاي گردشگريتعريف محدوده زماني و مكاني فعاليت -3

 (پيوست امنيتي) حراستي محدوده تحت فعاليت گردشگري -ارائه طرح حفاظتي -4

تهيه جدول اقدامات عملياتي حفاظتي و حراستي با توجه به نتايج رئوس مطالعات گردشگري به تفكيك  -5
   هاي كارفرما و پيمانكار گردشگري مسئوليت

  هاي گردشگريفني طرحمطالعات ارزيابي  پ) شرح خدمات

  خسارات ها و تعهدات ناشي از بررسي چگونگي حفاظت از تأسيسات، ايمني گردشگر، بيمه فعاليت .1
 و ابنيه وابسته تأسيساتبرداري از بهرهگردشگري بر  فعاليتهايبررسي اثرات  .2

 ،هاابعاد و گستردگي فعاليت تشريح و جانمايي نوع  
 ي گردشگريهاتعيين محدوده مكاني و زماني مجاز فعاليت 
 مدت هاي زماني كوتاهدر دوره تأسيساتبرداري از هاي بهرههاي گردشگري و فعاليتبررسي اثرات متقابل فعاليت

 و بلندمدت
 هاي برداري فعاليتبا اقدامات اجرايي و بهره تأسيساتبرداري از هاي بهرهبررسي احتمال و نحوه تداخل فعاليت

 هاي الزم گردشگري و پيش بيني هماهنگي
 يداري و نگهداري برداري، ايمني و پاهاي بهرهي گردشگري با فعاليتهابررسي دقيق عدم تداخل فعاليت 
  تأسيساتكامل اهداف اصلي  تأميناطمينان از  
 هاي گردشگري با لحاظ الزامات و ابنيه جهت استفاده در فعاليت تأسيساتهاي بررسي امكانات و ظرفيت

 برداري، ايمني و پايداري و نگهداريبهره
 سد ط با بستر و حريم مخزنهاي گردشگري با قوانين و مقررات جاري مرتبرعايت و تطابق كامل فعاليت 
 ي گردشگري هاتعيين چگونگي و ساز و كار نظارت بر فعاليت 
  رعايتHSSE مطابق الزامات مربوطه و نظارت مستمر بر آن 
 ها و تفريحات آبي در مخزن با توجه به شرايط فيزيكي، اختالف دمايي ترازهاي تعيين محدوده ايمن ورزش

هاي احتمالي (ناشي از مورفولوژي بستر درياچه و بقاياي رسوبات و عدم پاكسازيشدگي و حوادث مختلف آب، غرق
 هاي هشدار و اعالم خطر در محدودهكامل مخزن و ... ) و نصب سيستم



١٣ 
 

  برداري بهرهبررسي شرايط بحراني  .3
  هاي گردشگري و گردشگرانبر فعاليت تأسيساتبررسي اثرات احتمالي شرايط بحراني، سيالب و يا شكست 
  برداري هاي بهرهگردشگري بر فعاليتالمانهاي بررسي هرگونه تغييرات، خطر و يا آسيب احتمالي ناشي از تخريب
  تأسيساتاز 
 بررسي لزوم تعبيه سيستم هشدار و اعالم خطر در شرايط بحراني در محدوده سد 

 طرح معماري در محدوده بدنه و پاياب  .4
 و محدوده تالوگپايين دست ي باز بودن بستر زنده رودخانه بررس 
  بررسي عدم انحراف و يا عدم ايجاد مانع در مسير خروجي سرريز و مجراي تخليه كننده تحتاني 
  گردشگريهاي المانبررسي مالحظات مرتبط با پايداري شيرواني مخزن در طراحي 
 جام بازرسي فني و يا عدم پنهان شدن جوانب حائز بررسي مالحظات مربوط به عدم ايجاد مزاحمت جهت ان

 ي گردشگريهااهميت سد در امر بازرسي در طراحي المان
  تأسيساتبازرسي فني و ايمني  .5

 گاه و شيرواني و بررسي عدم ايجاد اختالل در روند بازرسي فني و ايمني شامل كليه ابزار منصوبه در بدنه، تكيه
 ...  
  هاي بازرسي ادواري به منظور تعيين اثر متقابل آنها بر ايمني سد.ارتقاء چك ليستبررسي ضرورت تكميل و  

  هاي گردشگرياقتصادي و اجتماعي  طرح مطالعات ارزيابي ت) شرح خدمات

 برداريگذاري مورد نياز به تفكيك مراحل ساخت و بهرهسرمايه 

  محاسبه و ارائه نقطه سر به سر 

   برداريبهره دوره ساخت وارائه گردش نقدي 

   منفعت به هزينه  نسبت محاسبه نرخ بازده داخلي و  
  تحليل حساسيت  
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 ها رودخانه هاي گردشگري در اراضي بسترطرحمطالعات  خدمات فهرست 

       شماره سيالب طراحي مطابق با نشريه  سيالب متناسب با ريسك     -316تعيين دوره بازگشت  س به منظور تأمين آبگذري 
  هاي مد نظر طرحقابل پذيرش براي كاربري

 دوره بازگشت محاسبه شده وفق بند قبلي و مطابق با نشريه      سازي مجموعه گردشگري در برابر سيالب با    تهيه طرح ايمن
  هاي مهندسي رودخانه)(فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي طرح 192شماره 

    سايت شه  ضوابط مربوط     تهيه نق سبت به حدود قانوني رودخانه جهت كنترل  پالن و نحوه جانمايي جزييات كاربري طرح ن
  له ممنوعيت استقرار اعيان دائمي در بستر و حريم رودخانهها از جمبه استقرار كاربري
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  دول كلي معيارهاي ارزيابي كيفي و امتيازات مربوطهج

  

 امتياز هر معيار  معيار ارزيابي كيفي  رديف

   (سابقه اجرايي) تجربه 1 

   حسن سابقه در كارهاي قبلي 2 

  3  توان مالي  

  4  توان تجهيزاتي  

   خالقيت و نوآوري  5 

 بومي بودن    6  

  مجموع امتياز  100
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  اي دومرحله مزايده عموميآگهي فراخوان 

  ........... :مزايدهشماره 
                                                                                                                                                                

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

هاي گردشگري و تفريحي در منابع و نامه اجرايي فعاليتشيوهو  نامه .............................................در راستاي اجراي آيين
 بستر رودخانه/ سيسات/ اراضي حريم/أت /مخزن سددر نظر دارد  اي ..............منطقهآب شركت، و پيرامون آنها سيسات آبيأت
 ....براي مدت ...حداكثر  ......................هاي برابر شرايط مندرج در اسناد مزايده جهت انجام فعاليترا  ..........................................

  .اجاره واگذار نمايدصورت  بهسال به متقاضيان واجد صالحيت  ماه /
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك  پاكاتو بازگشايي  گرانمزايدهشنهاد ريافت تا ارائه پيداز  مزايدهكليه مراحل برگزاري 

در صورت عدم عضويت قبلي،  گرانمزايدهانجام خواهد شد و الزم است  www.setadiran.ir ستاد) به آدرس ( دولت
  محقق سازند. مزايدهامضاي الكترونيكي را جهت شركت در  مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي

امانه س به  مزايدهدر مهلت مقرر جهت دريافت اسناد مايل صورت ت گردد تا درواجد شرايط دعوت مي متقاضياناز كليه لذا   
  باشد.مي ...............سامانه مورخ مزايده در تاريخ انتشار آگهي  مراجعه نمايند. مزبور

  براي مدت ............. جهت ................ ....................... بستر رودخانه / اراضي حريم سيسات/أت /اجاره مخزن سد موضوع مزايده:
  ..... ريال .............................................. مبلغ فروش اسناد مزايده:

و يا   نامه معتبر بانكيصورت ضمانتبه ريال  .............................................معادل  :مزايدهمبلغ و نوع تضمين شركت در 
  مزايدهشرح مندرج در اسناد به  به حسابنقدي  واريز وجه

  شماره مزايده در سامانه ستاد:
  ............ مورخ شنبه .........روز  ....... ساعت تا: از سايت مزايدهمهلت دريافت اسناد  زمان و
  .....................مورخ   شنبه .....روز  ..... ساعت :ارائه پيشنهادمهلت آخرين 

  ....................مورخ  شنبه .....روز  صبح ..... ساعت: زمان بازگشايي پاكات
: الف هايو ارائه پاكت مزايدهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مزايدهاطالعات تماس دستگاه 

 :آدرس
  تلفن:  

  
  

 



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

ايميل:تلفن ثابت:موبايل:

عنوانرديف
موضوع فعاليت1

اهداف2

تأسيسات و تجهيزات مورد نياز3

جاده دسترسي6
دسترسي به برق7
دسترسي به آب شرب8
نياز به تخصيص آب9

نقشه جانمايي استقرار كاربري ها10

توضيحاتمبلغ (ميليون ريال)اقدامرديف
ميزان آورده سرمايه گذار1

ميزان وام2

ساير منابع تأمين مالي3

فرم پيشنهاد طرح گردشگري ................................................................

جمع سرمايه گذاري

نام و نام خانوادگي:
 -1
-2
-3

آدرس:

سهم هر يك از شركاء:
-3                                                                           -2                                                              -1

دارد                             ندارد
دارد                             ندارد
دارد                             ندارد

غيرمستقيم
مستقيم

برآورد سرمايه گذاري پ:

دارد                             ندارد
دارد                             ندارد

اراضي مورد نياز

١٧

نحوه استفاده از آب

كليات طرح ب:

4

مشخصات پيشنهاد دهندگان طرح الف:

توضيحات

اراضي خارج از حريم:

اراضي محدوده حريم:

5
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  برداري گردشگري قرارداد بهره

  و انتقال آب تأمين از تأسيسات
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 وزارت نيرو

  بنام خدا

  
................ و به تاريخ ..../..../......... .............................................................................................اين قرارداد در محل .......

