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مدیریت منابع آب ایرانشرکت
1396دی ماه 

ای هرمزگانشرکت آب منطقه
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رئوس ارائه مطالب

معرفی بورس انرژی ایران

 در بخش آب(بورس)ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه

کارکردها و فواید ورود بورس به حوزه های فعالیت آب

های بورس در بخش استفاده از ظرفیتمالحظات و محدودیت های کنونی

آب

های بورس انرژی در بخش آب گیری از ظرفیتارائه طرح پایلوت بهره



بورس انرژی ایرانمعرفی 
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ساختار كلی بازار سرمایه كشور

شوراي عالي بورس

هيئت داوريسازمان بورس و اوراق بهادار

نهادهاي ماليتشكل هاي خود انتظام

بورس اوراق بهادار تهران

بورس کاالي ایران

فرابورس ایران

سپرده گذاري مرکزي و تسویه وجوه

کانون کارگزاران

کانون سرمایه گذاران نهادي

بازارگردان-معامله گر/ کارگزار–کارگزار 

شرکت سرمایه -صندوق سرمایه گذاري
صندوق بازنشستگي -گذاري

سبد گردان
مشاور سرمایه گذاري
پردازشگر اطالعات مالي

رتبه بندي

شرکت تامين سرمایه 

بورس انرژي

ي،کاالیبورسنوعیکعنوانبهانرژي،بورس
امالتمعانجامامكانکهاستخودانتظامتشكلي
از،گنفت،برق،شامل)انرژيهايحاملفيزیكي
برمبتنيبهاداراوراقو(...وسنگذغال
بورسدر.داردوجودآندرمذکورکاالهاي
يزیادتعدادها،بورسسایرمشابهنيزانرژي
وکنشباکهداشتهحضورفروشندهوخریدار
شفکرقابتيفضایيدرخودمتقابلهايواکنش
ميسّرراانرژيهايحاملقيمتصحيح
.سازندمي
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معرفی بورس انرژی ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

(سهامی عام)شرکت بورس انرژی ایران 
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صدور مجوز رسمي تشكيل بورس انرژي از جانب شوراي عالي بورس 
و اوراق بهادار

برگزاري جلسه مجمع عمومي موسس بورس انرژي 

ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها

آغاز رسمي معامالت بورس انرژي

90/3/30

90/12/11

91/4/17

91/12/19

ترکيب سهامداران

20%

60%

20%

ژيانرحاملهايسایروبرقنفت،صنعتفعالين:اولگروه

مالي نهادهاي:دومگروه

مردمعموم:سومگروه

مراحل تأسیس بورس انرژی ایران

سرمایه ثبت
:شده شرکت

ميليارد 600
ریال

معرفی بورس انرژی ایران

103

185

8107

تعداد سهامداران

(سهامي عام)شرکت بورس انرژي ایران 
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معرفی بورس انرژی ایران

مجموعه قوانين حاکم بر بورس انرژي ایران

دستورالعملهاي بورس انرژي 
ایران

دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار
مبتني بر کاال در بورس انرژي

ار دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهاد
مبتني بر کاال در بورس انرژي

دستورالعمل ثبت و سپرده گذاري  و 
تسویه و پایاپاي در بورس انرژي

مصوبات هيات مدیره و هيئت پذیرش بورس 
انرژي در مورد معامالت

سایر قوانين و مقررات

قانون تجارت -1

قانون ماليات-2

44قانون اصل -3

سایر قوانين و مقررات در 
خصوص کاالها یا اوراق 
بهادار مربوطه

قوانين بازار سرمایه ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري -1
(1384مصوب ) اسالمي ایران 

مصوب ) قانون توسعه ابزارهاي مالي -2
1387)
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جایگاه بورس انرژی در قوانین باالدستی

فرآوردههایوگازیمیعاناتوخامنفتفروشوخریددرانرژیبورسسازوکارهایازاستفاده•
.داردقراراولویتدربرقانرژیونفتی

قانون13ماده1تبصره
خروجغیرتورمیازرکود

(94/02/01)

ردی،راهبمشتریانانتخاب:طریقازگازونفتصادراتازحاصلدرآمدپذیریضربهبامقابله•
،زگاصادراتافزایش،فروشدرخصوصیبخشدادنمشارکت،فروشروشهایدرتنوعایجاد

.نفتیفرآوردههایصادراتافزایش،پتروشیمیصادراتافزایش،برقصادراتافزایش

سیاستهای13بند
اقتصادمقاومتی

(92/11/30)

یحقوقوحقیقیاشخاصقطعیمطالباتمابهالتفاوتمیزانبهسالههمهاستمکلفدولت•
هایشرکتودولتبهآنانشدهقطعیبدهیودولتیشرکتهایودولتازتعاونیوخصوصی

قابلورمزباوراق.نمایدپیشبینیرا«اجارهصکوکاوراق»انتشارساالنه،بودجهالیحهدردولتی،
.استثانویهبازاردرمعامله

قانون2بندالفماده
خروجغیرتورمیاز

(94/02/01)رکود

نظامازرابورسدرشدهپذیرفتهکاالهایاستمکلفدولت•
.نمایدخارجقیمتگذاری

قانونتوسعه18ماده
ابزارهاونهادهایمالی
جدیدمصوبمجلس

شورایاسالمی
(88/09/25)

معرفی بورس انرژی ایران
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جایگاه بورس انرژی در قوانین باالدستی

قانونترعایبامیشوددادهاجازه...........دفاعشهرسازی،وراه،نفتنیرو،وزارتخانههایتابعهووابستهشرکتهایبه•
دارایانتفاعیطرحهایاجرایبرایریالمیلیاردهزاریکصدسقفتا76/6/30مصوبمشارکتاوراقانتشارنحوه
مهاروانهمسایگبامشترکگازونفتمیادینطرحهایوپروژههااجرایاولویتباخودمالیواقتصادیفنی،توجیه
یهتصفکن،شیرینآبطرحهایتکمیلواحداثآب،تأمینوآبرسانیطرحهاینقل،وحملطرحهایمرزی،آبهای
یاوریالیمشارکتاوراقیافته،کمترتوسعهومحروممناطقهمچنینوبرقنیروگاههایفاضالب،وآبهایخانه

طرحهاییبرایو27/11/1380مصوبدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون88مادهرعایتباواسالمیصکوک
.نمایندمنتشرسود،واصلخصوصدرخودتضمینبامیرسد،اقتصادشورایتصویببهکه

6تبصره«الف»بند
مادهواحدهقانون

1394بودجهسال

ونفتخامعرضهطریقازطبیعیگازونفتیفرآوردههاینفتخام،فروشبازارهایوتقاضاایمنسازیبرنامه•
سلفبازارنظیرمرتبطبازارهایکردنفعالوکشورانرژیبورسبازاردرنفتیفرآوردههای

برنامههایاقتصاد6بند
مقاومتیوزارتنفت

صادراتیبازارهاینمودنمتنوع• اهدافبرنامههایاقتصادمقاومتیوزارتنفت5بند

معرفی بورس انرژی ایران

زجبهداردوجودکاالیاانرژیبورسدرآنهافروشوخریدوپذیرشامکانکهکاالهاییقیمتگذاری•
یبنامهتصواینابالغتاریخازیکسالظرفاجراییدستگاههای.استممنوعانحصاریواساسیکاالهای
.نماینداقداممربوطبورسدرمذکورکاالهایپذیرشبهنسبت

مصوباتهیئت12بند
دولتدرجلسهمورخ

(93/5/19)

پیشطریقازخودنیازهایمالیتامینجهتراالزماقداماتبهاداراوراقوبورسسازمانونفتوزارت•
دوقصنواحدعرضهوتشکیلوکاالوانرژیهایبورسدرسلفصورتبهنفتیهایفرآوردهفروش
.آورندعملبهمربوطمقرراتوقوانینرعایتبانفتیپروژههای

