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فاعدادرا  رودخار ازق ا  
 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي........ شركت آب منطقه

......شماره:  

.....تاريخ:..  

قـانون   108، و  98،  94،  93،  10مواد اين قرارداد در محل ................................... و به تاريخ ................. حسب اختيارات حاصل از 
نامه مربوط به بستر و حريم مجاري آبي مصوب  آئين 10ماده و مفاد  هاي مربوطه قانون توزيع عادالنه آب و تبصره 48و  2ماده ، مدني
  انند.د بين امضاءكنندگان ذيل با شرايط مرقوم منعقد و طرفين خود را ملزم و متعهد به رعايت مفاد آن ميما  هيات وزيران،1379سال 

  

ارداد -١ماده  ن    صات 
  مالكالف) 

  ............................................................................................تيريمدبه ...................................................................اي منطقهشركت آب 
  ....................................................................................................................................................................................................يبه نشان
  منتفع(بهره بردار)ب ) 

  حقيقي:شخص 
  ............................................................ماره شناسنامهش...................يكد مل.............فرزند ................خانوادگي نام ........................نام

  ................................................همراه.................تلفن تماس:ثابت ..............  شغل.............................  ساكن................از صادره
  ......................................................................................................................................................................................................نشاني 

  حقوقي:شخص 
  ....................................................................................يكداقتصاد...............................شماره ثبت.......................سازمان/ اداره/ شركت 

  ...................................................ت طبق اساسنامه شركتينوع فعال ..............................تيريمدبه ...................................... يشناسه مل
  ..............................................................................................................................................همراه.................................ثابتتماس: تلفن

  ................................................................................نشاني  ......................................................................................................................

  
ارداد -٢ماده  وع    و

  موضوع قرارداد عبارت است:
بند يك ماده شش اين قرارداد در قالب عقد اجراي اقدامات حفاظتي در بستر رودخانه ................ واقع در...................... مطابق  - 1

  حق انتفاع
در قالـب عقـد حـق    يـن قـرارداد   ا چهارطبق ماده بستر رودخانه به مساحت................مترمربع  ياز اراض يبردار استفاده و بهره - 2

 انتفاع 

  
ارداد  -٣ماده  غ    ب

باتوجـه بـه نظريـه شـماره ....................... مـورخ .................      اسـت كـه   ال يـ ..............................ر............... مقطوعاً مبلغ كل قرارداد 
بسـتر   ياراضـ صـرفا  به منظـور اسـتفاده از منـافع     يا ه شركت آب منطقهريأت مديا كارشناس منتخب هي يدادگستر يكارشناس رسم

  ) كيوست شماره يگردد.(پ يز ميبه شماره حساب مشخص شده وار يرودخانه به صورت نقد
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فاعدادرا  رودخار ازق ا  
 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي........ شركت آب منطقه

......شماره:  

.....تاريخ:..  

ت -۴ماده  عا ت    دوده 
و شـكن   سـنگ ت يـ موقع مصـالح،  ين آالت، محـدوده دپـو  يشامل محل برداشت مصالح، تـردد ماشـ   تيمساحت محدوده تحت فعال

 يفـ يو ك يكمـ  يهـا  ميحـر محدوده كار نسبت به حـد بسـتر و    ييباشد كه پالن جانما ي.... مترمربع م واقع در بسترزات مربوطه يتجه
  )دووست شماره يباشد.(پ يوست ميرودخانه مطابق پ

  واقع مساحت  X(utm)  Y(utm)  نقطه X(utm) Y(utm)نقطه  نام محدوده
(مترمربع) در بستر

  حل برداشتت ميموقع
  حدوده موردنظرم و مساحت 

1      2        

3      4      
  آالت نيموقعيت محدوده تردد ماش

  و مساحت موردنياز
1      2        
3      4      

   مصالح يموقعيت محل دپو
  و مساحت موردنياز

1      2        
3      4      

   زاتيشكن و تجهت سنگيموقع
  *از و مساحت موردنيازيدرصورت ن

1      2        
3      4      

  
در  "يديـ و تول يصـنعت  يهـا  تيـ اسـتقرار واحـدها و فعال   يارهايضوابط و مع" هاي مجاز قيد شده در رعايت مفاد و فاصلهتبصره: *

