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    مقام تصویب کننده:

 وزارت نیرو معاونت آب و آبفا •

 میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی   وزارتمجلس  امور گذاری ومعاونت سرمایه •

 دریافت کنندگان سند:

  و مهندسی آب و فاضالب کشور مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران هایشرکت -

  صنایع دستی و گردشگردی میراث فرهنگی، وزارت  -

  ها استان میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستیکلیه ادارات کل  -

  و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سازمان آب و برق خوزستان ،ایمنطقه ی آبهاشرکتکلیه  -

  و روستایی های آب و فاضالب شهری کلیه شرکت -

  دفتر فناوری اطالعات وزارت نیرو -

  توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرودفتر  -

 اسناد مرتبط:

 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قانون -

 (16/12/1۳61مصوب قانون توزیع عادالنه آب ) -

 (27/4/1۳44نامه مربوط )مصوب های احداثی پشت سدها و آیینحریم دریاچهتعیین قانون  -

/ت  4221نامه اجرایی آن به شععمار  و آیین  1۳70قانون توسعععه صععنعت ایرانگردی و جهانگردی مصععوب  -

 و اصالحات بعدی آن 21/4/1۳7۳هع تاریخ  145

 (فرهنگی انقالب عالی شورای 02/08/1۳76 مصوب) ایران آب ملی گنجینه اساسنامه -

 (24/8/1۳71و اصالحیه  28/۳/1۳5۳زیست )مصوب قانون حفاظت و بهسازی محیط -

)مصعععوب   –  (2)  دولعت  معالی  مقررات  از  بخشعععی  تنظیم  قعانون  بعه  مواد  برخی  الحعاق  قعانون(  27)  معاد  -

4/12/1۳9۳) 

توسععه منابع آب و خا  ای، سعازمان آب و برق خوزسعتان،  منطقههای سعهامی آبنامه معامالت شعرکتآیین -

 11/5/1۳84مصوب  سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران

 24/8/1۳94نامه تضمین معامالت دولتی مصوب آیین -

)تاریخ   میراث فرهنگی، گردشععگری  و صععنایع دسععتی وزارتنامه همکاری مشععتر  وزارت نیرو و  تفاهم -

7/۳/1۳98) 

نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل و تبدیل تأسیسات گردشگریشیو  -
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 مقدمه

صنعت گردشگری را به عنوان منبع درآمد، اشتغال و رشد    ،امروزه بسیاری از کشورهای جهان

. در حال حاضر ایران به لحاظ اهتمام جدی دارنداند و به توسعه این صنعت  مورد توجه قرار داده  اقتصادی

باشد. منابع و تأسیسات آبی از  توجه گردشگران داخلی و خارجی می های مختلف گردشگری مورد  جاذبه 

یجاد درآمد، زمینه توسعه  آیند تا ضمن اهای بالقوه توسعه گردشگری در سطح کشور به شمار می ظرفیت 

و اقدامات وزارت   هافعالیت مصرف بهینه آب و معرفی ابعاد مختلف    راستایسازی در  ، فرهنگگردشگری

 نیرو در صنعت آب کشور بوجود آید. 

به    نامهاین شیوه استناد  )با  تفاهم 3( ماده )2بند  نیرو و وزارت   نامه(  همکاری مشترک وزارت 

با مشارکت نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت نیرو، شرکت   و  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

میراث فرهنگی،    وزارت امور مجلس    و  گذاریو معاونت سرمایهایران  مادر تخصصی مدیریت منابع آب  

اجرای  نامه، ضوابط و فرآیندهای مورد نیاز  تهیه گردیده است. در این شیوه  گردشگری  و صنایع دستی

های دولت در  منابع و تأسیسات آبی، مبتنی بر اهداف و سیاست  حریم   گردشگری و تفریحی در  هایطرح

، گردشگری و صنایع  میراث فرهنگی وزارت  ،قوانین و مقررات جاری وزارت نیرو  ، انداز کشورسند چشم 

 تبیین شده است. زیست محیطی  فنی و و مالحظات  دستی

 فاهدا -1

 آبی تأسیسات  و منابع از برداریبهره به بخشیتنوع اقتصادی کشور از طریق توسعه در آب  جایگاه ارتقاء 