، قانون روابط موجر و مستأجر 1366قانون محاسبات عمومي مصوب سال  79حسب اختيارات حاصل از قانون مدني، ماده 
هاي مربوط به بستر و حريم مجاري نامههاي مربوطه و مفاد آئينقانون توزيع عادالنه آب و تبصره 2ده و ما 1376سال 

مربوط به اجراي ماده يك قانون تعيين حريم درياچه احداثي  نامهآئينمحترم وزيران و  هيئت 1379آبي مصوب سال 
محترم وزيران، فيمابين امضاء كنندگان ذيل با شرايط مرقوم منعقد و طرفين با  هيئت 1363پشت سدها مصوب سال 

  دانند.اعالم رضايت كامل، خود را ملزم و متعهد به رعايت مفاد آن مي

  مشخصات طرفين قرارداد -1ماده 

  الف) موجر

مديريت آقاي ...................................................... و نمايندگي ..............................) با ....................... وزارت نيرو (شركت
.................. .................................................. .......... از طرف هيئت مديره شركت.........................خانم ......................./آقاي

.............. به شماره تلفن ......................................................................................................................نشاني ..........
.......................  

  أجرتب) مس

.......... فرزند ..................... شماره شناسنامه ................... صادره ...................... نام خانوادگي ......................حقيقي: نام ......
................... ساكن  ................. تاريخ تولد............... از ............... شماره كد ملي

  .............. تلفن .................................................................................................................................................................
اسه .. و شن........................................ ..... به شماره ثبت.................................................. حقوقي: سازمان/ اداره/ شركت/ نهاد

........ به نشاني .............................. با كد اقتصادي هاشركت.... ثبت شده در اداره ثبت .......................... ملي
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 وزارت نيرو

.. و شماره تلفن .........................................................................................................................................................................
...........) كه به موجب آگهي .................... مورخ ............................ به نمايندگي (معرفي نامه شماره ..................................

  ............. منتشره در روزنامه رسمي اختيار امضاي اين قرارداد را دارند................. مورخ .........شماره ........

  موضوع اجاره -2ماده 

و يا ساير  دست سداراضي استمالك شده پايين /..................برداري از محدوده سد ....حق استفاده و بهرهعبارت است از 
 .............................................................نيرو به نمايندگي شركت كه در مالكيت بالمنازع دولت/ وزارت اراضي و امالك 

داراي ابعاد و موقعيت مندرج در كروكي/  ....................بخش .... ....................هاي ثبتي ....يا پالك پالكحت تو  باشدمي
كميته هماهنگي  ..................مورخ .... .......................د شماره ....پيشنها) بر اساس 1نقشه محل استفاده گردشگري (پيوست

طرفين رسيده است اين كروكي جزء الينفك اسناد  رويتبا حدود اربعه تعيين شده در نقشه، كه به الذكر فوق استان
  آيد.قراردادي به شمار مي

تواند عالوه بر فعاليت موجر حق استفاده مطلق محل اجاره را به مستأجر نخواهد داد و در صورت تشخيص مي :1تبصره 
گيرد، امكان استفاده از محل انجام مي مستأجرهاي تعيين شده و تحويلي به كه منحصراً در محدوده موضوع اين قرارداد

، مهندسي، بدون نياز به اخذ مجوز از مرجع خاص و حتي موافقت هاي فنيها و استفادهمورد اجاره را براي ساير فعاليت
  ذكر شده مستأجر در موضوع قرارداد به غير فراهم نمايد. مستأجر با رعايت حقوق

  مدت اجاره -3ماده 

د، كه در صورت موافقت طرفين باشسال مي......... مدت اجاره ............ ماه از تاريخ .................. لغايت ................... حداكثر 
  باشد.و فقدان تخلف از ناحيه طرف قرارداد قابل تمديد مي
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آب ايران شركت مديريت منابع  

 وزارت نيرو

اين قرارداد هيچ گونه حقي اعم از حقوق مكتسبه يا عناوين مشابه از قبيل حق كسب و پيشه، سرقفلي و غيره  :1 تبصره
لذا طرح هر گونه ادعا در اين خصوص در هر  كند ولو اينكه قرارداد به طور متوالي تمديد گردد.براي مستأجر ايجاد نمي

  نمايد.باشد و مستأجر اين حق را از خود سلب و ساقط مييك از مراجع قضايي، اداري از درجه اعتبار ساقط مي
باشد مستأجر به محض انقضاي مدت اجاره موظف به تخليه، رفع تصرف و تحويل مورد اجاره عيناً به موجر مي :2تبصره 

وجر كتباً نسبت به تمديد قرارداد اقدام نمايد. صرف تقاضاي مستأجر براي تمديد قرارداد هيچگونه حقي براي مگر اينكه م
  نمايد و هيچگونه خسارتي نيز بابت عدم تمديد قرارداد به مستأجر قابل پرداخت نخواهد بود. او ايجاد نمي

  اجاره بهاء -4ماده 

مبلغ ) 2(پيوست.......................... مورخ ............... كارشناس رسمي دادگستري بهاي كل قرارداد با توجه به نظريه شماره .
باشد. كه مستأجر متعهد است در پايان هر ماه مبلغ ..... مي.................................... ريال به حروف ................

 ......... بنام شركت.................................. بانك ..................شماره ... ......... ريال را به حساب.........................

  ............................ واريز نمايد......................
نمايد. بها را در سررسيدهاي مقرر پرداخت  مبالغ اجاره متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، مستأجر: 1تبصره 

بها نخواهد بديهي است عدم تجهيز مستأجر يا هر نوع تأخير در شروع فعاليت، رافع مسئوليت مستأجر در پرداخت اجاره
  بود.

كليه كسورات قانوني مترتب بر قرارداد حاضر و ساير قراردادهاي تبعي كه مستأجر با اشخاص ثالث اعم از حقيقي : 2تبصره 
  گيرد.باشد كه از هر نظر مسئوليت پرداخت آن را به عهده ميعهده مستأجر مينمايد به و حقوقي منعقد مي

مستأجر مكلف است در پايان مدت اجاره محل اجاره را بطور تمام و كمال تخليه و تحويل نموده و حق هر گونه  :3تبصره 
  نمايد.و ساقط مي ادعايي اعم از حقوق مكتسبه از قبيل حق كسب و پيشه، سر قفلي و غيره را از خود  سلب
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  شروط اختصاصي قرارداد -5ماده 

هاي مستأجر مكلف است اسامي افراد اصلي خود را جهت انجام موضوع اين قرارداد مشخص و براي هماهنگي -1-5
  الزم و اخذ مجوز تردد، به موجر اعالم نمايد. 

استقرار عوامل مرتبط با مستأجر به عهده  تأمين نيروي انساني مورد نياز، آب آشاميدني و روشنايي كافي، محل -2-5
گونه مسئوليتي در قبال تأمين موارد فوق و پاسخگويي به مراجع اداري، قانوني و قضايي نخواهد مستأجر است و موجر هيچ

  داشت. 

ه با الزحمه و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو و عنوان در قرارداد اجارمستأجر متعهد است كه حق -3-5
گونه مسئوليتي در قبال طور كامل پرداخت نمايد و موجر هيچباشند را طبق قانون و مقررات موضوعه بهوي مرتبط مي

مستأجر از قبيل حقوق، مزايا و سنوات، بدهي و مطالبات كارگران و نيروي انساني  دعاوي و شكايات اشخاص ثالث عليه

  مستأجر نخواهد داشت. 

و  هرگونه بيمه مرتبط با اين قرارداد عقد هاي درماني و تأمين اجتماعي واجراي مقررات بيمهمستأجر موظف به  -4-5

هاي حفاظت فني و بهداشت كار در مقابل كاركنان مقررات و دستورالعملبردار وفق افراد گردشگر يا طرح حساب بهره

  باشد. نيز ميو افراد غير خود 

بوده و در صورت بروز هر نوع خسارت و يا وقوع  يخودو افراد غير ل كاركنان مستأجر در مقابل موجر مسئول اعما -5-5
هر اتفاقي كه ناشي از حضور و يا اقدامات مستقيم و غيرمستقيم كاركنان مزبور باشد، مستأجر مسئول جبران خسارت و 

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

باشد و اين مسئوليت در مدت اعتبار و حتي اداري و غيره و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث به عهده مستأجر مي
 رداد و يا فسخ آن كماكان بر عهده مستأجر خواهد بود.پس از انقضاي اين قرا



 

   آب تأمين و انتقال تأسيسات از گردشگريبرداري بهره قرارداد

 

23 

آب ايران شركت مديريت منابع  
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طور متوالي و يا متناوب موجب فسخ يك طرفه قرارداد  االجاره از تاريخ سررسيد بهاز مال بخشعدم پرداخت هر  -6-5
به ز سوي موجر خواهد شد و موجر حق خواهد داشت بدون اجراي تشريفات قانوني و نياز به مراجعه ظرف مدت يكماه ا

محاكم 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.