  .استقرار كارگاه و تجهيزات مربوطه در حاشيه رودخانه ضروري است

  اردادزمان دت  -۵ماده 
 ياجـرا  يبنـد  برنامـه زمـان  گـردد و   ي) محاسبه مسهوست شماره ين(پيل زميحوخ صورتجلسه تياز تار ........... ماه قراردادزمان مدت 
  . ارائه شده است چهارشماره وست يپدر ك يبه تفك موضوع قرارداد يااز مصالح رودخانه يبهره بردارو  يحفاظت يها طرح

ارداد :  -۶ماده  ی  صا   روط ا
ملـزم  بـه اجـراي مفـاد آن     را به عنوان شروط ضمن عقد پذيرفته و متعهد و   رعايت مفاد قرارداد شروط ذيلطرفين قرارداد عالوه بر 

  :باشند مي
، يي، بازگشـا ياقـدامات حفـاظت   ياز برداشت مصالح ملزم به اجرا يبه منظور جلوگيري از بروز خسارات ناش)بردار بهره(منتفع - 1

  به شرح موارد ذيل خواهد بود.رودخانه  ير و ساماندهياصالح مس
 طول ............. كيلومتر به ييبازگشا/يروبيالر /ي/اصالح مسيات ساماندهيعمل يالف) اجرا

 طول ............. كيلومتر بهت: يحد بستر در محدوده تحت فعال يگذار نشانهاي ب) اجر

  رساني: ............. مورد ج) نصب تابلوهاي اطالع
اي باشند.(پيوسـت   فني طرح ممهور به مهر شركت آب منطقـه  ها و مشخصات : در مورد بندهاي الف تا ج بايستي نقشه1تبصره 
  )پنج شماره

  باشد.  يم ششوست شماره يحجم برداشت برابر ....... مترمكعب و مشخصات و شرايط فني برداشت مصالح مطابق پ - 2
سازمان صنعت، معـدن  ك ماه نسبت به اخذ مجوز از ين قرارداد ظرف حداكثر يگردد پس از مبادله ا يمتعهد م بردار) (بهرهمنتفع - 3
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فاعدادرا  رودخار ازق ا  
 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي........ شركت آب منطقه

......شماره:  

.....تاريخ:..  

 ياز اراضـ  يبـردار  هرگونـه بهـره  ند اخذ مجوز قرار دهد. يان فرآيرا در جر يا د و شركت آب منطقهيو تجارت استان اقدام نما
 مالـك د ييـ و تا ياز طـرف متقاضـ   ين مهلت منوط به ارائـه مسـتندات مكفـ   يد ايتمد ر نخواهد بود.يبدون ارائه مجوز امكانپذ

 باشد. يم

  .اين قرارداد نخواهد بود مبلغبوده و جايگزين  منتفعنه هزينه و عوارض پرداختي به وزارت صنعت معدن بر عهده : هرگوتبصره
ارتباط بـا نـاظر   جهت  يا د شركت آب منطقهييصالح مورد تايذ يكارشناس فن يموظف است نسبت به معرفبردار)  (بهرهمنتفع - 4

 د.يماتعهدات اقدام ن ياجرا يدر راستا يا شركت آب منطقه

اعم از محـدوده  قرارداد چهارمندرج در ماده محدوده كار وفق مشخصات موظف است نسبت به عالمتگذاري بردار)  (بهرهمنتفع - 5
 اقدام نمايد.برداشت، دپو، تردد و ...

به انجام  مالك تبا نظاريك  بندعهدات مندرج در ت يبا اجرارا  ات برداشت مصالح مازاديگردد عمل يمتعهد مبردار)  (بهرهمنتفع - 6
 رساند.

