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 بسمه تعالی

و منابع طبیعی انجام می شود و کشاورزی قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان نظام مهندسی  5پرورش میگو براساس ماده  نظربه اینکه صدور مجوز        

 2626/20ملی و دولتی ابالغیه شماره  اراضی واگذاری های پرورش میگو براساس دستور العمل اصالحی ضوابط  اراضی جهت اجرای طرح واگذاریبا عنایت به اینکه 

گذاری واهرگونه اصالح در فرایند  طرحهای کشاورزی استان صورت می گیرد لذا 2در کمیسیون ماده  تصویبوزیر محترم جهاد کشاورزی و پس از   3/2/87مورخ 

جهت جلوگیری از بروز تنش های اجتماعی و در وواگذاری اراضی پرورش میگو  نحوه به منظور مدیریتاین نظام نامه  .فوق الذکر می باشد ابالغیه نیازمند اصالح

به تعدد متقاضیان تدوین گردیده است که  مشکالت مبتالبه وتعیین شیوه اطالع رسانی ، نحوه ثبت نام وامتیازبندی متقاضیان اجرای طرح های پرورش میگو با توجه

  گردد.تحت کمیته راهبری ونظارت دستگاه های نظارتی با بهره گیری از دستوالعمل های ابالغی و با رعایت مصوبات کمیسیون های مربوطه اقدام می 

 و اختصارات:تعاریف :  1ماده 

پرورش واگذاری اراضی جهت سرمایه گذاری درنحوه ثبت نام و امتیازبندی متقاضیان  ع رسانی ،تعیین شیوه اطالتدوین وتصویب ضوابطی با هدف نامه :  شیوه -الف

  .میگو 

در  شیالت  گذاری در حوزه های سرمایه اجرای طرح ه منظورباراضی ملی قابل واگذاری اری در گذ اساس اطالعات اطلس سرمایه بر : شیالت سرمایه گذاری اطلس-ب

   مناطق ساحلی

فرآیند فراخوان ، امتیاز بندی ، حل وفصل اختالفات ، جایگزینی متقاضیان و راهبری اصلی ومدعو که وظیفه نظارت و  ای متشکل از اعضاء کمیتهکمیته راهبری:  -پ

 تصمیم گیری نهایی در خصوص انتخاب سرمایه گذاران خرد را به عهده دارد .

 حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع. 33کمیته نظارت : اعضای هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصالح ماده  -ت

 استان سازمان نظام مهندسی : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی -ث

 فارغ التحصیالن بخش کشاورزی: دانش آموختگان کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی -ج

 وزیر محترم جهاد کشاورزی  3/2/87مورخ  2626/20دستور العمل اصالحی ضوابط  واگذاری ملی و دولتی ابالغیه شماره  دستورالعمل واگذاری :-ح

وزیر محترم جهاد کشاورزی  برای   3/2/87مورخ  2626/20حی ضوابط  واگذاری ملی و دولتی ابالغیه شماره دستورالعمل اصال 2: کمیسیون ماده 2کمیسیون ماده  -خ

 طرح های کشاورزی تولیدی

 اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 33هیات نظارت : هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصالح ماده -د

 قانون ثبت اسناد و امالک 34: آیین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده  ابآیین نامه انتخاب ارزی-ذ

 هکتار  25واگذاری اراضی حداکثر به میزان  :سرمایه گذاری خرد -ر

 تعریف می شود.تصمیات ستاد اقتصاد مقاومتی با توجه به : کالن  یسرمایه گذار -ز

ابنیه فنی ، سایت های پرورش میگوی متمرکز: طرح هایی که زیرساخت های آنها ) شامل کانال های آبرسان ، زهکش های اصلی وانتقال ، جاده های دسترسی ، -ژ

 گذاران اجراء می شود. –دایک حفاظتی وبرق رسانی( با تقسیم هزینه ها به صورت مشترک توسط سرمایه 

نامه منقضی تلقی می  شیوهاین   اساس رمجوزهایی که توسط سازمان نظام مهندسی صادر شده ولیکن مهلت قانونی آن سپری گردیده است بموافقت اصولی و : 2ماده 

 گردد.