ها، وضعيت منابع آبي و يت و بررسي نموده و از محدوديتؤنمايد قبالً محل اجاره را كامالً راقرار مي مستأجر -7-5
در شرايط فعاليت ها، وضعيت آب و هوا، بارندگي و امكان كليه شرايط مربوط به آن دست ومجاري باالدست و پايين

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

آبي اعم  تأسيساتپيرامون منابع و و تبعي  هاي فرعيها و برنامهجزء اولويت گردشگريهاي كه طرحاز آن جايي -8-5
 تأمينذا در هر وضعيت، اولويت با گردد، لباشد و نوعي استفاده جنبي از آنها محسوب مياز سد، رودخانه، مسيل و .... مي

با اطالع قبلي و پذيرش شرايط موجود نسبت به انعقاد اين  مستأجرريزي و ابالغ موجر است و اهداف اصلي طبق برنامه
ريزي موجر در خصوص اهداف اصلي و گونه ادعا و اعتراضي نسبت به برنامهقرارداد مبادرت نموده و به همين دليل هيچ

  رد.داو محل مورد اجاره را نداشته و هر گونه اقدام الزم را حسب ابالغ موجر معمول مي تأسيساتاستفاده از 

ها، عوارض و ديگر قوانين و هاي اجتماعي، مالياتنمايد از قوانين و مقررات مربوط به كار، بيمهاعالم مي مستأجر -9-5
مقررات كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت اجاره در چارچوب مزايده معمول و مجرا بوده كامال مطلع بوده و متعهد و ملزم 

  است.مستأجر هر حال، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر عهده باشد. در ها ميبه رعايت همه آن

در صورت احداث اعياني و را دارد در راستاي اجراي فعاليت موضوع قرارداد موقت حق احداث ابنيه  مستأجر -10-5
  اقدام نمايد.  آوري آنهاغيرمجاز (موقت يا دائم) موجر حق دارد به هزينه مستأجر نسبت به قلع و قمع و جمع

ي ذيربط هادستگاهمكلف است در هر زمان قبل از استفاده از محل مورد اجاره نسبت به اخذ مجوز از  مستأجر -11-5
) اقدام نمايد. بنابراين اخذ مجوزهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وزارت(سازمان حفاظت محيط زيست، 
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است. چنانچه استفاده از مورد و محل اجاره در گرو  مستأجرالزم از دوائر ذيربط به هر ترتيبي كه مورد نياز باشد، بعهده 
باشد. بديهي است مي مستأجراخذ مجوز قانوني ديگر از ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي باشد، مسئوليت آن به عهده 

ل اجاره را پيدا نكند، وجوه دريافت شده مسترد نخواهد شد و مسئوليتي متوجه امكان استفاده از مح فوقچنانچه بداليل 
گردد قبل از هر اقدامي جهت استفاده از منافع محل مورد اجاره، موظف و متعهد مي متقاضيو  باشدموجر نبوده و نمي

  نمايد.و ساقط مينسبت به اخذ موارد مذكور اقدام نمايد و حق هر گونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب 

و استفاده از محل مورد اجاره نباشد (به استثناي به اجراي طرح گردشگري به هر علتي قادر مستأجر كه در صورتي -12-5

االجاره به وي مسترد نخواهد شد و باشد)، وجوه دريافت شده اعم از مالنمي مستأجرحوادث غيرمترقبه كه ناشي از قصور 
ارداد از تاريخ انعقاد قرارداد تا اعالم موافقت كتبي مراتب فسخ ظرف مدت يك ماه از طرف موجر مكلف به پرداخت مبلغ قر

  خواهد بود. مستأجربه 

، حوادث و ديگر اقدامات ويژه و مهم را در پايان هر گردشگريهاي ماهانه فعاليت متعهد است گزارش مستأجر -13-5
  ماه تهيه و به موجر ارائه نمايد.

  گونه مسئوليتي ندارد.هيچ تسهيالت تأمينر چارچوب اين قرارداد و در خصوص موجر د -14-5

موجود در محل مورد  تأسيساتبايد به نحوي از منافع محل موضوع قرارداد اجاره استفاده كند كه به  مستأجر -15-5
تجهيزات منصوبه سد و شبكه آسيبي ها و نيز ها، خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و مانند اينآبي، سازه تأسيساتاجاره مانند 
 وارد نشود.

كه موجب آلودگي كيفيت مستأجرتوسط معيوب و فرسوده و هرگونه تسهيالت و تجهيزات  آالتاستفاده از ماشين -16-5
محل مورد اجاره، و يا عدم امكان استفاده موجر و يا  واقع در تأسيساتآب، ايجاد اختالل، عوارض و خسارت به مخزن و 

ها از هر لحاظ و جبران خسارات ممنوع بوده و تبعات بكار بردن آن، گردددست عوامل از منبع آبي باالدست و پايينساير 
  . است مستأجروارده به موجر و غير به عهده 
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موجر، صرفا  تأسيساتموظف است جهت رعايت نكات حفاظتي و جلوگيري از ورود آسيب به ابزار دقيق و  مستأجر -17-5
  و تردد اقدام نمايد. تأسيساتاي كه مورد تأييد موجر باشد، جهت دسترسي به جداگانه از مسير

مكلف است در دفع فاضالب ناشي از استفاده از محل مورد اجاره، مسايل زيست محيطي و حفاظت كيفي  مستأجر -18-5
صادره و يا ابالغي از سوي موجر آب را مطابق مقررات و استانداردهاي موجود كشور و مطالعات صورت گرفته و دستورات 

  رعايت و اجرا نمايد.

مكلف است در زمان استفاده از محل مورد اجاره، كليه نكات ايمني و حفاظتي را جهت جلوگيري از ورود  مستأجر -19-5
بيني نمايد، بديهي است مسئوليت خطرات ناشي از تردد خسارات جانبي و مادي به اشخاص و يا آلودگي آب رعايت و پيش

 مستأجربر اساس قوانين و مقررات بعهده  مستأجرهاي احتمالي ناشي از اقدامات اشخاص در محل مورد اجاره و يا آلودگي
 باشد. مي

هاي موضوع اين قرارداد، به هر علتي خسارتي به محل مورد اجاره وارد شود، در اثر فعاليت مستأجرچنانچه توسط  -20-5
مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق طبق نظر موجر با هزينه شخصي خود اقدام مستأجر 

وزه حق دارد اقدام الزم ) ر10االجل ده (و تعيين ضرباز ابالغ كتبي به نشاني مستأجر  صورت موجر پسنمايد. در غير اين
 مستأجرمطالبه و اخذ نمايد.  متقاضي) درصد افزايش از 15هاي عمليات انجام شده را با احتساب پانزده (معمول و هزينه

  با قبول اين موضوع حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده است.

، محصول و افراد شاغل در محل اجراي خدماتاد اجاره از قبيل، كليه موارد مرتبط با قرارد متعهد است مستأجر -21-5
  كامل نمايد. بيمهقرارداد اجاره را بيمه نموده و در برابر حوادث طبيعي و غيرمترقبه، اشخاص ثالث از هر نظر 

 به هيچ وجه حق استفاده ديگري از محل مورد اجاره جز آنچه در اين قرارداد آمده را ندارد. مستأجر -22-5

گونه فعاليت در خارج از محدوده مجاز محل قرارداد اجاره را نداشته و چنانچه استفاده ديگري حق هيچ مستأجر -23-5
تواند نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد اجاره نمايد و يا در خارج از محدوده مورد قرارداد، اقدام به فعاليت نمايد، موجر مي
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ها و خسارات وارده به اشخاص ثالث به هر نحو و ميزاني كه باشد به عهده زينهاقدام كند، در اين صورت پرداخت كليه ه
 اعتراضي را در اين مورد ندارد. حق هيچ گونه ايراد وو بوده  مستأجر

 حق انتقال يا واگذاري عين يا منافع محل مورد اجاره را به غير جزاً يا كالً ندارد. مستأجر -24-5

براي هرگونه استفاده ديگري غير از موضوع اين قرارداد، محل مورد اجاره اعم از محدوده موجر مختار و مجاز است  -25-5
دست را به افراد متقاضي به هر تعداد و نحوه كه خود تشخيص دهد واگذار نمايد. موجر در ارتباط با باالدست و پايين

كه در خدمات موضوع قرارداد هر يك از طرفين قراردادها خللي وارد نگردد، مسئول طوريهماهنگي اشخاص مختلف به
 باشد.مكلف به رعايت شرايط و تذكرات الزم جهت جلوگيري از تداخل كاري مي مستأجراست. همچنين 

تشخيص خود يا نباشد، بنابه  مستأجركه تقصيري متوجه تواند پيش از اتمام مهلت قرارداد و در موارديموجر مي -26-5
منابع آبي اعم از سد، و  تأسيسات برداري، ارتقاء ايمنيهاي كالن وزارت نيرو در بهرهعلل ديگر از قبيل تغيير سياست

ناشي از تصميمات حاكميتي فني و مهندسي و نظاير آن، تصميم به تعليق يا خاتمه قرارداد اجاره  رودخانه، مسيل و ...
شود هر زمان كه موجر به محل مورد اجاره در قرارداد نياز داشته باشد، متعهد مي ستأجرمحاضر بگيرد كه در اين صورت 

آوري ادوات و لوازم موجود و تخليه و تحويل مورد اجاره اقدام نمايد. در غير گونه عذر و ادعائي نسبت به جمعبدون هيچ
دهد تا چه در زمان حيات/ فعاليت و چه در صورت ضمن عقد خارج به موجر وكالت بالعزل با حق توكيل به غير مياين

حق هرگونه ادعاي خسارت به لحاظ  مستأجرزمان فوت/ انحالل، نسبت به تخليه مورد اجاره و تملك آن اقدام نمايد. 
گردد قبل از فسخ و خاتمه قرارداد تا حد نمايد. در اين ارتباط موجر متعهد ميعدم تداوم مدت اجاره را از خود سلب مي

 متقاضيبرنامه با هاي مربوط را در راستاي كاهش خسارت و تنظيم رسانيهاي الزم و اطالعبيني و اخطاريهن پيشممك
  و آمادگي جهت تخليه به عمل آورد.

آبي  تأسيساتسد/ رودخانه و ساير منابع و ، امنيتي و حفاظتي را در درياچه گردد مقررات ايمنيمستأجر متعهد مي -27-5
هرگونه مسئوليت ناشي از حوادث احتمالي جاني و مالي به اشخاص ثالث و ساير موارد مشابه  ،موضوع قرارداد رعايت نمايد
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مسئوليت هر گونه پاسخگويي در مراجع قضايي و جبران خسارات  ،بر عهده مستأجر خواهد بود و در صورت وقوع حوادث
  ود.مالي و جاني وارده بر عهده مستأجر خواهد ب

مگر در از قايق موتوري، جت اسكي و ...)،  (اعم در منابع تأمين آب شرب استفاده از هر گونه تجهيزات موتوري -28-5
 پذير است.استفاده از اين تجهيزات در ساير منابع آب با رعايت مالحظات قانوني امكان باشد.ممنوع مي، جهت امدادرساني

ورت طغيان رودخانه و مواقع خشكسالي يا هرگونه حوادث قهري و طبيعي قبول نموده است كه در ص مستأجر -29-5

ديگر كه موجب خسارت به او گردد، هيچ ادعائي عليه موجر اقامه ننمايد. بر اين اساس هرگونه مكاتبه، شكايت و طرح 
 باشد.ادعا در اين خصوص نزد هر مرجع و مقام اداري، قضايي و غيره از درجه اعتبار ساقط و مسموع نمي

و يا ورود خسارت مستقيم  فعاليت گردشگريدر صورت وقوع حوادث خارج از اراده موجر كه منجر به عدم امكان  -30-5
در محدوده مورد اجاره گردد و علل و سبب آن توسط مراجع ذيصالح اثبات و احراز گردد،  مستأجرمستقيم به  يا غير
و عامل اصلي وقوع حادثه يا ايراد  مسببتواند به مي گونه ادعا و اعتراضي را عليه موجر نداشته و صرفاًحق هيچ مستأجر

 خسارت مراجعه نمايد.