بـا   يو عرضـ  يل طـول يـ و اسـتخراج پروف  يه نقشه توپوگرافيتهي و ربردا نقشه يها نهيپرداخت هزموظف به بردار)  (بهرهمنتفع - 7
 هفتپيوست شماره ط مندرج در يمطابق شراقبل از برداشت مصالح و پس از برداشت در دو زمان  1000/1 يال 200/1 اسيمق

 .باشد يمه مربوط يها نهيو پرداخت هز

تعهدات منـدرج   يدر برداشت شن و ماسه و اجرابردار)  (بهرهمنتفع اي از طريق تعيين ناظر، بر نحوه عملكرد شركت آب منطقه - 8
 .برسد يا د شركت آب منطقهييز به تايد. ضمناً الزم است ناظر سازمان صنعت، معدن و تجارت نينما ينظارت م يكبند در 

ـ پـس از تا به صـورت ..................... را از عملكرد خود  يا دورهگزارش  ملزم استبردار)  (بهرهمنتفع - 9 بـه شـركت آب    نـاظر د يي
 اي ارسال نمايد. منطقه

ت يـ قرارداد انجام دهـد و پـس از اتمـام آن هرگونـه فعال    زمان خود را در مدت  يها تيه فعاليموظف است كلبردار) (بهرهمنتفع - 10
 مشابه آن ممنوع است. مثل حمل مصالح دپو شده و ينيتحت عناو

ـ و ن مالـك ن شده توسط ييتع يمطابق با دستورالعمل و مشخصات فند يبا يمبردار)  (بهرهمنتفع - 11 سـازمان   ير اسـتانداردها يز سـا ي
 د. يرودخانه را لحاظ و اجرا نما بهاز ورود پساب  يريجلوگ يدات الزم برايست، تمهيط زيحفاظت مح

منـابع  ادارات كـل   ازرا د مجـوز الزم  يـ با ي، مياهيو گونه گ ، درختبه كندن هرگونه درختچه بردار) (بهرهمنتفعاز يدرصورت ن - 12
 خسارت وارده خواهد بود. يپاسخگوماً ينصورت مستقير ايد در غينمااخذ ست يط زيو مح يعيطب

طه (از جمله اخـذ مجوزهـاي   قبل از اجراي اين قرارداد مكلف به رعايت ساير نظامات قـانوني و قوانين مربو بردار) (بهرهمنتفع - 13
 . باشد يم)و ...، سازمان صنعت، معدن و تجارت ستيط زيسازمان حفاظت محاز جمله الزم از ساير مراجع قانوني ذيصالح 

 ندارد.را ت يمحدود تحت فعالدر  ير كاربرييچگونه تغيحق هبردار)  (بهرهمنتفع - 14

رده ناشي از بـروز حـوادث غيرمترقبـه از جملـه سـيل و ...  بـه       در اجراي قرارداد مسئوليت جبران ضرر و زيان و خسارات وا - 15
بـوده و در ايـن رابطـه هيچگونـه مسـئوليتي      بـردار)    (بهرهمنتفعاشخاص حقيقي و حقوقي به عهده ر يساو يا  بردار) (بهرهمنتفع

 نخواهد بود. مالكمتوجه 

رائه و كليه مسئوليتهاي مدني و كيفري را بر عهـده  د تعهد نامه محضري ايبا يم منتفعن خصوص يتبصره: الزم به ذكر است در ا
 داشته باشد.

در مورد قرارداد، بـه هـر نحـو ممكـن بـه طـور مسـتقيم يـا         بردار)  (بهرهمنتفعچنانچه در اثر اجراي مفاد اين قرارداد يا فعاليت  - 16
حقوقي ديگر گـردد،   ز حقيقي ون اشخاص ثالث اعم ايو عوامل آن و همچن )بردار بهرهمنتفع (غيرمستقيم ضرر و زياني متوجه 

هاي قانوني مترتب بر آن و پاسخگويي به ادعاهاي احتمالي اشخاص فـوق در هـر يـك از مراجـع قضـائي و       تمامي مسئوليت
  خواهد بود.بردار)  (بهرهمنتفع اداري و جبران ضرر و زيان وارده به هر ميزان به عهده



 
 

5 

فاعدادرا  رودخار ازق ا  
 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي........ شركت آب منطقه

......شماره:  

.....تاريخ:..  