 و اشییتغال  هایزمینه  ایجاد به کمک و  دولت  اختیار در  اراضییی  و آب   منابع  از  پایدار و  بهینه  برداریبهره 

 محلی جوامع درآمد افزایش

 آبی تأسیسات  و منابع در تفریحی و گردشگری هایظرفیت معرفی و  شناسایی 
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  پذیریرقابت  افزایش و آبی  تأسییسیات  و  منابع  در  گردشیگری  یزمینه  در  گذارانسیرمایه  ترغیب  و  تشیویق 

 آبی گردشگری صنعت در

 گردشگری هایفعالیت اجرای برای مجوز صدور نحوه و هامسئولیت سازیشفاف 

 هااستان در تابعه هایدستگاه متناظر سازمانی واحدهای و ستادی اجرایی فرآیندهای نمودن مندنظام 

 میراث  کی   ادارات   و شیییرکیت میدیرییت منیابع آب ایران تیابعیه  هیایشیییرکیت  عملکرد  در  روییه وحیدت ایجیاد  

 هااستان ، گردشگری و صنایع دستیفرهنگی

 و  منابع از  برداریبهره  قانونی  ضییوابط و  هادسییتورالعم  و کیفی و کمی  اسییتانداردهای  رعایت  از اطمینان 

 آبی تأسیسات  و منابع بر گردشگری یهافعالیت محیطیزیست پیامدهای مدیریت و آبی تأسیسات 

و  حفاظت  بخش در  سیازیفرهنگ  برای  محتوا  تولید منظور  به  اطالعات   تبادل و  پژوهشیی علمی،  همکاری 

 آب  منابع ازصیانت 

  کشور آبی منابع حفظ در گردشگران غیرمستقیم مشارکت جلب و جامعه فرهنگ و آگاهی افزایش 

 و اصطالحات  تعاریف -2

 :متقاضی 

درسرمایه  متقاضی  که  است  حقوقی  یا  حقیقی  شخص   در   تفریحی  و  گردشگری  طرح  اجرای  گذاری 

 طرح   برداربهره   الزم،  مجوزهای  اخذ  و  طرح  تصویب  از  و پس  نامه بوده( این شیوه3های ماده )محدوده 

 . شودمی  نامیده گردشگری

 :شرکت 

آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و  سازمان  ای، شرکت سهامی  منطقههای آب ی شرکتکلیه

 ایران.  ینیرو

 :میراث فرهنگی استان 

 استان میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستیادارات ک  

 :آبی گردشگری 
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  نامهشیوه( این 3موضوع ماده ) آبی تأسیسات  و منابع در تفریحی و  گردشگری  مجاز هایفعالیت 
 

  :طرح اولیه گردشگری 

بینی شیده  پیشهای  ، در قالب فرمانجام شیده از سیوی شیرکتتوسیط متقاضیی بر اسیار فراخوان   ی کهطرح

  .گردد میارائه   شیرکتبه  "فرم پیشینهاد انجام فعالیت گردشیگری در منابع و تأسییسیات آبی"تحت عنوان  

ی گردشییگری و تفریحی، میزان  هافعالیتها حاوی اطالعات اولیه شییام  موقعیت، موضییوعات این فرم

گذاری، تأسییسیات و تجهیزات، مدل مالی اولیه و نحوه تأمین سیرمایه، میزان جذب گردشیگر و سیرمایه

 شوند.مانند آن خواهند بود و مطالعات تفصیلی و جامع را شام  نمی

 :دشگریموافقت اصولی طرح گر 

فرهنگی،  میراث  ک   اداره  توسط  گردشگری،  اولیه  طرح  کلیات  تأیید  صورت  در  که  است  مجوزی 

متقاضی صادر می برای  استان  دستی  انجام  گردشگری و صنایع  به  نسبت  اسار آن  بر  متقاضی  شود و 

ب شده  اصولی صادر  موافقت  نمود.  خواهد  اقدام  مراجع  سایر  از  قانونی  مجوزهای  اخذ  و  رای  مطالعات 

متقاضی، دارای محدودیت زمانی بوده و در صورت عدم ارائه نتایج مطالعات و مجوزهای قانونی از سایر  

ها در مهلت تعیین شده، فاقد اعتبار است و اولویت یا حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.  دستگاه

ماه برای یک نوبت    6ت  مدت اعتبار موافقت اصولی صادره یکسال و در صورت درخواست متقاضی به مد

 قاب  تمدید می باشد. 