مديريت بر منابع آب ورودي و خروجي كانال و يا مخزن سد و تغيير رقوم آب، تخليه و ... در هر زمان بر عهده  -31-5
 گونه دخالتي در امر مذكور ندارد. حق هيچ مستأجرموجر است و 

اختيار كامل در  آبي اعم از سد، رودخانه، مسيل و ... تأسيساتمنابع و كنترل مبادي ورودي، محوطه و مخزن  -32-5
 حق هيچ ادعايي در اين خصوص نداشته و تصميات موجر در اين خصوص الزم اجرا است.موجر بوده و مستأجر 

هاي موجر در استفاده از سد گونه مانعي در جهت اهداف و فعاليتل مورد قرارداد نبايد هيچاز محاستفاده مستأجر  -33-5
مكلف است حسب ابالغ موجر ظرف مهلت مقرر در ابالغيه نسبت  مستأجرديگر ايجاد نمايد. در اين صورت  تأسيساتو 

مستأجر اند نسبت به رفع مانع اقدام نمايد و توبه رفع مانع اقدام نمايد و در صورت استنكاف و يا عدم رفع مانع، موجر مي
باشد و حق هر ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط هاي اعالمي از سوي موجر ميمكلف به پرداخت كليه هزينه

 نمايد.مي
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خص نسبت به آن اقدام نمايد و در زمان اجرا و يا پس از آن مش مستأجرچنانچه فعاليتي را موجر مجاز اعالم و  -34-5
باشد نسبت به اعاده متعهد و مكلف مي مستأجرنمايد، شود كه ضرر و زياني متوجه محل مورد اجاره يا ساير اشخاص مي

منتخب   وضع سابق اقدام نموده در اين خصوص موجر مكلف است خسارات ناشي از موارد مذكور را طبق برآورد كارشناس
حق ادعاي خسارت ديگر از بابت عدم استفاده از محل مورد اجاره را نخواهد  مستأجرپرداخت نمايد و مستأجر خود به 
 داشت.

بايست تغييرات احتمالي در اين خصوص را در برداري سد ميمستاجر به منظور اطالع از منحني فرمان بهره -35-5

 هاي زماني يك ماهه از موجر درخواست نمايد.بازه

مبلغ اجاره يك ساله  %10جام تعهدات و شرايط مندرج در قرارداد، به ميزان موظف است تضمين حسن ان مستأجر -36-5
 ،بيني نموده) در هنگام عقد قراردادنامه بانكي، وثيقه ملكي يا به هر طريقي كه قانون پيشقرارداد را به صورت (ضمانت

نامه موجر حق ضبط و برداشت از ضمانتتهيه و ارائه نمايد. در صورت عدم انجام هر كدام از مفاد و تعهدات اين قرارداد، 
گونه ادعا و اعتراضي را نخواهد حق هيچ مستأجرو استفاده از آن را بدون نياز به اجراي تشريفات قانوني خواهد داشت و 

 داشت.

علق شوند متاز محل مورد اجاره در محل مستقر مي مستأجرتجهيزات و ادواتي كه با اجازه موجر به منظور استفاده  -37-5
 باشند.مي مستأجربه 

گردد كه پس از انقضاي مدت قرارداد و يا در صورت فسخ آن، بالفاصله مورد قرارداد را متعهد و ملزم مي مستأجر -38-5
را به موجر صحيح و سالم بدون عيب و  گونه وجهي تحت هر عنوان كه باشد تخليه نموده و آنعيناً و بدون دريافت هيچ

دهد صورت ضمن عقد خارج الزم به موجر وكالت بالعزل با حق توكيل به غير و وصايت ميغير اين نقص تحويل دهد. در
اجاره بخود و يا ديگري  تا چه در زمان حيات/ فعاليت و چه در زمان فوت/ انحالل رأساً نسبت به تخليه و تحويل مورد

، مستأجرضمين قرارداد يا هرگونه مطالبات ديگر بدون مراجعه به مقامات قضايي اقدام و هرگونه مطالبات را از محل ت
نسبت به انتقال اموال موجود در محل اجاره به خود با تنظيم و امضاء هرگونه اسناد الزم اقدام نمايد. ضمناً در  وصول و
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و تصرف  ايامالمثل االجاره، اجرتمكلف است بابت ايام تصرف مورد اجاره عالوه بر مال مستأجر ،صورت عدم تخليه
  نمايد. ساقطوسيله حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و استفاده بدون اذن را به موجر پرداخت نمايد و بدين

هاي هاي بعدي مربوط به فسخ قرارداد (اعم از هزينههاي استفاده از محل مورد اجاره يا هزينهكليه هزينه -39-5
هاي تحويل و تحول مورد اجاره به موجر در پايان مدت قرارداد و يا ابالغ فسخ و سازي، ماليات و نيز كليه هزينهآماده

 و موجر در اين خصوص تعهدي نداشته و ندارد. بوده مستأجرنظاير آن) به هر علتي كه باشد به عهده 

در صورت بروز اختالف في مابين موجر و مستأجر در نحوه استفاده از محل مورد اجاره و يا تفسير و تعبير شرايط  -40-5
ت و در غير اين صور موضوع بدواً از طريق مذاكره، مصالحه و توافق طرفين بررسي و حل و فصل خواهد شدو مفاد قرارداد 

شود. بديهي است عدم حصول نتيجه در چارچوب اين بند نافي اختيارات موجر در به مراجع صالح قضايي مراجعه مي
فسخ يك طرفه قرارداد و  باشد و مراجعه به مرجع قضايي مانع اقدامات و اختيارات موجر دراز بندهاي قبلي نمي ستفادها

 ين با مستأجر در بندهاي قبل نخواهد بود.يا هر نوع تصميم ديگر در چارچوب توافقات في ماب

باشد از اين رو در مواقعي از سال كه منوط به رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي مستأجركه اقدامات از آن جايي -41-5
در محل مورد اجاره به منظور نگهداري و حراست از اموال و  مستأجروجود ندارد، حضور و يا تردد  گردشگريامكان 
باشد و لذا خارج از اين موضوع، ميپذير ت و تعمير و نگهداري با معرفي افراد مرتبط و كسب مجوز موجر امكانتجهيزا

از اين بابت نيز  مستأجرباشد و لذا در اين خصوص هر گونه ادعا و اعتراضي مردود بوده و گونه اقدامي نميجاز به هيچم
  نمايد. به محل مورد اجاره در مواقع فوق جلوگيري مي مستأجرز ورود گونه ادعايي داشته باشد و موجر اتواند هيچنمي

نمايد و در اي مجاور براي مستأجر ايجاد نميبرداري از مصالح رودخانهاين قرارداد هيچگونه حقي براي بهره -42-5
موجر حق فسخ يك باشد. در غير اينصورت صورت تقاضا مستأجر مكلف به اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه مورد نياز مي

  جانبه قرارداد حاضر را خواهد داشت.

نمايد و برداري از منابع آبي مجاور يا غيرمجاور براي مستأجر ايجاد نمياين قرارداد هيچگونه حقي براي بهره -43-5
تواند مطابق مقررات به شكل جداگانه براي مستأجر مي معذالك تكليفي  براي موجر جهت تأمين آب به وجود نخواهد آورد
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باشد. مستأجر راساً مكلف به اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه جهت تأمين آب مورد نياز مي تأمين آب به شركت مراجعه نمايد.
ان كليه ضرر برداري آب يا هرگونه مانع قانوني، اين قرارداد فسخ و جبردر صورت عدم توفيق مستأجر در اخذ مجوز بهره
  و زيان وارده به موجر بر عهده مستأجر خواهد بود.

هاي سطحي يا زيرزميني برداري و برداشت از آبتخصيص آب مبادرت به بهره قانوني چنانچه مستأجر بدون مجوز -44-5
اض و شكايتي را بخود فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و مستأجر حق هيچگونه ادعا، اعتر بنمايد اين قرارداد خود

  در مراجع قضايي و اداري نخواهد داشت.

 مستأجر موظف به رعايت حقوق ارتفاقي موجر و ساير مجاورين در حريم اراضي مورد اجاره مي باشد. -45-5

چنانچه در اثر اجراي مفاد اين قرارداد يا فعاليت مستأجر در مورد اجاره، به هر نحو ممكن به طور مستقيم يا غير  -46-5
هاي قانوني مترتب بر آن مستقيم ضرر و زياني متوجه اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي ديگر گردد، تمامي مسئوليت

يك از مراجع قضايي و اداري و جبران ضرر و زيان وارده به هر  پاسخگويي به ادعاهاي احتمالي اشخاص فوق در هر
  ميزان به عهده مستأجر خواهد بود.

هاي گردشگري داراي رده حفاظتي حياتي، حساس و مهم با انعقاد قرارداد و يا است در طرحمستأجر موظف  -47-5
نامه مشترك نسبت به هماهنگي الزم با نيروي نظامي و انتظامي همجوار طرح گردشگري (ترجيحاً امضاي تفاهم

  نزديكترين مكان به طرح گردشگري) اقدام نمايد.