طبق ضوابط موافقت اصولی هایی که مهلت قانونی آن سپری نگردیده است  نامه واگذاری می باشد. شیوهه موافقت اصولی جدید مستلزم تصویب نتبصره: صدور هر گو

 واگذاری اقدام گردد.
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تهیه و جهت تصویب اعتبار مورد نیاز به سازمان مدیریت ماه  سهاستان را حداکثر تا  تهیه اطلس سرمایه گذاری پروپوزالمکلف است استان اداره کل شیالت :  3ماده 

را از طریق مشاورین تا یکماه پس از تصویب اعتبار مذکور می بایست اقدامات قانونی الزم جهت تهیه اطلس مذکور  اداره کل شیالتوبرنامه ریزی استان ارسال نماید. 

درارتباط با اراضی مطالعه شده شیالتی درسطح استان اداره کل شیالت مکلف است حداکثرتا یک هفته پس ازتصویب شیوه نامه اقدامات اجرایی ورد .ذیصالح به عمل آ

 واگذاری اراضی را به انجام برساند.جهت 

طرح مدیریت یکپارچه  وتی کاربری اراضی شامل سند آمایش استان ساسناد باالدمنطبق با ساله و  20درافق چشم انداز  سرمایه گذاری می بایستاطلس  -1تبصره 

جدید و جانمایی سایتهای پرورش میگوی اث سایت های پرورش میگو جهت احدو زیست محیطی و با توجه به توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (  iczmمناطق ساحلی ) 

 ، سطح بندی و پهنه بندی گردد .  خردتهیه و واگذاری به سرمایه گذاران کالن و یا فعلی 

از محل ، توسط مشاور طرح و سازمان نظام مهندسی سرمایه گذاری پهنه های مشخص شده در اطلس  از سازمان ها و ادارات ذیربط برایهای الزم کلیه مجوز – 2تبصره 

 اخذ گردد .  اعتبار تهیه اطلس مذکور 

و شرایط مندرج در این نظام  (اداره کل شیالت ) اطالعات در سامانه تعیین شده واگذاری اراضی برای پرورش میگو صرفاً از طریق فراخوان عمومی و ثبت – 3تبصره 

  امکان پذیر است . نامه

ری کلیه اسناد و اداره کل شیالت می بایست حداکثر تا یکماه پس از تصویب اعتبار تهیه اطلس سرمایه گذاری نسبت به تهیه سامانه ثبت نام که امکان بارگذا -4تبصره 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را داشته باشد ، تهیه نماید.

 

عنوان اولویت های کم زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل را به  ،واگذاری اراضی به افراد بی زمین  واگذاری ،دستورالعمل  14نجا که بند ) الف ( ماده از آ :  4ماده 

جهاد  سازمانسایت های وبو کثیراالنتشار محلی نموده ، لذا قبل از واگذاری اراضی حاشیه مناطق روستائی ، عالوه بر فراخوان عمومی در جراید واگذاری الزام 

روستا یا نماینده شورای اسالمی روستا در محل دهیار و با حضور  و نصب پالکارد ، می بایست آگهی فراخوانمهندسی، اداره کل شیالت و سازمان نظام کشاورزی 

و نماینده شورای اسالمی  ، دهیاراداره کل شیالتو  جهادکشاورزی مجلس الصاق آگهی به امضا نمایندگان الصاق و صورتروستاهای همجوار اراضی مورد واگذاری 

 . واگذاری محل مورد نظر بایگانی گردد و در پرونده روستا یا روستاهای مذکور رسیده

 صورت می گیردتوسط کمیته راهبری پیوست نظام نامه فنی و اجتماعی براساس جدول امتیازبندی  ،ارزیابی و امتیاز بندی متقاضیان از نظر توان مالی  : 5ماده 

جدول براساس میزان تقاضا وتوان مالی متقاضیان مساحت مورد نظر جهت احداث سایت پرورش میگو ، محل اجرای طرح ، با توجه به حدنصاب واگذاری اراضی :  6ماده 

 گردد . میو اطالع رسانی توسط کمیته راهبری تعیین  واگذاری هرامتیازبندی در ابتدای 

 باشد . مجتمع پرورش میگو جهت واگذاری اراضی میهر متقاضی مجاز به ثبت نام در یک :  7ماده 