و تحـت   يمشـاع ، و حقوقي اعم از كلـي، جزئـي  را به اشخاص حقيقي  راردادقفع مورد حق انتقال عين و منابردار)  (بهرهمنتفع - 17
ن شـرط،  يـ قائل شـود. درصـورت تخلـف از ا    يگريد ينسبت به آن برا يحق يتواند با عقود ثانو يرا ندارد و نم يچ عنوانيه

بردار)  (بهرهنتفعمان وارده به عهده يها و ضرر و ز نهيه هزيو از درجه اعتبار ساقط و جبران كل خود فسخ) خ(خودبهنفسمقرارداد 
 درقبال اشخاص نخواهد داشت. يتيگونه مسئول چيهمالك باشد و  يم

گـردد از   ياعالم شده خواهد داشت و متعهد مـ  يرا منحصراً بر اساس نوع كاربر انتفاعمورد  يحق استفاده از منافع اراضمنتفع  - 18
د. يـ نما يداً خـوددار يـ ن قـرارداد اك يـ وضـوع ا م يو غـرس اشـجار در اراضـ    يانيجاد اعيه و ايسات و ابنيهرگونه احداث تأس

اسـت   يهينخواهد شـد. بـد   رفتهيپذ منتفع ياز سو يينه ادعاچگويخود فسخ و ه ن شرط قرارداد خودبهيت تخلف از ادرصور
 باشد. يم منتفعسات و اعاده به وضع سابق كالً به عهده يتأس يآور قلع، جمع يها نهيهز

نمايد و لو اينكه قرارداد  ايجاد نمي منتفعق ريشـه و كسب و پيشه تحت هيچ عنواني براي گونه حقي اعم از حاين قرارداد هيچ - 19
به صورت متوالي تمديد گردد. لذا طرح هرگونه ادعا در اين خصوص در هر يـك از مراجـع اداري، قضـايي از درجـه اعتبـار      

 نمايد. قبالً اين حق را از خود سلب و ساقط مي منتفع باشد و ساقط مي

هـا و   بـدون مجـوز تخصـيص آب از هيئـت    توانـد   ينم منتفعد. ينما يجاد نمين آب ايمبر تأ يمبن يچگونه تعهديه دقراردان يا - 20
 داشت از آبهاي سطحي يا زيرزميني نمايد.برداري و بر هاي قانوني مبادرت به بهره كميسيون

 باشد. مي قراردادريم اراضي مورد و ساير مجاورين در ح مالكموظف به رعايت حقوق ارتفاقي  بردار) (بهرهمنتفع - 21

طرح تفصـيلي   يمنافع اراضي مورد قرارداد با وضعيت موجود به متقاضي واگذار گرديده و در قبال هرگونه تغيير ناشي از اجرا - 22
يا هر طرح ديگري(در طول مدت قرارداد) كه منجر به تغيير در وضعيت و يا كاهش مسـاحت زمـين يـا عـدم امكـان       يو هاد

حق هرگونه ادعـا، اعتـراض و شـكايتي را از خـود     منتفع هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و  مالكرد قراردادگردد، انتفاع مو
 نمايد. سلب و ساقط مي

هاي آب و برق يا هر دليل ديگري بـه تشـخيص    هاي عمراني يا طرح جهت اجراي طرح قراردادبه مورد  مالكدر صورت نياز  - 23
و بـا اعـالم قبلـي و پرداخـت      قـرارداد د شد. بديهي است در صورت عدم انقضـاء مهلـت   ، قرارداد حاضر تمديد نخواهمالك

طرفه فسـخ و اقـدام بـه تخليـه مـورد       حق خواهد داشت قرارداد را يك مالكخسارت وارده نسبت به باقيمانده مدت قرارداد، 
و عدم تمديد قرارداد بـه دليـل    راردادقاز طريق مرجع صالح قضايي نمايد. الزم به ذكر است در صورت انقضاء مهلت  قرارداد

 قابل پرداخت نخواهد بود. منتفعو يا هر دليل ديگر، خسارتي نيز بابت عدم تمديد به  قراردادبه مورد  مالكنياز 

در بـرداري و انتفـاع از آن    هاي مربوطه جهت استفاده، بهـره رسيده لذا كليه هزينه منتفعقبالً به رويت  قرارداداز آنجائيكه مورد  - 24
خواهد بود و پس از اتمام قرارداد هيچگونه ادعايي نسـبت بـه محاسـبه و     منتفع چارچوب قرارداد به هر نحو و عنوان به عهده