مكلف  مستأجرهاي تابعه بوده بنابراين راستي بر عهده دفاتر حراست شركتنظارت عاليه مسايل حفاظتي و ح -48-5
(واحدهاي حراست تأسيسات و اماكن) به منظور  موجراست در ارتباط با مسايل حوزه امنيتي و حفاظتي هماهنگي كامل با 

  مديريت بحران حوادث و ... داشته باشد.

هاي گردشگري براي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره نيتي فعاليتهاي امابالغ قرارداد منوط به اخذ استعالم -49-5
باشد. بنابراين مستأجر مكلف است تا زمان ابالغ قرارداد، اسناد و اوراق تعهدآور الزم و يا هرگونه مدرك معتبر به مي

  را ارائه نمايد. موجرتشخيص 



 

   آب تأمين و انتقال تأسيسات از گردشگريبرداري بهره قرارداد

 

31 

آب ايران شركت مديريت منابع  

 وزارت نيرو

حراستي)  -حراستي (طرح حفاظتي -تيمستأجر موظف است بر اساس نتايج مطالعات گردشگري پيوست حفاظ -50-5
نيز موظف است ظرف مهلت مقرر نظر خود  موجرفعاليت گردشگري خود را جهت تأييد كارفرما (واحد حراست) ارائه نمايد. 

  را به مستأجر اعالم نمايد.

يتي و حق استفاده و دسترسي به نقاط حساس و كليدي تأسيسات را نداشته و موظف است حرايم امنمستأجر  -51-5
  را رعايت نمايد. موجرحفاظتي تأسيسات و اماكن داراي رده حفاظتي ابالغي از سوي 

به اماكن و تأسيسات به منظور نظارت مسايل فني  موجرتواند از تردد و دسترسي تحت هيچ عنوان نميمستأجر  -52-5
  و امنيتي ممانعت بعمل آورد.

شگري رعايت شئونات اسالمي، اخالقي و اجتماعي را بنمايد، تشخيص هاي گردمكلف است در ارائه برنامهمستأجر  -53-5
 باشد.(واحد حراست) مي موجرو مميزي موارد بر عهده 

مستأجر گرديد و مستأجر با امضاي اين  لتحوي...../....../............ مضاي قرارداد در تاريخ مورد اجاره همزمان با ا -54-5
  قرارداد اقرار به تحويل و تصرف اراضي مورد اجاره نمود.

  نظارت بر اجراي قرارداد -6ماده 

 ...................... با سمتخانم ........................ /به منظور نظارت بر اجراي مفاد قرارداد حاضر و كنترل اقدامات مستاجر، آقاي 
االختيار موجر معرفي و دستورات نامبرده در راستاي مفاد ............... به عنوان نماينده تام...................................................

  اين قرارداد به عنوان دستور موجر بشمار مي آيد. دستورات مذكور مي تواند شفاهي يا كتبي باشد.
  

  قرارداد توسط كارفرماي شرايط فسخ يك طرفه -7ده ما

 دات به تشخيص كارشناس منتخب موجرعدم انجام تعه -1-7

  هاي مصوب مطالعاتعدم رعايت استانداردها و دستورالعمل -2-7
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  بردار طرح گردشگري (مستأجر)انحالل شركت بهره -3-7

شود نسبت به اخذ ميدر صورت فوت شخص حقيقي طرف قرارداد، به وارث قانوني وي يك ماه مهلت داده  -4-7
در غير اينصورت مشمول فسخ يك طرفه قرارداد هاي الزم اقدام نموده و تأييديه آن را به موجر تسليم نمايد. صالحيت

  خواهد بود.

  مستأجر به اشخاص ثالثواگذاري كلي يا جزيي موضوع قرارداد توسط  -5-7

  بنا به هر دليلي مشمول ممنوعيت قانوني گردد. مستأجر -6-7

 جهت انعقاد قرارداد مدارك خالف واقع ارائه و يا حقايقي را كتمان نموده باشد. مستأجر -7-7

  ايجاد شده باشد. مستأجركه در اثر قصور موضوع اين قرارداد اثبات آلودگي آب بر اثر فعاليت  -8-7

 اسناد و مدارك ضميمه الينفك قرارداد -8ماده 

  و استانداردهاي فنيها ب و دستورالعمل(مطالعات) مصو هايمدارك و گزارش -1-8

  متقاضيهاي بندي فعاليتبرنامه زمان -2-8

  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) وزارتمجوزها (سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو،  -3-8

  اهقشهن -4-8

مبادله  قراردادد يا بين طرفين شوابالغ مي متقاضي، به اين قرارداد به منظور اجراي زوملعندالاسناد تكميلي كه  -5-8
ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار  آيد. اين اسنادبه شمار مي قرارداد اينگردد نيز جزو مي

  مجلس باشد.و صورت
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  منع مداخله كاركنان دولت -9ماده 

باشد و اعالم نمي 1337مصوب  معامالت دولتيمستأجر اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در 
داند در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات مندرج در نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه اطالع كامل دارد و ميدارد از آيينمي
آب  سال، شركت 5ي دولتي به مدت هادستگاهنامه و محروميت از عقد قرارداد با نامه مزبور عالوه بر ضبط ضمانتآيين

  اي (موجر) برابر مقررات موضوع را به مراجع قضايي اعالم خواهد نمود.منطقه

  نشاني طرفين -10ماده 
هاي خود را حداكثر باشد. لذا طرفين موظفند تغيير نشانيمحل اقامت قانوني طرفين آدرس مندرج در ماده يك قرارداد مي

هاي مندرج در قرارداد به منزله ابالغ واقعي مكاتبات به نشانيظرف يك هفته كتباً اطالع دهند. در غير اينصورت ارسال 
هاي طرفين به نشاني مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و مالك ابالغ واقعي و يا كليه مكاتبات و ابالغيه خواهد بود.

   قانوني خواهد بود.
نسخه  6باشد در دولت جمهوري اسالمي ايران ميتبصره كه از هر نظر تابع قوانين و مقررات  6ماده و  10اين قرارداد در 

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

 (مستأجر)  (موجر)
 نام

  نام خانوادگي
  تاريخ

  امضاء

 نام
  نام خانوادگي

  تاريخ
  امضاء

  



خالصه نتايجنتيجه بررسيموضوعرديف
تأييد شركت 
آب منطقه اي

توضيحات

بلي    خير  آيا جانمائي نوع، ابعاد و گستردگي فعاليت هاي گردشگري در مطالعات تشريح شده است؟1

2
آيا محدوده مكاني امن ورزش ها و تفريحات آبي با توجه به شرايط فيزيكي و نيز اختالف دمايي

ترازهاي مختلف آب، غرق شدگي، حوادث احتمالي ناشي از مورفولوژي بستر درياچه و بقاياي 
رسوبات و جنگلي مخزن و عدم پاكسازي هاي كامل مخزن و نظاير آن مشخص شده است؟

  خير    بلي

بلي    خير  آيا محدوده زماني مجاز فعاليت هاي گردشگري مشخص شده است؟3

در صورت بروز هرگونه تغييرات، خطر يا آسيب احتمالي ناشي از تخريب المانهاي گردشگري بر 4
فعاليت هاي بهره برداري بررسي و مطالعه شده است؟

  خير    بلي

آيا خطر يا آسيب احتمالي ناشي از تخريب المانهاي گردشگري بر فعاليت هاي بهره برداري از5
تاسيسات بررسي شده است؟

  خير    بلي

آيا نصب عالئم هشدار دهنده حفاظت از تاسيسات و ايمني افراد و تجهيزات در طرح گردشگري6
مشخص شده است؟

  خير    بلي

بلي    خير  آيا در طرح گردشگري نحوه و ساز و كار نظارت بر فعاليت ها تعيين شده است؟7

بلي    خير  آيا ظرفيت برد گردشگري بلحاظ تاب آوري مسائل بهره برداري تعيين شده است؟8

آيا فعاليت هاي گردشگري با هريك از فعاليت هاي بهره برداري، ايمني و پايداري و نگهداري سد 9
تداخل دارند؟

  خير    بلي

در صورت انجام فعاليت هاي گردشگري آيا اطمينان الزم از  تامين كامل و بي قيد و شرط اهداف 10
اصلي تاسيسات حاصل شده است؟

  خير    بلي

آيا در استقرار فعاليت هاي گردشگري، ضوابط مندرج در دستورالعمل ها،  قوانين و مقررات جاري 11
مرتبط با بستر و حريم مخزن رعايت شده است؟

  خير    بلي

12
آيا در مطالعات، اثرات احتمالي شرايط بحراني، سيالب، سرريز و يا شكست سد در طراحي

المانهاي مناسب گردشگري و طراحي و جانمايي صحيح آنها در باالدست و پايين دست بدنه سد 
و عدم تهديد ايمني گردشگر بررسي شده است؟

  خير    بلي

بلي    خير  آيا در مطالعات گردشگري سيستم هشدار و اعالم خطر نياز مي باشد؟13

آيا در محدوده پايين دست مخزن، بستر زنده رودخانه و محدوده تالوگ آن به جهت اطمينان از 14
رهاسازي ايمن يا مسائل شكست سد باز مي باشد؟

  خير    بلي

آيا اطمينان كافي از عدم وجود انحراف يا مانع ناشي از فعاليت هاي گردشگري در مسير خروجي 15
هاي سد از جمله سرريز و مجراي تخليه كننده تحتاني وجود دارد؟

  خير    بلي

آيا در طراحي المانهاي گردشگري مالحظات مربوط به پايداري شيرواني مخزن در طراحي المان 16
هاي گردشگري بررسي شده است؟

  خير    بلي

آيا عدم اختالل در روند بازرسي فني و ايمني بدنه باالدست، تكيه گاه و شيرواني و ... در ارتباط با 17
فعاليت هاي گردشگري بررسي شده است؟

  خير    بلي

18
آيا در طراحي المانهاي گردشگري مواردي نظير حفظ سطح بدنه باالدست و عدم ايجاد مانع براي
بازرسي چشمي جوانب حائز اهميت سد و كشف سريع رفتار غيرعادي و عدم هرگونه پوشش و يا 