موفق به اخذ زمین جهت  و آبخیزداری منابع طبیعیاداره کل امور اراضی و  مدیریت قیاز طر نامه شیوهاز تصویب این  واگذاری اراضی به متقاضیانی که قبل -1تبصره 

 . استپرورش میگو بنام خود یا افراد تحت تکفل شده اند ممنوع اجرای طرح های 

 . ممنوع استاکیداً  ملی و دولتی اراضی غیرقانونی واگذاری اراضی به افراد متصرف– 2تبصره 

قانون افزایش بهره وری بخش  9ماده  2و با توجه به تبصره  سال می باشد دوواگذاری بصورت قرارداد اجاره و حداکثر بمدت  ،براساس دستورالعمل واگذاری:  8ماده 

 وجود ندارد .مورد واگذاری امکان انتقال قطعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 

سازمان جهاد ، به غیر را نداشته و در صورت احراز  ،امکان اجاره ، فروش و انجام هرگونه معامله در خصوص اراضی واگذاری از انحاء مستاجر به هیچ نحو -1تبصره 

حق هرگونه ادعا در خصوص موضوع را از خود ، اخذ شده محضری کشاورزی مکلف است نسبت به فسخ یکطرفه اجاره نامه اقدام نماید و مستاجر با توجه به تعهدنامه 

 (است)متن تعهدنامه پیوست نظام نامه اسقاط می نماید . 

باشد ، قبل از ثبت اسناد اعم  با توجه به اینکه واگذاری اراضی قائم به شخص میدفاتر اسناد رسمی را مکلف نماید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ، کلیه  -2تبصره 

 . دننظر سازمان جهاد کشاورزی را استعالم و مطابق آن عمل نمای ....( پرورش میگو و آبزی پروری ) طرح از وکالتنامه ، اقرارنامه ، تعهد نامه و ... در خصوص طرحهای 

درصد طرح براساس  50موظف به اجرای پس از اجرای زیرساخت ها دارنده پروانه تاسیس اجرای طرح پرورش میگو از تاریخ صدور پروانه تاسیس بمدت یکسال : 9ماده 

درصد گردد.در غیراینصورت 100است و تا پایان سال دوم از تاریخ صدور پروانه مذکور پیشرفت فیزیکی طرح باید نامه  شیوهجدول پیشرفت فیزیکی منضم به این 



3 
 

و عدم ارائه رای مغایر با رای هیات نظارت از محاکم قضایی ، پروانه تاسیس  و اتمام مهلت اعتراض مطرح و در صورت صدور رای فسخ کمیته راهبردیموضوع در 

 مان نظام مهندسی ابطال و دارنده پروانه مذکور خلع ید می گردد.متقاضی توسط ساز

 . جایگزین می نماید ، متقاضی با باالترین امتیاز را در سامانه ، کمیته راهبری از بین متقاضیان واجد شرایط ذخیرهد یدرصورت خلع  –1تبصره 

ره بهاء ، احداث بنا و ... توسط کارشناسان رسمی منتخب امربوط به اخذ مجوز ، اج هزینه های انجام شده توسط مجری خلع ید شده اعم از هزینه های-2تبصره 

 ورد و شخص جایگزین منوط به ارائه فیش واریزی جایگزین می گردد.آبراساس آیین نامه انتخاب ارزیاب ، بر

 ذیل تعیین می گردد: به شرح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان : 10ماده 

 جمهوری اسالمی ایرانتابعیت دولت  -1

 سال 18حداقل سن متقاضیان  -2

 ( 1373 مصوب شغل یک از بیش تصدی منع قانون مشمولین)  دولتی غیر عمومی نهادهای و دولتی های دستگاه در متقاضیان اشتغال عدم -3

  تکفل تحت افراد و متقاضی شخص به میگو مزرعه احداث برای زمین واگذاری سابقه عدم -4

 (مذکر متقاضیان)  معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت بودن دارا -5

 می گردد: انجاممتقاضیان به روش های ذیل و اجتماعی فنی ، نحوه احراز صالحیت مالی  : 11ماده 

 :مالیصالحیت 

 ضمانت نامه بانکی -1

% جهت فارغ التحصیالن بخش کشاورزی ) اعتبار سنجی 20و  خرد% اجرای طرح جهت سرمایه گذاران 30معدل یک ساله حساب ؛ میزان حداقل  -2