 های معماری:نقشهمطالعات و  

معماری  نقشه تهیه    و  مطالعات  در   گردشگری   هایطرح   از  برداریبهره   و  استقرار  نحوه  یابیمکان های 

و وزارت   نیرو  وزارت   تأیید  مورد  خدمات   فهرست  و   ضوابط  مطابق  ،نامه( این شیوه3های ماده ) محدوده 

 متقاضی یا توسط ربطاجرایی ذی هایدستگاه سایرمالحظات  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و

 . شد خواهد انجامشرکت 

 هایی که نیاز به عملیات ساختمانی و احداث دارند الزامی است. های معماری برای طرح تبصره: تهیه نقشه 
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 :طرح مصوّب گردشگری 

را    مرتبط  احداث   قاب   هایسازه   از  برداریبهره  و  گردشگری  یهافعالیت   استقرار   نحوه  که  است  طرحی

 . به تصویب رسیده باشد  استانی گردشگری آب  کمیتهو پس از تأیید توسط شرکت، در  دهدنشان می

  :تاریخی و فرهنگیآبی های سازه 

 مرکز آب و یا  یملّ  گنجینه  مؤسسه شرکت، مدیریت حیطه در که اماکنیو  ی تاریخآبی های سدها و سازه 

با رعایت قوانین ناظر سایر   آنها  پیرامون  ها و یادر این مکان   گردشگری  هایطرح  و  قنات است  المللیبین 

 . باشدمی  پذیرامکان  دستگاه ها و تأیید نهایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 :فرااستانی گردشگری طرح 

  یایتملک دارایی سیرمایه هایطرححریم  و یا    آبی  تأسییسیات طرح گردشیگری پیشینهادی جهت اجرا در حریم 

 است. شرکت /حسب مورد دو یا چند استان هامح  استقرار و یا مجری آن  بردار،که بهره

 

 اجرا یمحدوده -3

ها و یا پیرامون  این مکاندر    ی گردشگری و تفریحیهافعالیت هایی به شرح زیر است که  ها و موقعیت مکان

 شود: نامه، انجام میکار مشخص شده در این شیوه  ، طبق ضوابط و گردش آنها

 آنهاواقع در حریم اراضی  و سدهادریاچه  

 هابستر و حریم رودخانه 

 تحت مدیریت شرکت یو آبشارها گرم معدنی آبهای و هاچشمه 

 )در حیطه اختیارات شرکت( هابندانآب  

  تاریخی و فرهنگیآبی  هایسازه 

 ... و انبارها آب  موزه، قبی  از آب  با مرتبط گردشگری هایجاذبه سایر 

 کمی و کیفی  گردشیگری در اراضیی و تأسییسیات خار  از حریم  هایطرحبررسیی و تصیویب  تبصیره:  

 باشد.نمینامه ، تابع ضوابط این شیوهفوقهای آبی پیکره
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 هامسئولیت -4

 ها،استان  میراث فرهنگی  ادارات ک   ها بر عهده مدیران عام  و درشرکت نامه در  شیوهمسئولیت اجرای این  

نامه در وزارت نیرو بر  باشد. همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه می   مدیران ک بر عهده  

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  و در  مدیریت منابع آب ایران مادر تخصصیعهده مدیر عام  شرکت 

 خواهد بود.  گذاری و امور مجلسمعاون سرمایه، بر عهده و صنایع دستی

 ارکان -5

  ب آ گردشگریملی کمیته  

ی گردشگری تشکی   هافعالیتزیر که با هدف راهبری و تسهی  انجام    اعضایای است متشک  از  کمیته

 : شودمی

 به عنوان رئیس کمیته   مدیریت منابع آب ایران مدیر عام  شرکت مادر تخصصی •

به عنوان عضو  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  مجلس  امور  گذاری و  معاون سرمایه •