تغيير بر روي تاج و بدنه سد بررسي شده است؟
  خير    بلي

براي انجام فعاليت هاي گردشگري سرويس اياب و ذهاب و جاده دسترسي مناسب تعبيه شده 19
است؟

  خير    بلي

در صورت استفاده از جاده هاي دسترسي اختصاصي سد تداخلي در فعاليت هاي بهره برداري 20
مخزن ايجاد نخواهد شد؟

  خير    بلي

آيا ضرورت دارد چك ليست هاي بازرسي ادواري به منظور تعيين اثر متقابل فعاليت هاي 21
گردشگري بر ايمني سد تكميل و ارتقاء يابند؟

  خير    بلي

 چك ليست تأثيرات فعاليت هاي گردشگري بر بهره برداري از تأسيسات  

34
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  نتيجه بررسي  موضوع  رديف
خالصه 
  نتايج

تاييد شركت 
  ايآب منطقه

  توضيحات

بي و استفاده از آن براي مقاصد تفريحيو تردد گردشگران به حريم منابع آآيا نحوه ورود  1
  بررسي شده است؟ 

   انجام شده  
        انجام نشده    

  انجام شده    آيا نحوه جمع آوري پسماند گردشگران مطابق با معيارهاي زيست محيطي مي باشد؟    2
        انجام نشده    

رساني حفاظت از منابع و تاسيسات آبي نظير نصب عاليم مورد نياز و توزيعآيا آگاهي  3
  بروشورهاي مربوطه انجام شده است ؟ 

  انجام شده  
        انجام نشده    

  آيا محدوده اسكان با توجه به حرايم كمي و كيفي منابع آبي جانمايي شده است ؟    4
   انجام شده  
        انجام نشده  

  انجام شده    آيا ظرفيت برد ز يست محيطي رعايت شده است ؟   5
  انجام نشده    

      

   انجام شده    هاي زيست محيطي مي باشد ؟مطابق با معيارآيا نحوه دفع فاضالب    6
  انجام نشده  

      

. . . ) و هاي آبي، ماهيگيري، شكار هاي مرتبط با گردشگري (ورزشليتآيا نوع فعا   7
  بندي تعريف شده مي باشد؟ مطابق با زون

  تطابق دارد  
  تطابق ندارد 

      

  آيا نوع  و ميزان انرژي مورد استفاده مطابق با معيارهاي زيست محيطي مي باشد؟   8
  تطابق دارد  
  تطابق ندارد 

      

  بلي    هاي زيست محيطي و اكولوژيك جهت پايش بررسي شده است ؟ آيا  شاخص  9
  خير  

      

بندي و جانمايي فعاليتهايآيا توان اكولوژيكي اراضي پيرامون منابع آبي و زون  10
  گردشگري بررسي شده است؟ 

  انجام شده  
  انجام نشده   

      

يكاربرمختلفيهاوگونهسطوحبرايكاربرياستقرار آيا مالحظات زيست محيطي  11
  سد مشخص و تعريف شده است ؟ نسبت به مخزن

  بلي  
  خير  

      

  انجام شده    كاربري گردشگري مشخص شده است؟در استقرار مناطق حفاظتي و حمايتي آيا   12
  انجام نشده    

      

13  
هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از توسعهآيا شناسايي پتانسيلهاي آلودگي و تخريب

هاي دوره ساخت و اي و پيامد آن بر منابع آب (آلودگيگردشگري و فعاليتهاي توسعه
  برداري ) انجام شده است ؟ بهره

  انجام شده  
  انجام نشده    
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  خالصه نتايج  نتيجه بررسي  موضوع  رديف
تاييد شركت 

آب منطقه 
  اي

  توضيحات

ن شده آيا برنامه اقدامات اصالحي و كاهش اثرات سوء  تدوي  14
  است ؟ 

   انجام شده  
  انجام نشده   

  
  
  

    

15  
(بهداشت، ايمني، امنيت، محيط   HSSEآيا رعايت موارد 

مطابق الزامات مربوطه به منظور پيشگيري از اتفاقات زيست) 
احتمالي و غرق شدگي گردشگران و عوامل اجرايي و ساير 

  موارد پيش بيني شده است ؟  

  انجام شده  
  انجام نشده    

  
  
  

    

پيش بينيتمهيدات زيست محيطيآيا مديريت ريسك و   16
  شده است ؟

  بلي  
  خير  

      

   بلي  آيا برنامه نظارت و بازرسي زيست محيطي تعريف شده است؟   17
 خير  

  
  
  

    

  
  

 



 

٣٧ 
 

 شركت مديريت منابع آب ايران

اراضي بستر رودخانه ها در قالب  در هاكاربري استقرار تصميم گيري در خصوص جهتطالعات مورد نياز مدارك و ا -2فرم   
  قرارداد اجاره بستر

با دوره بازگشت ............ سال و  باالدست آبي تأسيسات لحاظ با و رودخانه فعلي شرايط در موردنظر مقطع در سيالب آبگذري ميزان  -
 است. مقدار............ مترمكعب بر ثانيه

 رودخانه مورد استعالم تامين كننده آب شرب        آب كشاورزي         آب صنعتي       است . -

 مي باشد      .باشد      نرودخانه مورد استعالم  در ليست رودخانه هاي حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست مي -

 قرار دارد كه در دست ساخت     / بهره برداري      مي باشد.  -----------درباالدست محدوده مورد استعالم سد مخزني -

 دبي مبناي تعيين بستر فعال رودخانه داراي دوره بازگشت ............ سال و مقدار............ مترمكعب بر ثانيه است. -

 .   دهي  شده         نشده است      محدوده مورد استعالم رودخانه ساماندر شرايط فعلي  -

اي        انجام شده است. توضيحات عمليات ساماندهي رودخانه توسط شخص حقيقي/حقوقي         شهرداري         شركت آب منطقه -
 ................................................................................................................................................ تكميلي

با سيالب با دوره بازگشت ............ سال و مقدار............ مترمكعب در محدوده مورد اجاره  سواحل چپ و راست رودخانه ديواره ساماندهي -
 باشد. دهنده آن ............ ميبر ثانيه طراحي شده و داراي ابعاد طول............ ، عرض............ و ارتفاع ............ متر و جنس مصالح تشكيل

و تأسيسات جانبي مشتمل بر ............ ............ ............ بوده و سواحل رودخانه در باالدست آبگيري به روش............انجام و سازه آبگير  -
 شود:دست محل آبگيري به شيوه ذيل محافظت ميو پايين

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

و نوع كاربري اراضي مطابق ماده  قراداد اجاره بستر............ 3ماه، نوع اراضي تحت اجاره مطابق ماده  مدت قرارداد اجاره بستر ............ -
 باشد............. مي جاره بسترقرارداد ا 5

 باشد.آب به شرح ذيل مي منابع كيفيت بر موردنظر كاربري تأثير كاهش منظور به شده گرفته درنظر تمهيدات -

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

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

 خير؟ بله        انجام داده است نظر ال اسناد مالكيت اراضي مورداي پيگيري قضايي جهت ابطشركت آب منطقهآيا  -

  
 باشد.ساله مجراي مورد استعالم در شرايط طبيعي ............ متر مكعب بر ثانيه مي 25آبدهي  -

 نحوه انجام مطالعات تعيين حد بستر  و حريم  رودخانه  موردي        سراسري       بوده است. -

انجام و به تصويب دفتر فني  مطالعات سراسري تعيين حد بستر و حريم رودخانه توسط مهندسين مشاور .............. در سال ..........  -
 نرسيده است      . شركت رسيده       

 باشد.يمقدار حريم كمي .............. متر و مقدار حريم كيفي براي كاربري مورد استعالم .............. متر م -

............... با سمت ......................، مدرك تحصيلي ............... و شماره همراه  كارشناس مطالعات حد بستر و حريم موردي  آقا/خانم -
 باشد..................................... مي
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 شركت مديريت منابع آب ايران

اراضي بستر رودخانه ها در قالب  در هاكاربري استقرار تصميم گيري در خصوص جهتمدارك و اطالعات مورد نياز  -2فرم   
  قرارداد اجاره بستر

 

  

 

  نوع مدرك    شماره  

1  

  و شامل: dwgنقشه در فرمت   
  سايت پالن و نحوه جانمايي طرح مزبور نسبت به حد بستر و حريم كمي و كيفي -
  حد بستر فعال رودخانه -
  ساماندهي  و  حريم مربوطهترسيم موقعيت ديواره  -
  مقطع ديواره ساماندهي -
  جانمايي آبگير و تأسيسات مربوطه -
  جانمايي محل تخليه پساب و تأسيسات مربوطه -
  دست محدوده مورداجارهگون كاربري اراضي در باالدست و پايينپلي -
  هاي طولي و عرضي موجود موقعيت تأسيسات و سازه -

  مطالعات مهندسي رودخانه و كنترل سيالبگزارش و نتايج    2

  اي در خصوص مطالعات مهندسي رودخانه و كنترل سيالبتاييديه كميته فني شركت آب منطقه   3

  پيوست دو قرارداد اجاره بستر: گزارش كارشناس مهندسي رودخانه   4

  پيوست سه قرارداد اجاره بستر: شرايط فني قرارداد   5

كه مدت (در صورتي شده انجام گذاريسرمايه حسب بر و سودآوري زماني دوره كنترل با توجيهي گزارش    6
  باشد.)سال ميقرارداد اجاره بيش از يك

  كاربري صادر شده از سوي ارگان متولي امر تغيير مجوز   7

  زيست محيط حفاظت سازمان مجوز   8

  سوابق ابطال اسناد مالكيت اراضي مورد نظر   9

  ايمنطقهآب شركت مديره هيئت تأييديه   10
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 ها و مجاري آبيرودخانه قرارداد اجاره اراضي

  
  

ــل از  اين قرارداد در محل ................................... و به تاريخ ........ ــب اختيارات حاص مدني، قانون روابط  قانون ......... حس
ستاجر موجر و  صره  2و ماده  1376سال   م ستر و  قانون توزيع عادالنه آب و تب هاي مربوطه و مفاد آئين نامه مربوط به ب

سال     صوب  شرايط مرقوم منعقد     هيات وزيران،1379حريم مجاري آبي م ضاءكنندگان ذيل با  و طرفين خود را ما بين ام
  دانند.ملزم و متعهد به رعايت مفاد آن مي

  طرفين قرارداد مشخصات -1ماده 
  الف) موجر

به مديريت   ........................................................................ به نشاني: ).............................اي شركت آب منطقه(وزارت نيرو 
...........................  