مصوباتهیات14بند
دولتدرجلسهمورخ

(93/5/19)

پنجباالیآنهاقراردادیقدرتکهمشترکینیازدستهآنبرایراشرایطاستمکلفنیرووزارت•
تعلقمهاینیروگاهطریقازراخودنیازموردبرقانرژیازبخشییاتماممایلندوباشدمیمگاوات

.آوردفراهمنمایند،تامینهانیروگاهبادوجانبهقراردادهاییاانرژیبورسیاخودبه

همورخ50999ت/145937مصوبهشماره
هیئتمحترموزیران94/11/10
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الملل از طریق شبکه در رینگ داخلی و بینامکان بازاریابی و عرضه محصوالت -10

های معامالتی بورس انرژیسامانهکارگزاران عضو 

و مشخص همچنین تضمین استاندارد بودن و کیفیتوجود قراردادهای استاندارد -6
کاالهای مورد معامله در بورس

های زمانی مختلفکنندگان برای دورهمصرفامکان پوشش ریسک و تأمین کاالهای مورد نیاز -4

گذاری در حوزه پذیرش، معامالت، ثبت و سپردهچارچوب مقرراتی جامع برخورداری از -9
و تسویه پایاپای کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

مزایدهومناقصهمعافیتازتشریفات-8

کنندگان از طریق ابزارهای مالی موجود در  عرضهامکان تأمین مالی و پوشش ریسک -5
بورس انرژی

خرید و فروشافزایش شفافیت و تسهیل شرایط -1

...از جمله ریسک عدم ایفای تعهدات طرفین و های معامالتی کاهش ریسک-2

ل شام)برای مشتریان در مقایسه با معامله در خارج از بورس های معامالتی کاهش هزینه-3
...(های عقد قرارداد، بازاریابی و هزینه

معافیتمالیاتی-7

ن
ي ایرا
س انرژ

ش و معامله در بور
ي پذیر

مزایا



11

نیازهای ورود مبادالت آب در بورسپیش

و  آگاه ساختن مردم و سیاستگذارانتدریجی اصالحات انجام •
ی و کمربه دستگاه های اندازه گیرری تجهیز کلیه مبادی تامین و مصرف •

کیفی
برا مرمانت و اناطراف و ( جردا از زمرین)حقابه های قابل مبادله طراحی •

ریسک پذیری الزم
بآدقیق و  صدور اسناد مالکیت تاریف حقوق مالکیت بطور شفاف و •
داشرت و تایین سرقف برمیزان آب در دسترس شفافیت سازوکار تایین •

هرر دسترسی به اطالعات و آب قابل برنامه ریرزی)برای مصرف کنندگان 
(ساله

مهیردات مبادله آب در بورس و پیش بینی تارزیابی اثرات جانبی برسی و •
الزم
انتقال آب و ذخیره سازیزیرساخت های توساه •
اتبرای تنظیم مقررات و استانداردسازی خدمنهاد رگوالتوری تشکیل •



زار استفاده از ظرفیت باضرورت 

در بخش آب(بورس)سرمایه 
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تنوع بخشي در تأمين 
منابع مالي از 

موضوعات مهمي است 
که مدیریت آب کشور 
ناگزیر از اجراي عملي 

آن است

ر  تنوع بخشي منابع مالي عالوه ب
امكان پيشبرد طرح ها با منابع 

مجموعه اي از مالي غيردولتي، 
مقررات و ضوابط را نيز بر طرح 

مي کند  که با معيارهاي حاکم 
حكمراني خوب آب تناسب 

بيشتري دارد

تعریف درست طرح، 
توجه به نرخ بازگشت 
سرمایه  و مقبوليت 

طرح از اصول اجتماعي 
اوليه استفاده از 
بسياري از منابع مالي 
غيردولتي است

در بخش آب(بورس)ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
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تي در بخش آب، نهادهاي مستتقل متالي و مبتادالبازار سرمایه حضور 

را در فرآینتتتدهاي بختتتش آب وارد مي نمایتتتد، بتوریكتتته دستتتتگاه 

د و متعهترا در برابتر متقاضتيان، ارائه کننتده ختدمات آبتي انحصاري 

تمتادي مي سازد و همچنين متقاضتي در ستاليان مبتور عملي پاسخگو 

.دبه دنبال کاهش هزینه فرصت استفاده از منابع آبي خواهد بو

از جملتتته بهره بتتترداري و بستتتياري از ستتتازوکارهاي بختتتش آب لتتتذا 

ا نگهتتداري، تتتأمين منتتابع متتالي و فرآینتتدهاي پرهزینتته مبتتادالت بتت

ي استفاده از یک مجموعه مقررات و نيز یتک نهتاد مستتقل و تخصصت

.  خواهند داشتامكان بهينه شدن 

در بخش آب(بورس)ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
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( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

ضعیف  بودن سازوكارهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات-1

درآمد پایين 
طرح ها

نبود 
دستورالعمل ها

بوميي 

مشكالت 
سازه اي در 
هنگام تحویل 

عدم مشارکت 
بهره برداران در 
بهره برداري از طرح ها 

در بخش آب کشور فرآیند استهالک و تخریب تأسيسات نشان از آن دارد که بهره برداري و

نگهداري مناسبي از بسياري از آنها صورت نمي پذیرد

عمر بهره برداري طرح ها بسيار کاهش و هزینه هاي مرمت و بازسازي طرح 

.یابدمي بسيار افزایش 
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بورس انرژي در 
فرآیند مبادالت آب

دریافت تضامين با 
الزم از عرضه کننده ي 
آب، او را در 
برابرخدمات رساني

مي سازد متعهد 

با کاهش هزینه فرصت
براي استفاده از آب 

افزایش درآمدموجب 
مي شود

در نتيجه 
درآمدهاصرف

هزینه هاي بهره برداري 
و نگهداري تأسيسات

مي گردد

( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

ضعیفبودنسازوکارهایبهرهبرداریونگهداریازتأسیسات-1

حتي اگر قيمت ها بصورت

، دستتتوري تعيتتين گردنتتد

نظام منتتد  کتتردن فرآینتتد 

مبتتادالت آب، بستتياري از

بهره برداري هتتاي غيرمجتتاز 

و درآمدها را کاهش داده

.را افزایش مي دهد
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( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

آیندهای مالی و مبادالتی بخش آبرلزوم بازنگری ف-2

1
ندارندفروش آب در کشاورزي با واقعيت تتابق معموالً قراردادهاي •

2
با حجم آب فروخته شده تتابق نداردپول آب دریافتي •

3
در اکثر مبادي تحویل آب نصب نشده اندابزارهاي سنجش حجمي •

4
از تحویل ميزان آب مندرج در قرارداد ملزم به جبرانفروشنده انحصاري آب در صورت تختي •

خسارت نيست

5
شدهفرآیندي پيچيده و پرهزینه براي شرکت هاي آب منتقه اي وصول آب بها •

6
هستند مجبور به برداشت غيرمجازغيرمجاز عمدتاً بدليل نبودن شرایط خرید برداشت کنندگان •

دهاي برخي از مصادیقي  عالوه بر نگرش غيراقتصادي بهره برداران کشاورزي به آب موجب شده فرآین
.مبادله آب و تأمين هزینه هاي بهره برداري و نگهداري به درستي محقق نشود
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( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

لزوم بازنگری فرآیندهای مالی و مبادالتی بخش آب-2

قل، بته حضور بورس انرژي به عنوان یک نهاد مالي و مبادالتي تخصصي و مست•
ا در و قتادر استت تتسازو کارهاي فرآیندي مبادله کتاال تجهيتز شتده بسياري از 