 بانکی (

 اهلیت مالی سرمایه گذاران کالن درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بررسی می گردد. -3

 :فنیصالحیت 

  (رشته های کشاورزی و منابع طبیعیدانش آموخته تحصیالت مرتبط ) -1

 لیست تامین اجتماعی و پرداخت بیمه با ارائه زی پروری اکز آبردر محداقل سه سال تجریه کار عملی  -2

 ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر استخدام کارشناس و مشاور مرتبط به تعداد مورد نیاز متناسب با ظرفیت طرح -3

 اجتماعی :الحیت ص

 سال 5بخشداری . حداقل مدت سکونت جهت استفاده از اولویت :  ومحل اسالمی احراز بومی بودن : تاییدیه شورای  -1

افراد شاغل دربخش های دولتی ) کارکنان رسمی ، پیمانی وقراردادی ( وافرادی که تا زمان اعالم عمومی واگذاری اشتغال به کار :  عدم اشتغالاحراز -2

 .داشته اند

( نیز به صورت متمرکز اجرا خواهد شد و تمام هزینه های   و...به صورت متمرکز انجام می پذیرد لذا تأسیسات مشترک مورد نیاز مجتمع ها ) واگذاری اراضی  :12ماده 

 مطالعات و تأسیسات نیز به عهده متقاضیان می باشد.

 نامه می باشد. شیوهندرجات این کشاورزی شیالتی مستلزم رعایت مفاد و مهای شهرک شرکت هرگونه واگذاری در قالب  -1تبصره

دارای صالحیت عمومی واگذاری اراضی  درصد از اراضی به افراد بومی محل اجرای طرح 30: در طرحهای واگذاری اراضی به صورت متمرکزاجرا می گردد 2تبصره 

تهیه زیرساخت این محدوه ) شامل کانال های آبرسان ؛ زهکش های اصلی و انتقال ؛ جاده های دسترسی ؛ ابنیه فنی ؛ دایک حفاظتی و برق درنظرگرفته می شود .

 می باشد. افراد مذکورعهده ب احداثهزینه های بعهده سرمایه گذار کالن شرکت کننده درفراخوان بوده وسایررسانی و ... ( 

درصدی افراد بومی ساکن نقاط جمعیتی پیرامون سایت های واگذاری به سرمایه گذاران کالن با هدف ایجاد اشتغال  30گذاری اراضی سهمیه : اولویت بندی وا3تبصره 

 وبا هماهنگی کمیته راهبری خواهدبود.
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و  خردبایست در هنگام انعقاد قرارداد در سایت های  با توجه به اینکه تمامی سرمایه گذاری سایت ها توسط خود سرمایه گذاران صورت می گیرد؛ متقاضی می :13ماده 

 فیش واریزی به حسابی که توسط کمیته راهبری تعیین و اعالم می گردد ضمانت نامه بانکی یا  بصورت% سهم زیربناها و تأسیسات مشترک و ساخت مزرعه را  100کالن 

 نمایند.یا واریز ارائه 

از فراخوان هزینه های مطالعات و تاسیسات مشترک را براورد و با توجه به تعداد مزرعه های مورد نظر جهت واگذاری ، اداره کل شیالت موظف است قبل  -1تبصره 

 سهم هر متقاضی را معین نماید.

راف تلقی و کمیته راهبری در صورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه های مطالعات و تأسیسات مشترک و یا عدم اجرای طرح در مدت مقرر، به منزله انص:  2تبصره 

 می بایست نسبت به معرفی سایر اشخاص واجد شرایط اقدام نماید.

استعالم بانک های عامل مکلفند قبل از ارائه تسهیالت به واجدین شرایط جهت احداث یا اجرای طرح های پرورش میگو، نظر اداره کل جهادکشاورزی را :  3تبصره 

 نمایند.