  ينمستاجر /مستاجرب ) 
 شماره شناسنامه ..........................   .................... فرزند نام ...................  نام خانوادگي ...................................   حقيقي:

.. ....................ساكن  ........   ................تاريخ تولد ..... .................... ....ملي ............. شمارهصادره از ................................. 
 ........................................................................................................................................................نشانيشغل .................. 
  ....................................... و تلفن محل كار

 نامه شمارهبه موجب معرفي ......... ....................... به مديريت ........................حقوقي: سازمان/ اداره/ شركت .....
.......... ..............................................................................به نشاني ................. .................................. مورخ ..........................

  ..............تلفن تماس ..............و 
  اجاره موضوع -2ماده 

فاده و بهره      ــت بارت اســــت از حق اسـ جاره ع ــوع ا نافع شـــش  موضـ عه زمين و     برداري از م يك قط نگ  اقع در دا
متر مربع ............................ (در صـــورت وجود ســـند ثبتي)  هكتار/............  به مســـاحت .....................  ........................

ــوع ورقه مالك   ــماره .................................. جزو پالك    ي موضـ   ...................بخش .... ثبتي ...........................ت چاپي به شـ
شه  داراي ابعاد و موقعيت مندرج در كروكي  ضي  كهپيوست  و نق سيل/  رودخانه/(مجاور  به عنوان ارا   )..........نهر طبيعي م

  گذاري بر روي زمين به رويت طرفين رسيده است.با حدود اربعه تعيين شده در نقشه و عالمت
و  مردهبستر   –متروكه بستر   -سازي باقيمانده بعد از ديوارهبستر  تحت اجاره: ( اراضي نوع  -3ماده 

...(  
ــي مورد نوع  ب  اراضـ جاره  ناد گزارش  ه ا ــت ــاسـ يك)    ماره ....................... مورخ ...................... شـ ماره  ــ ــت شـ   (پيوسـ

ستر......  شده  با بوده كه مستأجر  ........................ ب ستر  آيينمندرج در اطالع از موازين قانوني و تعاريف ارائه  نامه حريم و ب
  د.باشميين قرارداد متعهد به انجام او ضوابط و مقررات مورد عمل وزارت نيرو  1379مصوب 

  مدت اجاره -4ماده 
  باشد.ميحداكثر يكسال ............. ......................  الي  از تاريخ ........................... ماه .........مدت اجاره  ..
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  نوع كاربري -5ماده 
شده       شرايط فني تائيد  ساس  سط موجر  نوع كاربري بر ا ست (و مندرج در تو صرفاً جهت موارد    قرارداد ) دوشماره   پيو

ــمول موا ــتر و حريم م نامه   آيين 10و    ،8  7د مشـ ــوب جاري آبي م مربوط به بسـ ــال صـ از نوع   1379سـ
  باشد.مي  ................................

  اجاره بهاء -6ماده 
 كارشــناس رســمي دادگســتري يه شــماره ...................... مورخ .......................نظربا توجه به نه ســاالمبلغ اجاره بها كل 

ــه)  ــماره س ــت ش ــدمي ريال ..................، (پيوس  انهمبلغ ............................. ريال به قرار ماهاجاره در تمام مدت  كه .باش
........... به نام شــركت نزد بانك ....... ..............حســاب شــماره ....................................... ريال در اوايل / اواخر  هر ماه به 

سيد آ ................ اي آب منطقه صورت   گرددن تحويل موجر ميواريز و ر ساط  تأخير در واريز و پرداخت و در  هر يك از اق
ستاجر بيش از ده روز از طرف  ساقط و  ، م ضايي    تواند موجر ميقرارداد خود بخود از درجه اعتبار  شريفات ق بدون نياز به ت

ز يمورد اجاره اقدام نمايد و مستأجر ن تخليهبه دليل فسخ قرارداد اجاره، نسبت به   مستاجرموجب قانون مالك و رأساً و به 
  باشد.موظف به رعايت اين شرط مي

صره : مبلغ ........................... ريال   ستاجر از طرف انعقاد قرارداد  ام زمان بهتب سنه نقداً ضربه عنوان ق م  /چك  يط /الح
قرض، تاريخ انقضاي مدت اجاره يا زمان فسخ است لكن     .......................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت اين  سفته  

شده كه قرض دهنده     شرط  را ندارد مگر اينكه مورد اجاره تخليه و عين  قرض ن يارداخت بازپيا حق مطالبه بين طرفين 
  به موجر مسترد شود .صحيح و سالم آن 
    قرارداد:اختصاصي شروط  -7 ماده

به  ملزم  وپذيرفته و متعهد را به عنوان شروط ضمن عقد    شروط ذيل عالوه بر برعايت مفاد قرارداد اجاره طرفين قرارداد 
 باشند :ي مفاد آن ميااجر

ستاجر  -1 شو  م شركت   ......................د مبلغ اجاره را حداكثر تا تاريخ متعهد مي  اي ................... و آب منطقهدر وجه 
  واريز و متقابالً گواهي وصول دريافت نمايد. ...نزد بانك ......................................شماره حساب  به 

ستاجر  -2 ستفاده از   م شده در      منافع حق ا ساس نوع كاربري اعالم  ضي مورد اجاره را منحصراً برا قرارداد  پنجماده ارا
در اراضي موضوع  غرس اشجارايجاد اعياني و گردد از هرگونه احداث تأسيسات، ابنيه و و متعهد مي خواهد داشت
شود    كه منجر به تغيير نوع كاربري و يا عدم امكاناين قرارداد  ستفاده اوليه)  صورت  اكيداً خوددار (ا ي نمايد. در 

شر  سوي     ،هاطتخلف از اين  سخ و هيچگونه ادعايي از  ستاجر قرارداد خود بخود ف بديهي   .پذيرفته نخواهد بود م
ست هزينه  سابق كالً       جمع ،هاي قلعا ضع  سات و اعاده به و سي ستاجر به عهده  آوري تأ صورت   د وش بامي م در 

ستنكاف   ستاجر ا سابق     م ضع  سبت به اين امر اقدام و هزينه   مي موجراز اعاده به و سا ن ه را از وطبرهاي متواند رأ
 نمايد. پرداختتأديه و يا هر روش ديگر  16 بندالحسنه، تضمين محل قرض

ــتاجر -3 ــاير نظامات ق قبل از مسـ ــاجراي اين قرارداد مكلف به رعايت سـ (از جمله اخذ   انوني و قوانين مربوطهــــ
ساير مراجع قانوني ذيصالح   صدور  به ويژه  مجوزهاي الزم از  در  ،) خواهد بودمجوز تأمين و تخصيص آب مراجع 

ساد و مانع قانوني   صورت تخطي از اين امر  قرارداد حاضر خود بخود فسخ و    ،و يا اثبات خالف و كشف هر نوع ف
فسخ   در صورت  بديهي است   باشد. مي مستاجر هاي قانوني بر عهده كليه مسئوليت و شود  ميدرجه اعتبار ساقط   زا

عليه موجر در هيچيك از مراجع  مســتاجراز ســوي هيچگونه ادعا و اعتراضــي  ،مســتاجرناشــي از تخلف  ،قرارداد
 پذيرفته نخواهد شد.قانوني 



  

٤١ 
 

ضعيت موجود در زمان    منافع  -4 ضي مورد اجاره با و قرارداد به متقاضـي واگذار گرديده و هرگونه  تنظيم و مبادله ارا
يا عدم  تغيير ناشي از طرح تفصيلي و يا هر طرح ديگري كه منجر به تغيير در وضعيت و يا كاهش مساحت زمين     

شت و    موجر هيچگونه  ،گرددكان انتفاع مورد اجاره ام سئوليتي در قبال آن نخواهد دا ستاجر م حق هرگونه ادعا،  م
 نمايد.خود سلب و ساقط مي زاعتراض و شكايتي را ا

سئوليت  در اجراي قرارداد اجاره  -5 ضرر و زيان و  م سار جبران  شي از  وارده ت اخ از جمله  حوادث غيرمترقبهبروز نا
ستاجر به  سيل و ...   شخاص حقيقي و حقوقي   م ستاجر به عهده و يا ا سئوليتي  بوده  م و در اين رابطه هيچگونه م

 متوجه موجر نخواهد بود.