 کمیته

 عاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان عضو کمیتهم •

 برداری شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان عضو کمیته معاون حفاظت و بهره  •

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان عضو  ریزی و امور اقتصادی  معاون برنامه •

 کمیته

مدیریت منابع آب    شرکت مادر تخصصی  سازیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی دفتر بررسی مدیر ک    •

 دبیر کمیته  عضو و به عنوان ایران

به عنوان  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی    دفتر تسهیالت و تأمین منابعمدیر ک    •

 عضو کمیته 

باشد؛ در عین حال بالمانع میدر جلسات، با اطالع قبلی،  ته  کمیالختیار اعضای  اتامی  تبصره: حضور نماینده

 ، الزامیست. ئیس کمیته برای رسمیت داشتن جلسهحضور ر 
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 گردشگری آب ملی  کمیته   وظایف 

گذاری بخش  تسیهی  و ترغیب سیرمایه به منظورهای گردشیگری  طرح  گذاریسییاسیتو  نظارت  

 غیردولتی و تقویت اشتغال جوامع محلّی

مورد نیاز برای ایجاد    هایدسییتورالعم  ، مالحظات وهمسییان ، فهرسییت خدمات ضییوابط  تعیین 

تهیه این   تعیین متولیو همچنین   بیآ  تأسییسیات  و  منابع  در  گردشیگری  انضیبا،، تسیهی  و توسیعه

 مستندات حسب مورد

گذاری در بخش  سیییرمایه جذب ها به تعریف سیییاز و کارهای تشیییویقی برای ترغییب شیییرکت 

 گردشگری

و موارد    بردار مشخص)فرااستانی، فاقد بهره  خاص گردشگری  هایطرحگیری در خصوص تصمیم  

  هاطرح این انع اجرایوممرتفع نمودن و ( 5-2- 8مرتبط با بند 

های  ها و مدیران ک  میراث فرهنگی استانحسب مورد، از مدیران عام  شرکت تواند  کمیته می 

نیاز، بدون حق  ذیربط به عنوان اعضای مطلع برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات مورد 

 .نمایدرأی، دعوت 

، نافذ و با  نفر رسیمیّت یافته و تصیمیمات کمیته با اتفاق آراء چهارجلسیات کمیته با حضیور حداق    

 .امضای رئیس کمیته ابالغ خواهد شد

گزارشیات منظم فصیلی در    اخذبا  آب   گردشیگری  اسیتانیهای  ی کمیتههافعالیتنظارت عالیه بر  

 در استان ی گردشگریهافعالیت پیشبردخصوص چگونگی 

های شناسایی  پتانسی هایی مانند بر اسار شاخص  موفق آب   گردشگری  استانیهای  کمیتهتشویق   

های مصییوب و میزان اسییتفاده از  گذار، تعداد طرحها، میزان جذب سییرمایهشییده، معرفی ظرفیت

 های موجود و امثال آن.های گردشگری آبی در مقایسه با ظرفیتظرفیت

های  های گردشیگری با کمیتهبرداران طرحرسییدگی به شیکایات و اختالفات میان متقاضییان/ بهره 

 گردشگری آب   استانی

 کمیته استانی گردشگری آب. رسیدگی به اختالفات اعضای  

میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع نیرو و   ایماهه به وزرارائه گزارش عملکرد منظم شیش 

  .و ارائه پیشنهادات اصالحینامه شیوهسازی در راستای پیاده دستی



 
 

 16از  7صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

  آب  گردشگری  استانی کمیته 

بررسی و تصویب    های گردشگری وبا هدف تسهی  انجام طرحزیر که    اعضایای است متشک  از  کمیته

 :شودآنها در استان تشکی  می 

 مدیر عام  شرکت به عنوان رئیس کمیته  •

 استان به عنوان عضو  گردشگری و صنایع دستی ،ک  میراث فرهنگیمدیر •

 عنوان عضو برداری شرکت به معاون حفاظت و بهره  •

 و دبیر کمیته شرکت به عنوان عضو ریزی معاون برنامه  •

به عنوان   اداره ک  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  گردشگری  وگذاری  سرمایهمعاون   •