مایتد بسترهاي فرآیندي مناسب، مبادله آب را انجام داده، متالبات را وصول ن
.  تضمين نماید( با دریافت تضمامين مناسب)را صحت مبادالت و 

1

س بدیهي است که عرضه کننده و متقاضتي جهتت استتفاده از یرفيت هتاي بتور•
حویتل تجهيز مبتادي تبایستي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم از جمله 

را انجتام... و به دستگاه هاي انتدازه گيري، ستاماندهي برداشتت هاي غيرمجتاز 
.دهد که خود به ساماندهي مالي مبادالت آبي کمک مي نماید

2
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:فعال كردن جذابیت های سرمایه گذاری و ظرفیت های درآمدزایی تأسیسات-3

( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

بتتتتتتتازار بتتتتتتتورس 
مي توانتتتتتتتد بتتتتتتته 
شناستتتتتتتتتتتتتتتتتایي 
یرفيت هتتتتتتتتتتتتتتاي 
درآمتتتتتتتتتتتتتتتتدي و 
ستتتتتتتتترمایه گذاري 
و طرح ها کمک کرده 
از ابزار هتتتتتتاي الزم 
جهتتت تتتأمين متتالي 
طرح هاي پيشتنهادي
.  برخوردار است

3

بع د تأسيسات، مناوجو
متتتالي و ستتترمایه هاي 
متعتتدد و گستتترده در
ر ستح کشتور عتالوه بت
هزینتتتتته هاي بتتتتتاالي 
بهره بتتتتتتتتتتتتتترداري و 
نگهتتتتتتتتتتتتتتتتداري، از 
یرفيت هتتتتتتتتتتتتتتتتتا و 
جتتتذابيت هاي بتتتاالیي 
نيتتتتتتتتتتتز جهتتتتتتتتتتتت 
ستتتتتتتتتترمایه گذاري و 
ایجتتتتاد درآمتتتتدزایي 

برخوردار است

2
صتتتتتنعت آب کشتتتتتور 

ر بستتتيا: تاسيستتتات
م گسترده و پرحج

ستتترمایه بتتتوده و 
صرفمالي عظيمي 

احتتداو و توستتعه 
آن شده است

1
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( بورس)بخش آب و انتظارات از حضور بازار سرمایه 

ساماندهی درآمدی شركت های آب منطقه ای-4

در اختيتتتار بستتتياري از ستتترمایه  هایي کتتته 
شتترکت هاي آب منتقتته اي  استتت از قابليتتت 

درآمدزایي باالیي برخوردار است 

رایط بشرط آنكه با اعتاي برخي امتيازات و در یک ش
رقتتتابتي، اطالعتتتات آن دراختيتتتار ستتترمایه گذاران 

اليتت شرایط مناسبي جهت استتمرار فعقرارگرفته و 
فراهم شودبراي سرمایه گذار 

ح آب در ستتاعتاي حقوق بهره برداري از منتابع مختلتف 
کشتتور بتتراي مصتتارف مختلتتف از جملتته اکوتوریستتم و 
استفاده غيرمصرفي آب در بخش هاي دیگر از متواردي
هستتتند کتته بجتتز فتتروش آب بتتراي شتترب یتتا توليتتد 

.دمحصول، مي توانند درآمدزایي باالیي حاصل نماین

شناستتایي یرفيت هتتاي ستترمایه گذاري و اعتتتاي حقتتوق 
بهره برداري از طریق بازار فرعي بتورس انترژي موجتب 
ا استفاده از حداکثر یرفيت درآمدزایي ایتن سترمایه ه

ه بسياري از فرآیندهاي پرهزینه واگتذاري را کتشده و 
در شتترکت هاي آب منتقتته اي انجتتام مي شتتود را کتتاهش 

.      مي دهد



ه و فواید ورود بورس بکارکردها 

حوزه های فعالیت آب 
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فواید و کارکرد بورس در مبادالت آب
.عمل کندتایین قیمت آب بورس می تواند بانوان ابزاری مفید برای •
اال بهره برداران برا بهرره وری برغیر کارا و توساه فاالیت خروج بهره برداران •
(کارآیی پویا)
و شوک ها و تسهیل تطبیق تخصیص با تغییراتکارآیی تخصیص آب کمک به •
سازگاری بیشتر برا ناپایرداری هرای منرابع آب از طریرق مبادلره بروی ه در )

(خشکسالی ها
آبو در نتیجه مصرف متفاوت(تنوع درآمدی کشت)تفاوت در کشت محصول •
افزایش ارزش اقتصادی آب و فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در زیرساخت•

ساماندهی طرح های نیم تمامهای آبی و 
ا ارزش به سمت محصروالت برتغییر الگوی کشت بهبود کسب و کار فاالین و •

اقتصادی بیشتر
(مثبت و منفی)آب بر محیط زیست اثرگذاری مبادله •
در ارامی نوآبادبا مکانیزم حراج در بورس تخصیص حقابه اولیه •
بین آنهاباضاً تداخل وظایف توجه به تاهد سازمانهای ذیمدخل و •
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کارکردها و ابزارهاي بورس انرژي در بخش آب را در سه محور 

:  اصلي زیر طبقه بندي نمود

استفاده از بورس جهت مبادله آب

استفاده از بورس جهت تأمين منابع مالي طرح ها و 
پروژه هاي آبي 

استفاده از بورس جهت واگذاري و اعتاي حقوق 
بهره برداري از برخي سرمایه هاي در اختيار بخش آب   
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استفاده از بورس جهت مبادله آب-1

استفاده از بورس جهت فروش آب توسط شرکت هاي تابعه وزارت نيرو 

تي به نظر مي رسد بورس به عنوان یک نهتاد مبتادال

متخصتت ، بتته فرآینتتدها و ابزارهتتاي الزم جهتتت 

مبادلتتته آب و دریافتتتت تضتتتامين الزم از طتتترفين 

جهز مبادله جهت همراهي تا انتهاي فرآیند مبادله م

باشتتد و لتتذا شتترکت هاي آب منتقتته اي بتواننتتد بتتا

عرضتته آب در بتتورس، تتتوان و منتتابع ختتود را بتتر 

مستتتائل فنتتتي و اجرایتتتي استحصتتتال و توزیتتتع آب 

.    متمرکز نمایند

استتتفاده از بتتورس جهتتت انجتتام مبتتادالت آبتتي و 
فرآیند بازتخصي  آب در یک بازار محلي آب

متت و بورس مي تواند بستر الزم را براي کشتف قي

مبادلتتته آب توستتتط عرضتتته کننده و متقاضتتتي آب 

.  فراهم آورد
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بی استفاده از بورس جهت تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های آ-2

صدور اوراق سلف، قابلیت 
نقد شوندگی و واگذاری 
اوراق، لزوم تحویل آب در 

موعد مقرر 

لزوم راه اندازی 
بازار نقدی قوی 

تامین منابع مالی از 
طریق اوراق سلف 
موازی استاندارد

استفاده از بازار مشتقه و اوراق سلف جهت تأمين منابع مالي طرح ها و پروژه ها
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استفاده از بورس جهت واگذاری و اعطاای حقاوق بهره بارداری از برخای -3
سرمایه های در اختیار بخش آب   

استفاده از بورس جهت واگذاري حقوق 
بهره برداري از آب جهت اکوتوریسم 

استفاده از بورس جهت واگذاري حقوق 
بهره برداري از آب معدني جهت تهيه آب 

بسته بندي

استفاده از بورس جهت واگذاري حقوق 
آب هاي غير متعارفبهره برداري از 



و محدودیت های كنونی مالحظات 

بخش آب جهت استفاده از 

ظرفیت های بورس
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کليه معامالت در بورس انرژي بر اساس سه 