ستاجر  -6 شخاص حقيقي و حقوقي  به را مورد اجاره عين و منافع حق انتقال  م شاعي ندارد و  ئم از كلي، جزعاا ي و م
قرارداد خود  ،در صورت تخلف از اين شرط   ل شود. ئديگري قاتواند حقي نسبت به آن براي  نميتحت هيچ عنوان 

سخ و ا  ساقط و جبران كليه هزينه  زبخود ف ستاجر ضرر و زيان وارده به عهده   ،هادرجه اعتبار  شد و موجر  مي م با
 وليتي در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت.هيچگونه مسئ

ستاجر  -7 ضاي مدت اجاره، موظف به   م صرف و تحويل مورد اجاره  تخليه، به محض انق شد   به موجر ميعيناً رفع ت با
براي تمديد قرارداد  مستاجر بديهي است صرف تقاضاي    اقدام نمايد. نسبت به تمديد قرارداد  كتباً مگر اينكه موجر 

قابل پرداخت  مستاجر نمايد و هيچگونه خسارتي نيز بابت عدم تمديد قرارداد به  هيچگونه حقي براي او ايجاد نمي
 خواهد بود.ن

ـا      گونه حقياين قرارداد هيچ -8 ـ ـه، كاركرد زراعي، حق زارع   كسب و پيشه تحت هيچ عنوانينه و اعم از حق ريش
ــتاجر براي  ــورت متوالي تمديد گردد. لذا طرح هرگونه ادعا در اين          نايجاد نمي  مسـ مايد و لو اينكه قرارداد به صـ

را از خود سلب   قبالً اين حق مستاجرو باشد مياز درجه اعتبار ساقط در هر يك از مراجع اداري، قضايي خصوص  
 نمايد.و ساقط مي

ــتاجر براي مجاور يا غيرمجاور     برداري از منابع آبي بهرهبراي  يحقهيچگونه  اين قرارداد  -9 و نمايد   ايجاد نمي  مسـ
مكلف به اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه ساً  ار مستاجر و  به وجود نخواهد آوردتامين آب  جهتموجر  ي برايتكليف

ش جهت تأمين آب مورد نياز مي صورت عدم توفيق   .دبا ستاجر در  برداري آب يا هرگونه مانع بهره زدر اخذ مجو م
 خواهد بود. مستاجراين قرارداد فسخ و جبران كليه ضرر و زيان وارده به موجر بر عهده  ،قانوني

ستاجر چنانچه  -10 سيون هيئت ازبدون مجوز تخصيص آب   م شت  برداري و بهرهدرت به امبهاي قانوني ها و كمي بردا
سطحي يا زيرزميني بنمايد   ساقط خواهد شد و   اين قرارداد خودبخود فسخ و از  از آبهاي  حق  مستاجر درجه اعتبار 

 هيچگونه ادعا، اعتراض و شكايتي را در مراجع قضايي و اداري نخواهد داشت.

 .باشدميمورد اجاره اراضي در حريم مجاورين و ساير  (وزارت نيرو)موجرحقوق ارتفاقي  به رعايتموظف  مستاجر -11
ــورت نياز موجر به مورد اجاره جهت اجراي طرح -12 آب و برق يا هر دليل ديگري به  هايعمراني يا طرح هايدر ص

شخيص موجر  شد    ،ت ضر تمديد نخواهد  ست   .قرارداد حا ضاء مهلت قرارداد اجاره    بديهي ا صورت عدم انق با و در 
سبت به باقيمانده مدت قرارداد   سارت وارده ن شت قرا  ،اعالم قبلي و پرداخت خ داد را يكطرفه  رموجر حق خواهد دا

در صورت انقضاء مهلت     الزم به ذكر است  .از طريق مرجع صالح قضايي نمايد  اقدام به تخليه مورد اجاره فسخ و  
خســـارتي نيز بابت عدم تمديد به  ،مورد اجاره و يا هر دليل ديگر به دليل نياز موجر بهقرارداد ديد عدم تماجاره و 
 .قابل پرداخت نخواهد بود مستاجر

ــتاجر فعاليت   يا   اداجراي مفاد اين قرارد چنانچه در اثر    -13 ــتقيم يا    در مورد اجاره،   مسـ به هر نحو ممكن به طور مسـ
ستقيم   شخاص   غيرم سئوليت ثالث اعم از حقيقي و حقوقي ضرر و زياني متوجه ا هاي قانوني  ديگر گردد، تمامي م
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و جبران ضرر  ي و اداري هر يك از مراجع قضائ در اشخاص فوق  ادعاهاي احتمالي پاسخگويي به  و ب بر آن مترت
 خواهد بود. مستاجربه عهده و زيان وارده به هر ميزان 

سترداد مورد   -14 عيناً موظف است مورد اجاره را   مستاجر (از قبيل فسخ، انقضاء مدت و ...)    اجاره به هر دليليقبل از ا
 تحويل و مسترد نمايد. موجراي با حضور اعاده نموده و طي صورتجلسهو اوليه به وضع سابق 

ــتاجرويت مورد اجاره قبالً به راز آنجائيكه  -15 ــيد مس ــتفاده، بهرهجهت  هي مربوطهاكليه هزينهلذا  هرس برداري و اس
خواهد بود و پس از اتمام قرارداد اجاره  مستاجربه عهده به هر نحو و عنوان در چارچوب قرارداد اجاره  آناز انتفاع 

 .پذيرفته نخواهد بود مستاجراز سوي هاي موصوف هزينهمحاسبه و دريافت هيچگونه ادعايي نسبت به 
  ...................... مبلغ بهپيوست  سفته  ضمانت نامه بانكي/   مستاجر ، حاضر قرارداد  به منظور تضمين انجام تعهدات  -16

از مفاد  مستاجرتخلف در صورت  داده است كه تحويلموجر  را به .... ...............مورخ  ....................ريال به شماره 
ــخ آنموجر ، اين قرارداد ــمين ماخوذه را به مورد ،عالوه بر فس ــر  تض ــول و كس ــته و پس از وص كليه اجرا گذاش

صرفاً به ت  هاي متعلقههزينه ضمين  شخيص موجر)  ( سويه حساب الزم را   از محل اين ت ستأجر  ت بعمل خواهد  با م
 آورد.

ستاجر در كليه مواردي كه موجر به دليل تخلف  -17 شروط   م قرارداد حق اين قرارداد يا عدم اجراي تعهدات ضمن  از 
ــخ خود را اعمال مي ــاله نمايد كل اجاره بهاء فس ــتاجراز يكس دت اجاره دريافت خواهد گرديد اعم از اينكه م مس

سلب و            ضي را از خود  ستأجر قبل و بعد از انعقاد قرارداد حق هرگونه ادعا و اعترا شد و م شده با شده يا ن ضي  منق
 ساقط نموده است.

با امضاي ذيل اين   مستاجر گرديد و  مستاجر تحويل  13در تاريخ ... / ... /   رارداد مورد اجاره همزمان با امضاي ق  -18
 قرارداد اقرار به تحويل و تصرف اراضي مورد اجاره نمود.

  نشاني طرفين -8ماده 
هاي خود را حداكثر باشــد. لذا طرفين موظفند تغيير نشــانيقرارداد مي يك همادندرج در ماقامت قانوني طرفين محل 
ابالغ واقعي مندرج در قرارداد به منزله هاي صورت ارسال مكاتبات به نشانيهفته كتباً اطالع دهند. در غير اين ظرف يك
  .خواهد بود

  هاي قرارداد  پيوست -9ماده 
  نقشه و كروكي اراضي مورد اجاره   -يك
  ها  پيوست شماره يك گزارش كارشناس مهندسي رودخانه –دو 
  فني قراردادپيوست شماره دو شرايط  -سه

  پيوست شماره سه نظريه كارشناس رسمي دادگستري -چهار
شتمل بر  اين قرارداد  ستهاي    شامل  بند 18ماده و  9م سالمي    پيو ضوع ماده نه مطابق قوانين دولت جمهوري ا مو

  قرار گرفت.// طرفينو در اختيار  تنظيم، امضاء و مبادله گرديدواحد اعتبار  داراي نسخه متحدالمتن وسه  درايران 
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  حقيقي / حقوقي :مستاجر                 :موجر
  :نام           اي ..........................شركت آب منطقه

  : نام خانوادگي                : نام
  اثر انگشت /امضاءمهر/ محل               : نام خانوادگي
  محل امضاء

  
  

  3شاهد         2شاهد         1شاهد 
  نام          نام          نام 

  نام خانوادگي        نام خانوادگي        نام خانوادگي
  امضاء           امضاء          امضاء 



  اي در حوزه حفاظت فيزيكي و حراستمالحظات و اقدامات نظارتي واحدهاي حراست شركت آب منطقه ليستچك

  موضوع
نوع رده 
  حفاظتي

نتيجه 
  بررسي

تاييد شركت   خالصه نتايج
  توضيحات  ايآب منطقه

 

۴۴ 

 لعامريمد يتيو امن يفريك نهيشياستعالم سوابق پآيا 
(قبل از انعقاد  شركت گردشگري انجام شده است؟

  قرارداد)
كليه رده هاي 

  حفاظتي
  بلي  
 خير  

      

 هيكل يتيو امن يفريك نهيشياستعالم سوابق پآيا 
ا بمرتبط  مانكارانيو پ نيمشاور رهيمد اتيه ياعضا

ي در زمان ساخت و بهره بردار طرحهاي گردشگري
  (قبل از انعقاد قرارداد) انجام شده است؟

  حياتي، حساس
  مهم

  بلي  
 خير  

      

گردشگري  شركتآيا ليست مشخصات كليه كاركنان 
  )ردادقرا (بعد از انعقاد به واحد حراست ارائه شده است؟

كليه رده هاي 
  حفاظتي

  بلي  
 خير  

      

 هاي گردشگري تعريف شده در طرح،سطح فعاليت آيا
   مطابق با درجه حفاظتي تاسيسات مي باشد؟

رده هاي  كليه
  حفاظتي

  بلي  
        خير  

آيا نتايج مطالعات در گزارش گردشگري حوزه 
  تخصصي بررسي شده و قابل تاييد مي باشد؟

رده هاي كليه 
  حفاظتي

  بلي  
        خير  

ه سعبا نگاه تو تاسيسات جامع حفاظت فيزيكي آيا طرح
سازي شده هاي گردشگري تكميل و بهنگامآتي فعاليت

  است؟
  حياتي، حساس

  مهم
  بلي  
        خير  

ه حراستي محدود - حفاظتي آيا متقاضي طرح (پيوست)
  تحت فعاليت خود را ارائه نموده است؟

رده هاي كليه 
 حفاظتي

  بلي  
        خير  

 حراستي بر اساس و –آيا طرح ارائه شده حفاظتي 
منطبق با طرح جامع حفاظت فيزيكي تاسيسات و 

  اماكن مي باشد؟

كليه رده هاي 
 حفاظتي

  بلي  
        خير  

تيلفعا نظارت و كنترل برآيا در متن قرارداد سازوكار 
در  يگردشگر مانكارانيپاجرايي مشاورين و  يها

  ي لحاظ شده است؟زمان ساخت و بهره بردار
  حياتي، حساس

  مهم
  بلي  
        خير  

  ساير توضيحات الزم: 
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