متقاضیان ملزم به ایجاد تعاونی و نظام بهره برداری و تشکل یکپارچه می باشند و کلیه امور و مسئولیت و هزینه های سایت از بدو ساخت  خرددر سایت های  : 14ماده 

 و اعضای مربوطه می باشد.تا زمان بهره برداری بر عهده تعاونی 

 نامه در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد. شیوهر مفاد و مندرجات این کلیه تعهدات اشخاص می بایست ضابطه مند بوده و منضم به توافق ب : 15ماده 

 :کمیته راهبری با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می گردد،نامه  شیوهبر حسن اجرای این : به منظور بررسی و نظارت  16ماده 

 

 جهاد کشاورزی ) رییس کمیته ( اداره کل -1

 اداره کل شیالت ) دبیر کمیته ( -2

 اقتصاد ودارایی و دبیرستاد سرمایه گذاری استاناداره کل امور  -3

 )عضو(اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  -4

 )عضو(مدیر امور اراضی سازمان -5

 )عضو(دسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهن -6

 )عضو اصلی(شرکت شهرک های کشاورزی -7

 )عضو مدعو(ی استاننماینده اداره کل بازرس -8

 )عضو مدعو(گذاری استانداریسرمایه جذب و حمایت دفتر  -9

 )عضو مدعو(نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط حسب مورد ) آب ، برق ، گاز و ...(  -10

  : دبیرخانه کمیته راهبری در شیالت مستقر خواهد بود و جلسات آن با اعالم دستور کار و دعوت قبلی برگزار می گردد. 1تبصره

 تبصره می باشد. 17ماده و  16نامه فوق مشتمل بر  شیوه
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 دول امتیاز بندی متقاضیانج

 معیار
حداکثر 

 امتیاز
 مالحظات ریز اعتبار

 10 بومی بودن

 امتیاز10محل حوزه فعالیت : بخش ساکنین 

 شیوه نامه 11طبق ماده 
 امتیاز 7شهرستان حوزه فعالیت : 

 امتیاز  5استان حوزه فعالیت : 

 امتیاز 2هر فرد مجرد بیکار : 

 

 25 تخصص حرفه ای

 رتبه کارشناسان
تخصص 

 شیالتی

سایر 

تخصص 

های 

 مرتبط

رتبه بندی های پنج گانه براساس نظام رتبه بندی -

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 

 وهمچنین دارا بودن پروانه اشتغال ازسازمان مذکور

منظور ازتخصص شیالتی رشته های تخصصی زیر گروه  -

 شیالت

سایر تخصص ها: سایررشته های علوم کشاورزی -  
 20 25 1رتبه 

 18 23 2رتبه 

 

 16 21 3رتبه 

 14 19 4رتبه 

 12 17 5رتبه 

 10 ایثارگران

  10آزاده و جانباز ایثارگراصلی : 

احراز شرایط با ارائه اصل گواهی معتبرازبنیاد شهید وامور 

 ایثارگران می باشد.

 70فرزند شهید وهمسروفرزند جانباز باالی 
  8درصد : 

 6% به باال: 25فرزند جانباز 

% درصد وبرادر وخواهرشهید: 25فرزند جانباززیر 
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 40 توان سرمایه گذاری

درصد حجم  25ارائه اسناد مثبته به میزان 

 امتیاز 10سرمایه گذاری: 

درصد حجم  50به میزان  ارائه اسناد مثبته

 امتیاز 20سرمایه گذاری: 

درصد حجم  75ارائه اسناد مثبته به میزان 

 امتیاز 30سرمایه گذاری: 

درصد حجم  100ارائه اسناد مثبته به میزان 

 امتیاز 40سرمایه گذاری: 
 

متقاضی موظف به ارائه فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی 

 وتعهد محضری می باشد.

بعنوان سهم آورده لحاظ می  –یسات مشترک هزینه تاس

گردد وامتیازی ندارد ومتقاضیان فیش واریزی یا ضمانت 

 نامه بانکی به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه خواهند داد.

موضوع به بانک های عامل توسط اداره کل شیالت اعالم 

 خواهد شد

تعداد نفرات ) متقاضیان 

 گروهی و  شرکت ها(
 امتیاز 1عضو گروه یا شرکت : به ازاء هر   6

 

 با ارائه گواهی معتبر امتیاز 1هر دوره تکثیر و پرورش میگو :  4 دوره های آموزشی

 5 سوابق عملی
 1هر سال تجربه عملی تکثیر و پرورش میگو : 

 امتیاز
 با ارائه لیست تامین اجتماعی وپرداخت حق بیمه

 