و ثبتو معامالت، پذیرشدستورالعمل 

اال که کاال و اوراق بهادار مبتني بر کسپرده گذاري

به تصویب هيئت مدیره سازمان بورس و اوراق

.بهادار رسيده است صورت مي گيرد

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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های جغرافیایی عرمه آب در بازاروجود محدودیت•
تفاوت کاالي آب از یک محدوده به محدوده دیگر •

–كتي کشف قيمت آب تابعي از جغرافيا و سایر پارامترهتاي فيزی•

شيميایي

لزوم بازنگري در فرم هاي درج و ثبت کاال•

لزوم ایجاد سازوکار اطالع رساني در مقياس محلي •

لزوم ایجاد سازو کار مبادله در مقياس محلي •

1

بازارهای محلی مناسب جهت حضور بورس انرژی •
ب در بازارهاي محلي آب معموالً تعداد قابتل توجهي عرضته کننده آ•

در یتتک امكتتان کشتتف قيمتتت و متقاضتتي خریتتد آب وجتتود دارد و 
فرآیند مبتني بر عرضه و تقاضا مهيا است

2

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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های قانونی در عرمه انحصاری توسط وزارت نیرو و محدودیت•
گذاریقیمت

شرط ورود در بورس عدم وجود انحصار است•

تواند خدمات رساني را بهبود بخشيده و ورود بورس انرژي مي•
. سازدکننده را به لحاظ عملي پاسخگو عرضه

هاي آب منتقه اي با هزینه کمتر و بها در شرکتوصول آب•
. انجام خواهد شداطمينان بيشتر 

3

لزوم اخذ مجوزهای الزم از وزارت نیرو•

های تخصیص بصورت کوتاه مدت لزوم صدور برخی پروانه•
( ساالنه، فصلی و یا دوره ای)

4

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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هتتاي دولتتتي عرضتته کننتتده آب در قبتتال عتتدم تتتأمين آب شتترکت•
بهتا، متحمتل متابق با برنامه زمانبندي عالوه بر عتدم دریافتت آب

خواهنتد شتد، ستازو کارهتاي قتانوني الزم جهتت پرداخت جریمته 
. وردود در معامالت بایستي بوجود آید

5

د نيازمنتتشتروع فرآینتد عرضته آب بتا مكتانيزم مبادلته اي بتورس •
بتتا استتتانداري، ستتازمان جهادکشتتاورزي استتتان، اتتتاق همتتاهنگي 

.دبازرگاني استان و دیگر سازمان هاي ذي مدخل استان مي باش
6

،ضتترورت دارد تتتا جهتتت استتتفاده از مكتتانيزم مبادلتته اي بتتورس•
زم و تمهيتدات الو تضامين بازنگري شده ي فروش آبقراردادها

. اندیشيده شود
7

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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ثبت،پذیرش،هایدستورالاملدربازنگریلزوم•
گذاریسپردهوماامالت

اصطالحاتبازتاریفلزوم•

عرمهوپذیرشهایکمیتهاعضایدربازنگریلزوم•

موافقتبابورسکارهایسازودرتغییراتایجادلزوم•
ایرانبورسسازمان

ی آب های بورس متناسب با کااللزوم بازطراحی کلیه فرم•

8

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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ت و پیچیدگی سازو کار ماامله در بورس و لزوم بازنگری فرآیند ماامال•
سازی ماامالت در هر منطقه بومی

یادمكانيزمباآبخریدموجود،اجتماعيوفرهنگيشرایطبهتوجهبا.•
زومل.استپيچيدهودشواربسيارکاال،معاملهدستورالعملدرشده
املهمعاینترنتيسایت هايازاستفادهیاوبورستاالرهايدرمعامله
راهكارياولوهلهدرتااستنياز.نباشدممكناولگامدرشاید
سبورمشارکتباآبمبادلهبومي سازيوساده سازيجهتعملياتي
.شوداندیشيدهمنتقه ايآبشرکتانرژي،

9

های دولتی عرمه کننده آب در خصوص لزوم توافق بورس و شرکت•
حداقل الزامات ساماندهی مصارف جهت راه اندازی آب بصورت محلی 

تجهيز نقاط برداشت به کنتورهاي حجمي •

تعيين تكليف برداشت هاي غير مجاز •

•....

10

های بورسگیری از ظرفیتهای کنونی بخش آب جهت بهرهمالحظات و محدودیت
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شرکت آب منطقه ای هرمزگان
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حوزه تقسيم بندي شده است4سواحل مكران به 
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منابع آبي موجود

طرح هاي توسعه منابع آب در منتقه

نام رودخانههدفعنوان

آب قابل 
تنظیم
ساالنه 

(م.م.م)

شرب
(م.م.م)

کشاورزی
(م.م.م)

تغذیه 
مصنوعی

(م.م.م)

محیط زیست
(م.م.م)

سطح زیر 
کشت

(هکتار)

جگین
کشاورزی، 
شرب، محیط 

زیست
124500-801425جگین

8.94500-20-90گابریککشاورزیگابریک

13.52075059-22.5زرانیکشاورزیزرانی

2500--13.5-13.5گزکشاورزیمرک

20614762027.916559مجموع



(پیش از عرضه)مرحله مقدماتی 
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(پیش از عرضه)مرحله مقدماتی 

يرد که قرار است انجام بگفهم مشترکي از کاري مرحله مقدماتي بایستي ذي ربتان طرح به در 

.  برسند و با شناخت کافي از شرح ویایف خود به دنبال فراهم کردن مقدمات آن باشد

عرضه آب به هيئت پذیرشدرخواست•
آب در بورس تا عقد قرارداد خریدار 

مي باشد
مرحله 
مقدماتي

د کليه مواردي که پيش از عرضه آب س•
عل جگين در بورس براي مشتریان بالف
. کنوني الزم است، فراهم گردد

در مرحله 
مقدماتي 
بایستي 
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مقدماتی بصورت موردی اقدامات مرحله

1

بورس انرژي بایستي درخصوص امكانات سخت فزاري و نرم افزاري تحویل آب و همچنين ميزان•
دقت ابزارهاي سنجش آب تحویلي و زمان بندي آنها در محل بند انحرافي سد جگين اطالع حاصل

نماید
شرکت آب منتقه اي و بورس انرژي درخصوص حداقل الزامات ساماندهي عرضه، برداشت و مصرف•

آب بایستي به توافق برسند
شرکت آب منتقه اي در خصوص تهيه الزامات در اسرع وقت اقدام نماید•

2

برخي از الزامات ساماندهي بایستي توسط شرکت سهامي زراعي جگين صورت بپذیرد •

ي تعيين دقيق مبادي تحویل و مشارکت در نصب ابزارهاي سنجش حجمي و همچنين نابه سامان•

قرارداد هاي دست دوم

3

وسعه ت. و بصورت فصلي برداشت ميكندآب را بصورت غيرمجاز ،عمده زمين هایي که در مسير خط انتقال•
یي در تأثير بسزااین موارد . باغات در منتقه اتفاق نمي افتد و کشاورزان نياز به آموزش و ترویج دارند

دانش کشاورزان، درآمد سرانه، توسعه منتقه و ایجاد زمينه هاي تصرف آب و زمين دارند

ر لذا ساماندهي مصارف نيازمند همراهي کليه دستگاه  هاي ذي ربط مي باشد که ميتواند این موضوع د•
دستور کار جلسات شوراي حفایت آب استان و شهرستان جاسک قرار گيرد
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(ادامه)مقدماتی بصورت موردیاقدامات مرحله

4

، افزایش بهره وري آب، افزایش درآمد کشاورزان و آموزش و ترویج کشاورزانموضوعات •

رار قدستور کار کليه دستگاه هاي ذیربط تكميل زنجيره هاي ارزش کشاورزي در منتقه، در 

.گرفته و در خصوص نحوه پيشبرد آنها به برنامه اي مشترک دست یافت

5

بند عالوه بر یرفيت بالفعل فروش آب براي مصارف کشاورزي در باالدست و پایين دست•

هزار مترمكعب در ماه توسط شهرجاسک و برخي 375انحرافي جگين، آبي در حدود 

.  روستا هاي مسير به عنوان آب شرب مصرف مي شود

6

بادله با توجه به دستورالعمل هاي بورس انرژي و مستندات و فرم هاي مربوط به پذیرش و م•