 عضو 

در موارد خاص، تغییر دبیر کمیته استانی گردشگری آب، با تصویب کمیته و اخذ تأییدیه کمیته    :(1)  تبصره

 . باشدمیملی گردشگری آب بالمانع  

( نماینده  (:  2تبصره  از  است  موظف  ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه  نماینده  شرکت  یا  )مدیرعام  

جلسات کمیته استانی گردشگری آب دعوت در    حضور شرکت مح  استقرار تأسیسات، جهت  االختیار(  تام

 بعم  آورد. 

با درخواستاین کمیته   انجام طرحمتناسب  برای   رئیس کمیتهبه دعوت    های گردشگری،های متقاضیان 

اداره ک  میراث فرهنگی، گردشگری و  دو نماینده از شرکت و یک نماینده از  حداق   حضور  تشکی  و با  

با موافقت تمامی اعضا رسمیّت    صنایع دستی استان با امضای  ی حاضریافته و تصمیمات کمیته  نافذ و   ،

  د.باشمی شرکت در یته و مح  برگزاری جلسات دبیرخانه کم ابالغ خواهد شد.  رئیس کمیته

جلسه با حضور  پی در پی،    نامهدعوت دو    طیهر کدام از اعضاء  در صورت غیبت غیرموجه  :  (3)  تبصره 

 . گرددمی اعضای حاضر تشکی  

 

 



 
 

 16از  8صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

 کمیته استانی گردشگری آب  وظایف  

   ایجاد بانک اطالعاتی و  تأسیسات آبی  های گردشگری در منابع و  ظرفیتتأیید  و  معرفی    ،شناسایی 

اداره ک  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع های تخصصی ذیربط در شرکت و  هماهنگی با کمیته  

 های گردشگری برای لحاظ نمودن ضوابط و قوانین موضوعه در انجام طرح  دستی استان

 های معماریتفصیلی و تهیه نقشه  مطالعات  به منظور انجام های گردشگریطرح  موافقت با 

 ذیربط برای اخذ مجوزهای قانونی  های دستگاه معرفی متقاضی به  

طرح   تصویب  و  مطالعات بررسی  تأیید  از  پس  گردشگری  معماری  نقشهو    های  توسط های 

 واحدهای تخصصی ذیربط 

ب  با    بردار طرح گردشگری،ر عملکرد بهره نظارت عالیه  اقدامات انجام شده در مقایسه  سنجش 

   طرح مصوّب و گزارش تخلفات احتمالی به شرکت برای پیگیری

 کمیته ملی گردشگری آب های ابالغی از سوی اجرای سیاست  

چارچوب   از  خار   خاص  موضوعات  یا  و  اختالفی  موارد  به  ارسال  جاری  ملی  های  کمیته 

 گیریبرای تصمیم   گردشگری آب 

کمیته  ی گردشگری در استان به  هافعالیتتسهی  و تشویق  در خصوص  عملکرد  های  ارائه گزارش  

 ملی گردشگری آب 

 ی گردشگری در استان هالیت فعای های اصالحی و تکمیلی برای تسهی  و توسعه ارائه پیشنهاد  

های گردشگری ظرف مدت های معماری طرح مطالعات و نقشه اظهار نظر در مورد    و  بررسی 

پاسخ در مدت مقرر به منزله تأیید    ارائه روز کاری پس از دریافت مستندات طرح. عدم    10

 مستندات مذکور خواهد بود. 
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 16از  9صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

، بوده و با امضیای رئیس کمیته کمیته اسیتانی گردشیگری آب تصیویب طرح گردشیگری، بر عهده   

 ابالغ خواهد شد. برای انجام مراح  بعدی

جدول    ، بازنگری و ابالغموظف است نسبت به تهیه  مدیریت منابع آب ایران  تخصصی  مادرشرکت   

اقدام نماید. رعایت این تأسیییسییات آبی،   درجه حسییاسیییتی مجاز گردشییگری بر اسییار  هافعالیت

 ها در بررسی طرح اولیه گردشگری و صدور مجوزها ضروری است.بندی توسط شرکتسطح

های  ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتان نسیبت به پیگیری از دسیتگاه  ات ادار 

 اقدام نمایند. های الزماستعالمتسریع در اخذ  جهتاجرایی 

روز کاری   10مکلف اسیت ظرف مدت   گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتاناداره ک  میراث فرهنگی،  

های گردشیگری در منابع و نسیبت به صیدور موافقت اصیولی و اهلیت متقاضیی و یا متقاضییان طرح

 تأسیسات آبی اقدام نماید.

