
(1398ماه  دوازده تیر )

مونی تجربیات استفاده از فضاهای پیرا

برای منابع آبی ، مجاری و سدها 

فعالیت گردشگری





:و ضرورت ها ها مزیت 

:مزیت ها 
،دریاچه های طبیعیچشمه ها ،رودخانه ها جاذبه های طبیعی و منظرهای مناسب پیرامون -

، سدها و تاسیسات آبی 
میل و گرایش مردم به استفاده از این جاذبه های طبیعی و انسان ساز-

:ضرورت ها 
مدیریت سازمان دهی شده حضور خودجوش مردم در فضای پیرامونی-
ی و  ضرورت آشنایی مردم با فعالیت های متعدد مدیریت منابع آب و ارائه آموزش های عموم-

آگاهی بخشی
زمینه استفاده مضاعف از آب و سرمایه گذاری بعمل آمده در جهت تولید ، اشتغال  -
زمینه استفاده از ظرفیت ها برای ورزش ها و تفریحات آبی برای نشاط و سالمتی  -
زمینه و میل استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی-







:محدوده  فعالیت ها
سدهای مخزنی و سدهای انحرافی تنظیمی مستعد-

سدها و تاسیسات آبی تاریخی-

رودخانه ها و مجاری آبی ، شهری و برون شهری-

چشمه ها و آبشارهای رودخانه ای-

دریاچه ها و مجاری آبی )چشمه های خاص معدنی ، آبگرم ها و غارها-

(زیرزمینی

(آببندان ها)دریا و دریاچه های طبیعی و مصنوعی -



:فرصت های قانونی موجود
دستورالعمل گردشگری ابالغی شرکت مدیریت منابع آب ایران  -

تبادل تفاهم نامه وزارت نیرو با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری-

تقانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول27ماده -

قانون بودجه سنواتی برای واگذاری طرح ها و تصدی های دولت-

خصوصی سازمان برنامه و–ضوابط و دستورالعمل های مشارکت عمومی -

بودجه

آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه ها  -





:گردشگری آبی استان و ویژگیها فرصتهای سرمایه گذاری 

درانموقعیت منطقه ای و جاذبه های طبیعی و تاریخی و ظرفیت���� توریست پذیری مازن-

وجود منابع و مجاری  متعدد با تیپ های مختلف از جمله سدها ، مخازن و آببندان ها،چشمه های-

معدنی و خاص ، آبگرم و مجاری رودخانه ها و سازه های آبی تاریخی متنوع 

جاذبه تفریحی وجودسابقه استفاده از ظرفیت سدها به صورت اجاره برای استفاده های محدود -
گردشگری آبی مناسب در حریم رودخانه اصلی استانها ومحلهای 

:آبی از جملهگردشگری اجرایی پیشنهادی های گزینه موجود ، ��� برگزینه های طبیعی 
له ،  کلبه های اقامتی ،���ق ، بانجی اجکشن ،بانجی جامپینگ ،اسک( camping)کمپینگ 

-زیپ ��ماهیگیری ،تفریحات آبی  ،   قایقرانی ،   شاتل ��� بورد ،تله سیژ ، تله کابین ،
Zip Line Coaster زیپ بایک ،سورتمه ریلی  ،ادونچر پارک،(Adventure Park  )

، دوچرخه سواری در جنگل ،اسب سواری ، حیات وحش ، rafting–، رفتینگ ،رالی جنگل 

.....و.کافه رستوران ، پل معلق 



گام های 
اجرایی 
:واگذاری 





:رودخانه ها

رودخانه ای بازه های نگهداری در و تبادل تفاهم نامه حفاظت ، بهره برداری -

شهری با شهرداری  ها و الزام آنها به تهیه طرحهای سامان دهی و زیباسازی

مطالعات گردشگری رودخانه ها  از منابع استانی -

رای تسریع در تعیین حریم و بستر رودخانه های مهم با هدف آزادسازی بستر ب-

گردشگری آبی انواع کاربری ها از جمله 



(رودخانه تجن)نمونه پارک ملل ساری



(تجنرودخانه )ساریپارک ملل 



(تجنرودخانه )ساریپارک ملل 



(تجنرودخانه )ساریپارک ملل 





محیط پیرامونی سدها

عنوان فرصت سرمایه گذاریگردشگری محیط پیرامونی سدها به 

مشخص و در مرحله 98استانی در سال گروه مشترک که در  کار سدهایی ـ تعداد 

:  لقرارگرفته است شاممطالعه و واگذاری برای فعالیت گردشگری و بوم گردی 

البرز، سدهای  شهید رجایی، سنبل رود ، برنجستانک ، شیاده ، صالح الدین محله ،

.......گلورد، میجران و



رجایی ساریسد شهید
واگذار شده و درحال اجراء و بهره برداری 

میلیارد تومان40:مبلغ سرمایه گذاری 



سد شهید رجایی ساری



سد شهید رجایی ساری



سد شهید رجایی ساری



سد شهید رجایی ساری



سد شهید رجایی ساری
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سد صالح الدین کال