 ها و و برخي مستندات با توجه به محدودیتنياز است تا برخي تغييرات اعمال شده کاال، 

شوندبخش آب بازنگري مالحظات 
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5مقدماتی مورداقدامات مرحلهنکات 

ایين عالوه بر یرفيت بالفعل فروش آب براي مصارف کشاورزي در باالدست و پت-5
هتتزار مترمكعتتب در متتاه توستتط 375دستتت بنتتد انحرافتتي جگتتين، آبتتي در حتتدود 

. شهرجاسک و برخي روستا هاي مسير به عنوان آب شرب مصرف مي شود

ذیرد تتا ابتدا بایستي در خصوص مشتتریان بالفعتل متالعتات الزم صتورت پت5-1
مبادي دقيق تحویل مشخ  گردد

اني تتا شرکت آب منتقه اي مي تواند با استفاده از یرفيتت ختط انتقتال آبرست5-2
.  چندین سال آب متمئن براي متقاضيان مسير تأمين نماید

5-3
ب شتهري با توجه به اینكه خط انتقال آبرساني متعلق بته شترکت آب و فاضتال

استتت لتتذا متتذاکره بتتا شتترکت نتتامبرده و امضتتاي تفاهم نامتته  فيمتتابين جهتتت
.    بهره برداري مشترک از مسير ضروریست
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6مقدماتی مورداقدامات مرحلهنکات 

از است تتا با توجه به دستورالعمل هاي بورس انرژي و مستندات و فرم هاي مربوط به پذیرش و مبادله کاال، ني-6
دبرخي تغييرات اعمال شده و برخي مستندات با توجه به محدودیت ها و مالحظات بخش آب بازنگري شون

6-1
ي و بتا برخي فرم هاي بورس بایستي توسط مجموعه اي ازکارشناستان شترکت آب منتقته ا: فرم ها

امترهتاي همكاري کارشناسان بورس بازنگري گردیده تا از نظر اطالعات موردنياز و متغير هتا و پار
قابل درج بيشترین کارکرد را داشته باشد

6-2

اميني در فرآیند بورس پتيش از عقتد قترارداد، عرضته کننده و متقاضتي بایستتي تضت: تضامين
ارائه نمایند بتوریكه انصراف از خریتد و فتروش متضتمن جریمته بتوده و خریتدار پرداختت کتل
حق الزحمه را ضتمانت نمایتد، عرضته کننده نيتز تحویتل آب بتا شترایط منتدج در فرم هتاي عرضته

ضمانت نماید

6-3
تتتاکنون عقتتد قراردادهتتا بتتا کشتتاورزان بصتتورت نقتتدي بتتوده استتت، ممكتتن استتت : قراردادهتتا

رارداهتا بتا متقاضيان دیگري نيز از خط لوله وجود داشته باشند که نياز باشد در خصوص سایر ق
آنها شرایتي لحاظ شود

6-4
ستویه، فرآیند اطالع رساني، فرآیند خریتد، فرآینتد تحویتل، فرآینتد ت: فرآیندهاي گردش کار

ي و بتورس فرآیند انتقال آب از مواردیست که بایستي برخي از آنها فيمابين شرکت آب منتقته ا
انرژي و برخي نيز با حضور نماینده خریداران باز طراحي شود
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(ادامه)مقدماتی بصورت موردیاقدامات مرحله

7

بخش ، نحوه اجراي کار و مزایاي حضور بورس در مبادله آبيامكانسنجي حضور بورسگزارش •

انترژي آب و منتقه جگين بایستي توسط شرکت آب منتقه اي بررسي شده، به تأیيتد بتورس

برسد و جهت اخذ مجوز به وزارت نيرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد

8

به یک شرکت آب منتقه اي با سازمان جهاد کشاورزي، فرمانداري جاسک و استانداري بایستي•

مگام با که هد، رسدرخصوص ساماندهي کشاورزان باالدست و پایين دست سد جگين برنامه 

فعاليتتت شتترکت آب منتقتته اي بتتراي حضتتور بتتورس انتترژي در منتقتته بتته متتدیریت وضتتعيت 

. کشاورزان پرداخته و نظارت الزم را نيز داشته باشد

9

شرکت آب منتقه  اي، فرمانداري جاسک، اداره کل منتابع طبيعتي، ستازمان جهتاد کشتاورزي و•

ب از آساماندهي کشت اراضي ملتي و برداشتت هاي غيرمجتاز استانداري بایستي درخصوص 

. براي کشت زمين هاي تصرف شده برنامه اي تدوین نموده و عملياتي نمایند
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(ادامه)مقدماتی بصورت موردیاقدامات مرحله

10

استتانداري بتراي دستتگاه هاي ذیتربطبایستي با محوریت 7برنامه تدوین شده موضوع بند •

ن، اتاق استاني ارائه گردیده و هماهنگي هاي الزم با  استانداري، سازمان جهادکشاورزي استا

رایتي بازرگاني استان و سازمان تعاون روستایي استان انجام دهد تا در خصوص مقدمات اج

ه اجرایتي همچنين با محوریت فرمانداري جاسک برنام. کار از پشتيباني الزم برخورداد باشد

. دستگاه هاي نامبرده در منتقه عملياتي شوند

11

 اي بتا ستازوکار مبادلتهمجتوز الزم جهتت مبادلته آب بایستتي منتقه ايشرکت آب •

ي ربط بورس را از وزارت نيرو اخذ نماید، تا  درادامه مسير نيز پشتيباني مراجع ذ

. را داشته باشد
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يوناستفاده از یرفيت هاي بورس انرژي در مبادله آب سد جگين در شرایط کن( پيش از عرضه)رویه مرحله مقدماتي 

وزارت نيروشرکت آب منتقه اي هرمزگان

توافتق در خصتتوص حتداقل اقتتدامات قابتتل 
انجتتام ستتاماندهي مصتتارف جهتتت حضتتور در 

بازار فيزیكي 

ص توافق با نماینتدگان کشتاورزان در خصتو
اناقدامات ساماندهي مصرف مرتبط با ایش

دها توافق با بورس انرژي در خصوص فرآین
و رویه هاي گردش کار جهت مبادله آب

تهيتتته گتتتزارش 
امكان ستنجي و

روش کار

بررسي و اعمال نظر 

انجتتتام بررستتتتي هتتتاي الزم در خصتتتتوص 
ستتتتتاماندهي مصتتتتتارف و درخواستتتتتت از 
دستگاههاي ذیربط جهت هماهنگي در ایتن

خصوص

تهيه گزارش و
درخواستتتتتتتت 
همتتتاهنگي بتتتا 

هتتتاي دستتتتگاه
استاني 

کشاورزان
نهادهاي دولتي و 
استاني

بورس انرژي

اتي تهيه برنامه عملي
و شتتتتروع عمليتتتتات 

اجرایي

بررسي گزارش 
اصتتتالح و ارستتتال 
برنامتتتتته بتتتتتراي 

وزارت نيرو

بررستتتي و شناستتتایي
مشتتتتتتریان بتتتتتالقوه و 
بالفعتتتتتل از یرفيتتتتتت 
مازاد ختط لولته انتقتال

آب شرب   

برگتتتتتزاري جلستتتتتات و 
انجتتتتام بررستتتتي هتتتتاي 
کارشناستتتتي فيمتتتتابين
دستتتتگاه هتتتاي دولتتتتي 
ن استاني ذیربط و تتدوی