متقاضیی  واگذاری عرصیه به متقاضیی در طرح های مصیوب گردشیگری به صیورت یک ارچه بوده و  

 باشد.مجاز به تفکیک و واگذاری تمامی و یا بخشی از عرصه به سایرین نمی

شیده  ابالغ  های همسیان  اسیار فرم بر  متقاضیی شیرکت و  گردشیگری میانهای  قرارداد اجرای طرح 

 .شدخواهد منعقد مدیریت منابع آب ایران توسط شرکت مادر تخصصی 

 مخازن سییدهای آب شییرب   باالدسییت حریم  محدوده  در  گاهی دائمسییکونت و  اقامتی کزامر  ایجاد 

 از   اعم آبی  مجرای  گونه آبی هر تأسیییسییات   در  گردشییگری طرح  محدوده  در چنانچه .اسییت ممنوع

 حدود   رعایت  به ملزم  بردار طرح()بهره  باشید، متقاضیی  داشیته  قرار  مسیی  و  قنات   چشیمه، رودخانه،

  اراضیی  در  سیازه دائم، احداث  و  باشیدمی  شیرکت  اعالمی  هاینقشیه  مطابق  مذکور  منابع حریم و  بسیتر

  برخورد آن  با  "آب   عادالنه  توزیع قانون" 2  ماده  4  تبصیره وفق و  اسیت  ممنوع  آبی  منابع بسیتر این

 و   برداریبهره حفاظت،) دسییتورالعم   رودخانه،  اراضییی مباحث  با  برخورد نحوه  مالک .شیید  خواهد
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 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

 ها و سیواح  ابالغی وزارت نیرو در خصیوص رودخانه( هارودخانه حریم و  بسیتر اراضیی  آزادسیازی

  98/ 100/31/30754و اصالحیه شماره      30/11/1392  مورخ  100/31/48331/92  شماره  به

 .باشدمی 30/6/1398مورخ 

  کلیه  رعایت باشید،می رودخانه  بسیتر  اراضیی از اسیتفاده متقاضیی  هدف که  گردشیگری  هایطرح  در 

 طرح  6-2-11  بنید  از جملیه  و  آن  اجرایی  نیامیهآیین  و  آب   عیادالنیه  توزیع  قیانون  در  منیدر   الزامیات 

  "ها رودخانه  بستر  اراضی  از  برداریبهره  مجوزهای"  عنوان  تحت  سواح   و  هارودخانه  مدیریت  بهبود

  .باشدمی ضروری

نامه، به  شییوه( این 3های گردشیگری موضیوع ماده )اخذ و ارائه مجوز تخصییص آب برای فعالیت 

نامه تخصییص آب، ضیروری  بردار طرح، در چارچوب نظامصیورت جداگانه، توسیط متقاضیی یا بهره

 است.

اداره  بردار از تأسییسیات با دعوت از نمایندگان  شیرکت بهره ،فرااسیتانی  گردشیگری  هایدر طرح 

تان مح   و اسی مح  اسیتقرار تأسییسیات آبی ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتان

 نماید.میها، تصویب و صدور مجوز اقدام به شناسایی ظرفیت اجرای طرح گردشگری

فرااسیتانی توسیط اداره ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتی    گردشیگری تبصیره: موافقت اصیولی طرح

 .شودمح  استقرار تأسیسات آبی صادر می

قانون   27موضیوع ماده  سیرمایه ای، های تملک دارایی  های گردشیگری در حریم طرحاجرای طرح 

بدون  گذار،  سرمایهدر صورت منظور نمودن در مدل  با رعایت ضوابط و مقررات ابالغی   ،(2الحاق )