واگذار شده و درحال 
اجراء و بهره برداری 

سرمایه گذاری اولیه
میلیارد تومان10:  



صالح الدین کالسد 



صالح الدین کالسد 



صالح الدین کالسد 



صالح الدین کالسد 



صالح الدین کالسد 



واگذار شده در مرحله اجراء و بهره برداری سد برنجستانک
میلیارد تومان5: سرمایه گذاری  اولیه  



برنجستانکسد 



برنجستانکسد 



برنجستانکسد 



برنجستانکسد 



برنجستانکسد 



برنجستانکسد 



واگذار شده در مرحله اجراء و بهره برداری سنبل رودطرح
میلیارد تومان2: سرمایه گذاری  اولیه  



سد سنبل رود



سد سنبل رود



دریاچه ا����



در پایان دوره اجاره قبلیالیماالتسد



الیماالتسد 



الیماالتسد 



الیماالتسد 



ابالغ قرارداد و آماده اجراءشیادهطرح



در مرحله واگذاریسد البرز



البرزسد 



در مرحله هماهنگی با میراث فرهنگی و منابع طبیعیسد عباس آباد
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در مرحله تصمیمسدمیجران



در مرحله تصویب طرحسد گلورد





دریاچه های طبیعی

عنوان فرصت سرمایه گذاریدریاچه های طبیعی به گردشگری 

مشخص 98که در  کار گروه مشترک استانی در سال دریاچه های طبیعی  ـ تعداد 

ه است و در مرحله مطالعه و واگذاری برای فعالیت گردشگری و بوم گردی قرارگرفت

......ار وسواحل دریا ، ولشت، شورمست ،چورت، تاالبهایی مثل لپو، فریدونکن:شامل



واگذارشدهدریاچه ولشت
میلیارد تومان5: مبلغ سرمایه گذاری  



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت



دریاچه ولشت
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چشمه های آب گرم وسرد معدنی

عنوان فرصت سرمایه گذاریبه چشمه های آب گرم وسرد معدنی گردشگری -

ال که در  کار گروه مشترک استانی در سچشمه های آب گرم وسرد معدنیـ تعداد 

مشخص و در مرحله مطالعه و واگذاری برای فعالیت گردشگری و بوم گردی98

:است شاملقرارگرفته 

چشمه های آبگرم الریجان ، رامسر  ،چمستان، باداب سورت ، وچشمه عمارت 

........بهشهروگرگین آباد دودانگه و



ساریسورتچشمه باداب
68

در مرحله هماهنگی با منابع طبیعی و میراث



چشمه آبگرم الریجان
69

در مرحله زیرساخت
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:آببندان ها

ذاریمقاومتی وفرصت سرمایه گعنوان پروژه اقتصاد به گردشگری آببندانها-

قطعه آببندان در استان وجود دارد که فرصت سرمایه گذاری  812تعداد ـ 

ال استانی در سکارگروه مشترک برنامه داریم  که توسط قطعه در 80درمرحله اول

ه ک.مشخص و در مرحله واگذاری برای فعالیت گردشگری و بوم گردی است 98

وپنبه الندان،دشت نور ، پنبه زارکتی،سوته، خاریک ، توسکا، حسین آباد ،:شامل

....... چوله، و











سایر تاسیسات آبی

عنوان فرصت سرمایه گذاریبه در تاسیسات آبی گردشگری -

مشخص و در 98در  کار گروه مشترک استانی در سال که تاسیسات آبی ـ تعداد 

ت اسمرحله مطالعه و واگذاری برای فعالیت گردشگری و بوم گردی قرارگرفته 

:شامل

محوطه های سدهای انحرافی وکانال اصلی طرحهای ، کانال چالوس ، سردابرود ، 

........البرز ،تجن ، گلورد، و



و سردآبرودچالوسکانال
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انحرافی سردآبرودسد



BLOTفرآیند سرمایه گذاری به روش

عملیاتی که سرمایه گذار باید انجام دهد

ر   -1 دد  BLOTعقدددد ردددرارداد بددده  سددداج اجدددار    20+2کددده بمدد
د   ر  م د ر    یا سددرمایه گذا دا   .... سددا   بات جدده بدده میدد متفد

.اس 
د  -2 امه یمانبن ر  م     بق برن را    .اج

ر د اندده   رمددمه هددا  بب ددرم  دای تنمیمددی  مسددیر  درسدددها بببندددانخا م د
د  در تاسیسدا  بایدسدتی سدرمایه گذا ر   معدنی درحاج بخر  بدردار  کده د  

.کرد  اس 
ام بمدادگی   اودا   اعد ا  یا میایدد   یدا ای  ریدق تق ا  ی ای  ریق فرا  

امد رابج انجام اس  اهم   مذاکر  می ب .تف

ا ب   ب  تم ق  یژ  ب  من قه جخ  سرمایه گذار
ای   خ  برند س تم یق ج

ی رممه ها  ب  معدنی -1 مج یبسته بند  ب  ا
ا   رحخددا  -2 ژهددا  نیر گددا  بددرق ببددی بددا ت جدده بدده مرفیتخدد ر   اگددذار  و