: برنامه جهت
تعيتتتتتتين تكليتتتتتتف -1

برداشت هتاي غيرمجتاز 
آب 
ين تعيين تكليف زمت-2

هاي تصرف شده
افزایش بهره وري و -3

4و 3تكميتتتتل شتتتتبكه 
اراضي جگين

حمایتتتت از شتتترکت -4
ستهامي زراعتي جگتتين و 
بتتته رستتتميت شتتتناختن 

نظرات ایشان
ره نحوه تكميل زنجيت-5

ارزش و افتتتتتتتتتتتزایش 
درآمد کشاورزان

تصتتتتتتویب متتتتتتوارد در 
شوراهاي حفایت استان
ر و شهرستان و نظارت ب

انجام اقدامات 

ارستتال برنامتته، گتتردش کتتار و مجتتوز بتتراي 
استانداري و نهادهاي ذیربط استاني 

اجتتراي طتترح ستتاماندهي 
مصتترف و ارستتال دوره 
ه اي گزارش پيشرفت ب

آب منتقه اي

توافق در خصوص قراردادها و ارائه سناریوهاي تضامين

ر آببازبيني فرم ها و دستورالعمل ها متابق با بازا

د آیا مورد تایی
است؟

خیر

بله
صدور و ابالغ مجوز



مرحله حین عرضه در بورس
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مرحله حین عرضه در بورس 

شرکت آب منتقه اي هرمزگان، با مشورت و همراهي بورس انرژي، کارگزاري 
کارگزار بورس طرف عرضه و شرکت . بورس طرف عرضه را انتخاب مي نماید

آب منتقه اي هرمزگان درخواست پذیرش آب در بورس را به همراه مستندات 
.  مندرج در دستورالعمل پذیرش به هيئت پذیرش بورس ارائه مي نمایند

1

رضه کارگزار طرف عرضه مسئول پيگيري، تهيه مستندات الزم و اخذ مجوز ع
. آب مي باشد 2

الزم است تا شرکت آب منتقه اي هرمزگان و کارگزاري طرف عرضه در حضور 
اي با ارائه سناریوه)نمایندگان بورس انرژي درخصوص  تضامين طرف عرضه 

. به توافق دست  یابند( بخش قبل2-6تعيين شده در بند 
3
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(ادامه)مرحله حین عرضه در بورس

شرکت آب منتقه اي و اداره امور آب جاسک با کشاورزان درخصوص نحوه پرداخت و 
.  قرارداد خریداران گفتگوهاي الزم را انجام داده و توافق مي نمایند

4

خاب شرکت آب منتقه اي با همكاري شرکت بورس انرژي کارگزار طرف تقاضا را انت
.  ندکرده و جهت همكاري به هيئت مدیره شرکت سهامي زراعي جگين معرفي مي نمای

5

هيئت مدیره شرکت سهامي زراعي جگين، نماینده امور آب جاسک و کارگزار طرف
ه تقاضا درخصوص تضامين طرف تقاضا و قراردادهاي کشاورزان جهت خرید آب ب

. توافق مي رسند

6

کارگزار شرکت آب منتقه اي از بورس یک کد بورسي دریافت مي کند که از طریق آن
.  مي تواند درخواست صدور اطالعيه عرضه را از بورس انرژي بگيرد

7
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(ادامه)مرحله حین عرضه در بورس

شرکت آب منتقه اي اطالعات زیر را از طریق کارگزاري طرف عرضه به بورس
.  انرژي جهت صدور اطالعيه عرضه ارسال مي نماید

8

یک نفر از کارشناسان اداره امور آب جاسک که آموزش هاي الزم را از 
به کارگزار طرف عرضه دیده است، جهت همكاري با کارگزاري طرف تقاضا

.آن کارگزاري معرفي مي شود

9

و کارشناس اداره امور آب جاسک در ستح محلي اطالع رساني را از طریق چاپ و تكثير اطالعيه

ارسال پيامک انجام مي دهد؛ و از کشاورزان درخواست مي نماید که متقاضيان خرید آب در 

ست که این ثبت نام در حقيقت جهت اخذ کد معامالتي مشتری. اداره امور جاسک ثبت نام نمایند

رالعمل لذا ضروریست تا اطالعات الزم که توسط دستو. توسط کارگزار طرف تقاضا اخذ مي گردد

.  معامله درخواست شده هنگام ثبت نام از کشاورزان متقاضي  اخذ شود

10
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(ادامه)مرحله حین عرضه در بورس

طرف ثبت نام از متقاضيان توسط کارشناس امور آب جاسک انجام شده و براي کارگزار
. تقاضا جهت اخذ کد معامالتي مشتري ارسال مي گردد

11

ب توسط یک سامانه پيامكي و اطالع رساني جهت اطالع رساني به کشاورزان متقاضي آ
.  کارشناس اداره امور آب جاسک و کارگزاري طرف تقاضا ایجاد مي گردد

12

کارگزاري طرف عرضه، شرکت آب منتقه اي هرمزگان  و بورس انرژي در خصوص جزئيات 
.به توافق مي رسند( 8موضوع اطالعات بند )اطالعات ارسال شده براي صدور اطالعيه عرضه 

13

ا را کشاورزان متقاضي خرید، مستندات و تضامين مورد درخواست کارگزار طرف تقاض
. براي تنظيم قرارداد ها به اداره امور جاسک ارائه مي دهند

14
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(ادامه)مرحله حین عرضه در بورس

آب اطالعيه عرضه توسط بورس انرژي انتشار مي یابد و همزمان به کشاورزان خرید

.از طریق سامانه اطالع رساني جهت امضاي قراردادها اطالع رساني مي شود
15

کارگزار طرف تقاضا، قراردادها را تنظيم کرده و جهت امضاي قرارداد به اداره امور

کشاورزان قراردادها را امضا نموده و خرید آب از سامانه . جاسک ارسال مي نماید

.  معامالت بورس انرژي توسط کارگزار طرف تقاضا انجام مي گردد

16
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1نکته 

 عرضه و تقاضا لزوماً یكي نيستندانرژي کارگزار طرف در بورس.

 عرضتته کننده و متقاضتتي مي تواننتتد از طریتتق کارگزاري هتتاي جداگانتته اي وارد فرآینتتد

. معامله شوند

 واجته ممستائل ناشتناخته و عتدم قتعيت هایي فضاي مبادالتي بخش آب مبهم بوده و با

. است که ممكن است کارگزاران را با ریسک هایي مواجه سازد

ت خریداران نيز حين خرید، بخشي از پول را پرداخت کرده و مابقي پرداخت را بصتور

چک، در چند مرحله، تضمين مي کنند 

براي اینكه کارگزار طرف عرضه و کارگزار طرف تقاضا یک شخصيت حقوقي واحد باشد

ع اما ایتن گمتان متي رود کته قتان. عرضه آب سدجگين توسط بورس بهترین حالت است

کردن یک کارگزاري بتراي قبتول ریستک هاي طترف عرضته و ریستک هاي طترف تقاضتا 

.بصورت همزمان کار دشواري باشد
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چنانچه مدنظر باشد تا از 
طریق مازاد یرفيت خط 
انتقال آب شرب سد جگين 
به جاسک، آب از طریق 
مكانيزم بورس عرضه شود

اطالع  رساني از طریق 
شرکت آب منتقه اي 
در محدوده منتقه 

( حوالي خط انتقال)
.  صورت مي گيرد

خریداران بالفعل وبا 
مثال )بالقوه عمده 

صنعت نفت که در 
(جاسک مستقر است
مذاکره حضوري 
.  صورت پذیرد

در خصوص نوع 
قرارداد با هر یک از 
مشتریان جداگانه 
.  مذاکره گردد

در خصوص مبادي تحویل و 
اطالعات مربوط به تحویل و 
زم استمرار تحویل متالعات ال
صورت گرفته باشد تا در 
زمان مذاکره و حين تكميل 
اطالعات عرضه، اطالعات 
درست و جامعي در اختيار 