گردد. در صیییورتی کیه اجرای طرح طرح واگیذار می  منتخیبگیذار  بیه سیییرمیاییهبرگزاری مزاییده  

  گذار( نداشیته باشید و سیرمایه2قانون الحاق )  27گذاری موضیوع ماده  گردشیگری مغایرتی با سیرمایه



 
 

 16از   11صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

  گذارسیرمایها  بتواند ضیمن هماهنگی نیز مای  به اجرای طرح گردشیگری نباشید، شیرکت می منتخب

 سایر متقاضیان، برابر ضوابط و مقررات ابالغی واگذار نماید.، اجرای طرح گردشگری را به مذکور

هیای گردشیییگری  اجرای طرح زارت نیرو برایاختییار وبیا توجیه بیه اینکیه واگیذاری اراضیییی در   

 ،باشیدمقدور نمیقرارداد اجاره بوده و انتقال دائمی مالکیت    در قالبتأسییسیات آبی  پیرامون منابع و 

های گردشیگری  جهت انجام فعالیت ،برداری از آنلذا تغییر کاربری اراضیی الزامی نیسیت و تنها بهره

)منابع طبیعی، امور    هادرصیورت اسیتفاده از اراضیی پیرامون که دراختیار سیایر دسیتگاه  باشید.می

 باشد.کاربری ضروری میهای دائم تغییر باشد برای اجرای سازهاراضی و ...( می

برای   اداره ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتانتواند با هماهنگی  شیرکت می 

  صیالحیتتأسییسیات آبی به مؤسیسیات دارای   منابع و روزه گردشیگری در حریماجرای تورهای یک

 ، مجوز الزم را صادر نماید. فعالیت

با  ،  2-10موضوع بند  فرهنگی و تاریخی  بی  آ های  های گردشگری در حریم سازه طرح تصویب   

قانونی  رعایت نهایی    ضوابط  تأیید  دستیو  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  انجام    وزارت 

 . پذیردمی

های مرزی با رعایت ضوابط و مقررات ابالغی های گردشگری در محدوده رودخانهاجرای طرح  

 باشد. های مرزی میرودخانه منو، به اخذ مجوز از کمیته هماهنگی 

کی  میراث    هادارهیای مصیییوب از طریق  طرح برداری و بهره  ایجیاد  هیایمجوز  موافقیت اصیییولی، 

 خواهد شد. صادر استان فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

های گردشیگری و تفریحی در منابع و ظرفیت شیناسیایینسیبت به  کمیته اسیتانی گردشیگری آب  

 نماید.می  تأیید و اعالم  ،ها را احصاکلّی استفاده از این ظرفیت  چارچوب تأسیسات آبی اقدام نموده و 

ده توسیط کمیته اسیتانی گردشیگری آب، گردشیگری تأیید شی  هایظرفیت  از اسیتفاده  شیرکت برای 

 نماید.می گذارسرمایه شناسایی اقدام به انتشار آگهی فراخوان

های  ، با مراجعه به شرکت و دریافت اسناد مزایده و فرماعم از حقیقی و حقوقی  متقاضی یا متقاضیان 

  نمایند.تهیه و به شرکت ارائه می را همسان، طرح اولیه گردشگری مورد نظر خود

به ارزیابی   شیرکت با همکاری اداره ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتی اسیتان نسیبت 

فراخوان    تکرارپس از در صیورتی که نماید. صیالحیت متقاضییان برابر ضیوابط و مقررات اقدام می

های اجرایی و ارزیابی صیالحیت و فقط یک متقاضیی شیرکت نماید، اخذ مجوزهای الزم از دسیتگاه

 تأیید اهلیت وی به طور همزمان انجام خواهد شد.