ه مد  .م ا ع
دد د   رحخدددا  گردمددد ر  بمنمددد ر اسدددتفاد  -3 مجددد یور ر  مددداهی در محدد

(رندمنم ر 

ما  ب  من قه ا  برا  سرمایه گذار اردا
 ددددد ر مجدددد ی ب  بددددرا  اسددددتفاد  مودددداعش ایجملدددده اسددددتفاد   ریمددددی -1

ا   ماهی  ماکی .....،ماهی یر    ور ر  
ا ذ مج ی ییس  محی ی-2
ا-3 م ر  است ا ذ مج ی گرد
ن  ب دجه ساج-4 یا  بانکی مرتب  بااستفاد  ای را تسخ
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سرمایه گذاری کوچک گردشگری آبی وپرمنفعت

ـ  ای زمینه سازی و تشویق بخش خصوصی کارآفرینان با مشوق ه
ـ  ی ذکر شده برای سرمایه گذاری مضاعف در صنعت گردشگری آب

قطعـه در  812به تعـداد  ) خصوصا آببندانها بدلیل ظرفیت باالی 
یـد  توسعه سرمایه گذاری خرد و تحقق رونـق تول ( سراسر استان

.ندواشتغال مناطق روستایی استان بطور یک نواخت فراهم میک

.بهبود اوضاع وضعیت اقتصادی و مالی کشور می باشد.

سرمایه گذاری در منابع چشمه های آب معدنی سرد وگـرم بـرای   
تمام فصول سال قابل برنامه ریـزی بـرای جـذب توریسـم آبـی      

چشـمه بـاداب سـورت ،    )مهیاست با توجه به ظرفیتهای اسـتان  
ه رامسر، الریجان ، چسمتان ،الویج، گرگین آباد دودانگـه، چشـم  

.......(عمارت بهشهر و

بـت   گردشگری آبی ظرفیت زیادی برای ایجاد اثرات مث: درنتیجه 
نطقه اقتصادی  واجتماعی دارد، به رونق تولید و اشتغال و اقتصاد م
تایی تنوع بخشیده و می تواند در کنار کشاورزی برای جوامع روس

 .منبع خوبی جهت درآمدزایی باشد

ی درپایان شرکت آب منطقه ای آماده سرمایه گذاری بخش خصوص
را با سـرعت ودقـت ورعایـت    .... برای تمام طرحهای گردشگری و

.قوانین باالستی تسهیل شده اقدامات الزم بعمل آورد

شناخت بیشتر از منابع آب توسط احاد مردم

فرصت مراجعه و مجاورت مـردم در محیطهـای آبـی و اسـتفاده     
ـ  ذیری مضاعف از ظرفیتهای گردشگری منابع آبی باعث انعطاف پ

ه و بیشتربهره برداری و نگهداری وبروزرسانی طرحهای آبی شـد 
.موجب توسعه رفاءاجتماعی میگردد
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.تسریع جهت اجرای طرحهای بخش اب کشوربرا 

اسـت ،  توجه به انبوه فرصتهای سرمایه گذاری در منابع آب کشور نیازبا : الف 
وزارت نیرو همانند وزارت کشاورزی و وزارت صنعت ومعادن ومیراث فرهنگـی  

در بخشـهای رونـق تولیـد واشـتغال     18سهمی در رسته های بند الف تبصره 
ازجمله تولید انرژی برق آبـی وگردشـگری آبـی در محـیط پیرامـونی سـدها       

داشته باشد تا هم طرحهای آبـی ازنظـر اقتصـادی بهـره    ..... وتاسیسات آبی و
های وهم مشوقی برای سرمایه گذاران طرحبرسند برداری ونگهداری خودکفایی 

.  آبی وهم محلی برای آرامش ورفاء اجتماعی وفرهنگی ایجاد شود
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تعریف نظام بهره داریاصالح و بازنگری دستورالعمل گردشگری  ابالغی و-
ای ذی گردشگری تفریحی پیرامونی سدها، منابع و  مجاری آبی مختلف و همکاری دستگاه ه

مدخل  
پیش بینی فعالیت های سازگار در حوزه سدهای آب شرب و بازنگری در موضوع-
دی عدم تاکید بر تهیه یک تیپ یکسان قراردادی ، لکن یک مجموعه چارچوب های قراردا-

.با توجه به شرایط سرمایه گذاری در هر پروژه و منطقه مفید است 
پیش بینی توسعه گردشگری در طرح های در دست ساخت و طراحی معماری سازگار و -

مناسب سدها در حین  طراحی ، ساخت و عالج بخشی از جنبه های هنر و تاریخ ملی ، محلی
و طبیعی

تفویض اختیار به شرکت ها در بحث مدت قرارداد سرمایه گذاری-
....بها وپیش بینی سازوکار و تولیت  فعالیت های تفریحی و توریستی در آب دریا ، تاال-



شرکت آب منطقه ای مازندران