.باشد

2نکته 
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ونياستفاده از یرفيت هاي بورس انرژي در مبادله آب سد جگين در شرایط کن( حين عرضه)رویه مرحله مقدماتي 

کارگزاري ها
شرکت آب 
ايمنتقه امور آب جاسک

شرکت سهامي 
زراعي جگين

بورس انرژي

دریافت مستندات
هالزم پذیرش عرض

توافق  در خصوص تضامين

طرف عرضه طرف تقاضا
و انتخاب کارگزار طرف عرضه با هماهنگي

همكاري بورس انرژي 

ه انتخاب کارگزار طرف تقاضا و معرفي ب
هيئت مدیره شرکت سهامي زراعي

توافق در خصوص قراردادها و نحوه 
پرداخت ها

مذاکره با کارگزار طرف تقاضا

توافق در خصوص قراردادهاي کشاورزان و تضامين

آموزش یک 
کارشناس در 
امور آب 
جاسک

آموزش یک 
ط کارشناس توس
کارگزار عرضه

دریافت پذیرش و 
تهيه مستندات اخذ کد بورس

انتشار اطالعيه 
عرضه

بررسي و تكميل 
اطالعات مرتبط با 
اطالعيه عرضه و 
ارسال براي بورس 

انرژي

بررسي و اطمينان 
از تكميل اطالعات

معرفي کارشناس
آموزش دیده به 
کارگزار تقاضا 
جهت همكاري

اطالع رساني 
جهت ثبت نام

ارسال فرم
هاي ثبت 
نام جهت 
دریافت کد
بورسي و 
تنظيم 
قرارداد
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(2)کنوني استفاده از یرفيت هاي بورس انرژي در مبادله آب سد جگين در شرایط ( حين عرضه)رویه مرحله مقدماتي 

کارگزاري ها
شرکت آب 
ايمنتقه امور آب جاسک

شرکت سهامي 
زراعي جگين

بورس انرژي

طرف عرضه طرف تقاضا

اطالع رساني 
جهت ثبت نام

بررسي و اطمينان 
از تكميل اطالعات

انتشار اطالعيه 
عرضه

ثبت نام 
کشاورزان و 
ه ارسال اطالعات ب
کارگزار

دریافت کد 
بورس طرف 
خریدار

تنظيم قرارداد

ایجاد سامانه 
پيامكي و اطالع 
رساني به 
کشاورزان ثبت
نام شده

اطالع رساني به 
کشاورزان  براي 
عقد قرارداد

کنترل قرارداد

اطالع به امور آب 
جاسک جهت 
فراخوان 

کشاورزان براي 
عقد قرارداد  

ارسال قراردادها به 
امور آب  جاسک

امضا قرارداد 
توسط کشاورزان

خرید آب از 
سامانه معامالت



مرحله پس از عرضه در بورس
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تي انجام پس از عقد قرارداد کشاورزان، فرآیند آبرساني متابق با برنامه زمان بندي بایس

:گردد، سازوکار انتقال آب، دریافت آب بها و تسویه کامل به شرح زیر است

پرداختراکارابتدايدرشدهتوافقمبلغقراردادعقدازپسبالفاصلهکشاورز-1
(قراردادرقمدرصد40یا30مثال).مي نماید

اطالعيهدرزمان بنديوکمّيلحاظبهآنچهطبقراآباستمویفجاسکآباموراداره-2
.دهدتحویلاست،آمدهکشاورزفيمابينقرارداددرهمچنينونمودهارائهعرضه

اداره امتتور آب جاستتک مویتتف استتت آب را بصتتورت متتنظم انتقتتال داده و بتتين :نكتتته
اگتتر ایتتن اداره مستتئوليت توزیتتع آب بصتتورت . کشتتاورزان طتترف قتترارداد توزیتتع نمایتتد

و دوره اي را مي پذیرد هرگونه بي نظمي در این خصوص متوجه شرکت آب منتقته اي بتوده
بایستتتي عتتدم ارائتته صتتحيح ختتدمات مشتتمول کستتوراتي در پرداختتت آب بهتتا شتتود و ایتتن 

کت و چنانچته مستئوليت توزیتع آب بتا شتر. موضوع نيز به صراحت در قرارداد ذکر شتود
یتن سهامي زراعي جگين یا هر بهره بردار طرف حساب با شرکت سهامي زراعي باشتد لتذا ا

. ع شودموضوع بایستي در تعرفه آب لحاظ گردیده و متولي بهره بردار از این حيث منتف
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کشاورزان مویفند پرداخت  هاي مرحله اي را متابق با آنچه در قترارداد درج شتده و توستط چتک -3

. تضمين نموده اند، پرداخت کنند

پس از هر بار پرداخت هزینته توستط کشتاورزان، وجته بته حستاب کتارگزار طترف تقاضتا واریتز -4

ستاب مي شود سپس وجه به ترتيب به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي، کارگزار طرف عرضه و ح

و هر یک از عوامل یاد شده حق الزحمه خدمات ختود را . شرکت آب منتقه اي هرمزگان واریز مي شود

:در این خصوص ذکر چند مورد ضروري به نظر مي رسد. کسر مي نمایند

چنانچه پرداخت را کارگزار طرف
د تقاضتتا تضتتمين نمایتتد مي توانتت
سازوکاري جهتت استتيفاي وجتوه
از کشتتتاورزان بتتتدهكار اتختتتاذ 

نماید

بهترین حالت زمان استت کته پرداخت  هتا را
شتترکت ستتهامي و زراعتتي جگتتين تضتتمين 
نماید، در آن صورت قتعتا ابزارهتایي جهتت 
توقتتتف آبرستتتاني بتتته کشتتتاورزان بتتتدهكار 

. خواهد داشت

برنامتتتته زمان بنتتتتتدي پرداخت هتتتتتا 
بایستتتتتي بگونتتتتته اي باشتتتتتد کتتتتته 
ي کشاورزان همواره به لحاظ پرداخت
از آب دریافت شده جلوتر باشند
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آب هاي ورودي به دشت در محل هاي تعيين شده بایستتي مجهتز بته ابتزار ستنجش-5

ي جهت و یا حداقل بایست. حجمي  باشد که توسط شرکت بهره بردار اندازه گيري مي شود

. اطمينان از آب تحویل شده معيارهاي مشخصي تعيين گردد

ا پتتس از هتتر بتتار تحویتتل آب صورتجلستته تحویتتل توستتط نماینتتده کشتتاورزان امضتت-6

. مي شود

وستط پس از تكميتل تحویتل آب در انتهتاي فصتل کشتت، توافق نامته انتقتال کتاال ت-7

ورس یتک نستخه از توافق نامته بتراي بت. عرضه کننده و تک تک متقاضيان امضا مي شود

. انرژي و یک نسخه براي شرکت سپرده  گذاري مرکزي ارسال مي گردد
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ا کارگزار اکره بترسيم رویه مرحله پس از عرضه نيازمند تعيين تكليف برخي موارد در مذ
:استزیر شرح این موارد به و نماینده کشاورزان مي باشد، 

آیا کارگزار طرف عرضه با دریافتت
چک هتتتتتتاي ضتتتتتتمانت از ستتتتتتوي 
ن کشاورزان، پرداخت آنها را تضمي

مي نماید؟ 

آیتتتتتا طتتتتترف قتتتتترارداد شتتتتترکت 
سهامي زراعي جگتين خواهتد بتود و 

یا تک تک کشاورزان؟ 

آیتتتا توزیتتتع آب، توستتتط امتتتور آب 
جاسک و شرکت طرف قترارداد بتا 
این مجموعه انجام خواهتد شتد یتا 
توستتتط شتتترکت ستتتهامي زراعتتتي  