واحدهای  پس از تأیید  را   گذاریمتقاضییان سیرمایهمتقاضیی و یا  اخذ شیده از شیرکت پیشینهادات   

 .نمایدمتقاضیان صاحب صالحیت اقدام  فهرستتهیه نسبت به بندی و جمع ،تخصصی ذیربط

، گردشگری  میراث فرهنگیاداره ک   نمایندگان    /، از نمایندهفرآیند ارزیابی  در  تواندمی   (: شرکت1تبصره )

 آورد. استان، دعوت به عم  می  و صنایع دستی

(: فرآیند انتشییار فراخوان، ارزیابی فنی و مالی و انتخاب برنده، تابع قوانین و مقررات جاری  2تبصییره )

 .خواهد بود

کمیسییون مزایده شیرکت نسیبت به ارزیابی مالی پیشینهادات اقدام و دو متقاضیی را که دارای بهترین  

 نماید.میشرایط هستند انتخاب 



 
 

 16از   1۳صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

بیه   و تعیینرا مجوزهیای قیانونی  و زمیان اخیذ هیای معمیاری نقشیییه، تهییه  انجیام مطیالعیات  مهلیت  شیییرکیت 

بدون دلی  موجه، در مهلت تعیین شییده،   مسییتندات مذکورعدم ارائه   نماید.اعالم می متقاضیییان منتخب

 موجب ابطال موافقت اولیه و از بین رفتن اولویت متقاضی خواهد شد.

اسیتان، پس از بررسیی و تأیید مطالعات  اداره ک  میراث فرهنگی، گردشیگری و صینایع دسیتیشیرکت و  

را برگزار  های معماری، حداکثر ظرف مدت دو هفته جلسیییه کمیته اسیییتانی گردشیییگری آب و نقشیییه

 گردد.نمایند. در صورت تصویب طرح پیشنهادی، مراتب برای طی سایر مراح  به متقاضی اعالم میمی

، موارد اصالحی و کمیته اسیتانی گردشگری آب در    های معماریو نقشیه  در صیورت عدم تأیید مطالعات  

موظف  گردد. متقاضیی به متقاضیی اعالم شیده و فرصیتی برای وی تعیین می یک هفتهظرف   ،تکمیلی

 ارائه نماید. شیرکتدر مهلت تعیین شیده، نسیبت به تکمی  و اصیالح مطالعات اقدام و نتایج را به  اسیت

طرح اولیه باشید و نباید قیمت پیشینهادی متقاضیی را   چارچوب تغییرات و اصیالحات پیشینهادی باید در  

 ار دهد.تحت تأثیر قر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 16از   14صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

 نمودار گردش کار  
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 16از   15صفحه   

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه

 امضا 

 

 بازنگری سند -8

به   ، در صییورت نیازو یا اصییالح و بهبود آن با قوانین جاری  نامهشیییوههرگونه اصییالح و بازنگری به منظور انطباق این 

 گردد.می ابالغو پس از بررسی و تصویب معاونت آب و آبفای وزارت نیرو کمیته ملی گردشگری آب پیشنهاد 



 
 

 16از   16صفحه   
 امضا 

 های کلی اقتصاد مقاومتی اجرای سیاست

  آبی تأسیسات و منابع تفریحی در و گردشگری  ی هافعالیت  اجرایی نامهشیوه
 

 سند  بازنگریمشارکت کنندگان در 

 

 امضاء  سمت نام و نام خانوادگی

 حوزه ستادی وزارت نیرو 

  معاون آب و آبفا زاده خامسی قاسم تقی 

  برداری و حفاظت آب و آبفاهای بهر مدیر کل دفتر نظام  شاه ور رجائی

  مهدی محمد سید

 نوربخش 

  تأسیسات از برداریبهر  بر نظارت و راهبری گرو  رئیس

 آبی برق و آبفا و آب

 

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

  گذاری و امور مجلس معاون سرمایه  گردون ساسان تا  

  مدیرکل دفتر تسهیالت و تأمین منابع محمدحسین عسکرپور 

  معاون دفتر تسهیالت و تأمین منابع علی مالیی 

 ایران شرکت مدیریت منابع آب 

  مدیرعامل شرکت رسولیهامحمد حا  

 سید محمد آهویی
های اقتصادی، تعرفه و  مدیر کل دفتر بررسی 

 سازی خصوصی

 

 منصور محمدی دینانی 
های اقتصادی،  دفتر بررسی سازیخصوصی  رئیس گرو 

 سازی تعرفه و خصوصی 

 

  کارشناس تأمین مالی  نسرین میرمحمدی 