جگين و یا بصورت ترکيبي؟

آیتتا ستتازمان جهتتاد کشتتاورزي در 
د خصوص استفاده از اختيارات خو
جهتتت وصتتول آب بهتتا بتتا شتترکت 
آب منتقتتته اي بتتته توافتتتق خواهتتتد 
رستتيد؟ جزئيتتات ایتتن توافتتق چتته 

خواهد بود؟ 

برنامتتته شتتترکت ستتتهامي زراعتتتي 
جگتتتتتين، فرمانتتتتتداري، شتتتتترکت 
آب منتقتتته اي و اداره کتتتل منتتتابع 
طبيعتتتتتي بتتتتتراي برختتتتتورد بتتتتتا 
برداشتتتتتت کنندگان غيرمجتتتتتاز و 
تصرف کنندگان زمتين چته خواهتد 

بود؟ 
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شرکت  مدرییت منابع آب اریان

مهندسین مشاور شرکت تالشگران ژرف اندیش



64

آب کشور( بازار )ساختارسازمانی نهاد تنظیم مقررات

64

Ministry of energy 

Regulatory Commission

Consultants
Regulatory Secretariat 

of Water market

support unit Legal , judicial department Social ,Economical department

Technical, Engineering

departmentThe coordination and monitoring 

the implementation of regulations

Executive body of provincial regulation

Regulatory chart  of water market



6565

key Titles and Questions(  بازار آّب)عناوین و سئوالت كلیدی

نظام مالکیت و بهره برداری از منابع آب و اراضی کشاورزی-1
1)The ownershipsystem and utilization of water resources and 

agricultural lands
و اراضیچگونگی ارتباط یا تفکیک مالکیت آب-۲

2)How connection or separation of water land ownership
نحوه شکل گیری ونقش آفرینی تشکلهای آب بران در نهاد بازارمحلی-۳

3)The manner of its formation and role of water user’s in institutional 

local markets
نحوه تخصیص آب به تقاضاهای مختلف-۴

4)The allocate of water to different demands

نی مصرف تشریح مختصری  ازساختار  و نظام متولیان منابع آب وکشاورزی و نحوه ارتباط سازما-۵
کنندگان آب با تامین کننده اصلی

5)Brief anatomy of the structure and the system custodians of Water 

Resources and Agriculture Organization and the manner of 

communication with consumers with main water suppliers.
قتصادیویژگیها و فاکتورهای اساسی قوانین مرتبط با بازار آب،مبانی والزامات حقوقی،فنی وا-۶

6)Basic characteristics and factors related to laws water market, the 

principles and legaltechnical and economical requirements, 
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The key Titles and Questionsعناوین و سئوالت كلیدی           

اداره بازار آبنقش نهادهای حاکمیتی درتشکیل و-۷
7)The role of governance institutions in formation and the 

administrative of water market
آب درسطح ملی ومنطقه ایجایگاه وساختار نهادتنظیم مقررات بازار-۸

8)Position and the structure of the water market regulations 

institutions in the national and regional levels.
چگونگی تعیین وکنترل قیمت آب در بازارهای محلی-۹

9)How determine the water and control of the prices in local markets
نقش بازار آب در افزایش بهره وری منابع آب-1۰

10)Role of markets in productivity of water resources
نقش بازار آب در بهینه سازی الکوی کشت-11

11)Role of water market in optimizingcultivation consumption
رمایه نقش بازار آب در بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش درآمد سرانه بخش کشاورزی و س-1۲

گذاری جدید بخش خصوصی
12)Role of water market in improving the situation and increase in per

capita income career of agriculture and new investment in private

sector
رایط جدیدارزیابی جایگاه اجتماعی وفرهنگی بازار آب و نیز تحلیل رفتار ذینفعان در پذیرش ش-1۳

13)Assessment of social status and cultural water market and 

behavior analysis in accepting the conditionsof new beneficiaries
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The key Titles and Questionsعناوین و سئوالت كلیدی   

ساختار و شکل سند مالکیت بهره برداری آب و انتقال آن در بازارهای محلی-1۴
14)Document structure and form property of water utilization and 

transfer it in local markets
ایورهدرسانیروزبهچگونگیوآبمنابعکیفیوکمینوساناتووضعیتانعکاسشیوه-1۵

آبسنددرمندرجاطالعات
15)Fluctuations of reflection method quantitative and qualitative water

resources and information on how the information in the documents

mentioned in water.
ازگیریبهره)آببازاروانفعاالتفعلهایسیستموهاسامانههوشمندسازیچگونگی-1۶

(الکترونیکیومجازیابزارهایوسیستمها
16)How intelligent building systems and forex and market water 

passions (use of electronics systems and virtual tools.

ازار آبنحوه اعمال کنترل تاثیر نوسانات منابع آبی در شرایط خشکسالی و ترسالی بر ب-1۷
17)The way of electronic control fluctuations influence on water 

resources drought conditions in some rainy seasons.
نقش زیر ساختارهای تاسیساتی و ابزارهای اندازه گیری در مبادله آب-1۸

18)Role of the market water infrastructure facility and tools exchange 

measurements in water markets.
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The key Titles and Questionsعناوین و سئوالت كلیدی         

نقش زیر ساختارهای تاسیساتی و ابزارهای اندازه گیری در مبادله آب-1۸
18)Role of the market water infrastructure facility and tools exchange 

measurements in water markets
.راهکارهای توانمندسازی بازارهای محلی آب ،زیرساختها وآموزش نقشآ فرینان-1۹

19)Solutions have empowerment of local markets water infrastructure 

and education players.
ارزیابی عوامل،محدودیتها ونقش دولت،سرمایه گذاران و تشکلها در توسعه بازار آب-۲۰

20)Assessedfactors limitations and role of the government, investors 

and organizations in the development ofdestructive effects of market 

سب بازار آبارزیابی اثرات تخریبی کمی وکیفی روی منابع آبی ناشی از عدم کنترل عملکرد منا- ۲1
21)Assessment water quality and quantity on water resources caused 

by' decrying performance pretty much dispelled suitable in water 

marketsystem. 
آبروشفوخریدومبادالتآبمنابعاطالعاتثبت)آببانکگیریوشکلساماندهیچگونگی-۲۲
(حوزههردر

22)How organizing and the formation water Bank (registration 

information Water Resources and exchanges buying and selling water 

in each basin)
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The key Titles and Questionsعناوین و سئوالت كلیدی         

اعمالچگونگی(بازارآبعملکردارزیابیوپایش)آببازارکنترلیونظارتینهادونظامنامه-۲۳
هایمشخصهارزیابیمحلیبازارهایتوسعهبرایآبمنابعمدیریتدروسازمانینهادیاصالحات

:جملهازبازارآببرحاکمواصولمحوری

23)The Supervisory Control and water market (assessing performance 

of water market) reforms of how organizational management in water 

resourcesassessment for the development of local markets and 
pivotal feature principles of governing the market including water:

رود رسمیت بخشیدن و تسهیل در مبادالت، نظارت پذیری بر میزان برداشت و مصرف، آزادی و
وخروج به بازار آب

Authorized exchanges and to facilitate thecontrol and vulnerability 

felt themselves thoroughly justified consumptionfreedom of entry and 

exit to the market

برازارببازیگرانسالمرقابتونفوذاعمالعدمآب،تخصیصهایدربرنامهبازارناظرنهادنقش
مبادالتوبازارشرایطدراطالعاتشفافیتواقعی،غیرقیمتهایتعیین

Institution role water market observer programs in water 

allocationand lack of influence healthy competition market actors for 

determine the prices of realtransparency in information of market 

exchangesconditions.
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شرکت  مدرییت منابع آب اریان

مهندسین مشاور شرکت تالشگران ژرف اندیش