 پذيرفته نخواهد بود. منتفعهاي موصوف از سوي دريافت هزينه

ـ  ساتياز وارد شدن خسارت به منابع و تاس يريجلوگبه منظور تضمين انجام تعهدات قرارداد حاضر،  - 25  يو الـزام بـه اجـرا    يآب
بـه مبلـغ ...................... ريـال    هشت شماره پيوست )يمحضر نامهتعهدبه همراه  سفته(ضمانت نامه بانكي/  منتفعمفاد قرارداد، 

ا يـ و  ن قـرارداد از مفاد اي منتفعتحويل داده است كه در صورت تخلف  مالكبه شماره .................... مورخ ...................  را به 
، تضـمين مـاخوذه را   دقرارداعالوه بر فسخ  مالك موجود در رودخانه، يها و سازه يآب يواردشدن خسارت به رودخانه، مجار

) از محـل ايـن تضـمين تسـويه     مالـك هاي متعلقه (صرفاً به تشخيص به مورد اجرا گذاشته و پس از وصول و كسركليه هزينه
 ).مبلغ قرارداد استن................درصد از كل ي(مبلغ تضمواهد آورد.بعمل خ منتفعحساب الزم را با 

با امضاي ذيل اين قرارداد اقرار بـه   منتفعگرديد و  منتفعتحويل  13همزمان با امضاي قرارداد در تاريخ ... / ... /    قراردادمورد  - 26
 نمود. قراردادتحويل اراضي مورد 
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فاعدادرا  رودخار ازق ا  
 شركت مديريت منابع آب ايران

 اي........ شركت آب منطقه

......شماره:  

.....تاريخ:..  

ارداد را -٧ماده خ    ط 
و خسـارت   بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي فسخ مالكداد از طرف رقرا دياداد عدول نمرك از مفاد قراياز هر فعمنتچنانچه 

، هيچگونـه ادعـا و   منتفـع ن محاسبه و اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت فسـخ قـرارداد ناشـي از تخلـف     يوارده از محل تضم
 در هيچيك از مراجع قانوني پذيرفته نخواهد شد. مالكعليه  منتفعاعتراضي از سوي 

ن -٨ ماده ی    شا
هاي خـود را حـداكثر ظـرف يـك     باشد. لذا طرفين موظفند تغيير نشانيمحل اقامت قانوني طرفين مندرج در ماده يك قرارداد مي

  هاي مندرج در قرارداد به منزله ابالغ واقعي خواهد بود.صورت ارسال مكاتبات به نشانيهفته كتباً اطالع دهند. در غير اين
  

تال -٩ماده    تا
فتـر  ده يـ د نظريـ داد بروز نمارك از مواد قراير هرير و تفسيا تعبيداد رموضوع قرا يث اجراين از حين طرفيب يكه اختالفيدرصورت

ملـزم اسـت كـه تـا حـل اختالفـات        يمالك عمل خواهد بود. متقاضـ  احل شركت مديريت منابع آب ايرانها و سو مهندسي رودخانه
  د.يداد بعهده دارد اجرا نماررا كه به موجب قرا يتعهدات

ت -١٠ماده    ارداد  ی ویپ
واقـع   ياراض حق انتفاعمبلغ اين قرارداد (ره در مورد يأت مديا كارشناس منتخب هينظريه كارشناس رسمي دادگستري  - -كي

  )در بستر رودخانه
واقـع در محـدوده    يص مسـاحت اراضـ  يو تشخ م رودخانهينسبت به حدود بستر و احار پالن جانمايي محدوده كارنقشه  -دو

  بستر 
  مجوز صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت ين بر مبنايل زميسه تحوصورتجل - سه

  اي برداري از مصالح رودخانه و بهره يحفاظت يها طرح ياجرا يبند برنامه زمان-چهار 
  مشخصات و شرايط فني برداشت مصالح -شش 
  يو سامانده يحفاظت يها طرح ياجرامربوط به ممهور هاي  مشخصات فني و نقشه -پنج 
  از برداشت و بعد رودخانه قبل  يو عرض يطول يها ليو پروف1000/1 يال 200/1 ينقشه توپوگراف -هفت
  يا سفته به همراه تعهد محضري ينامه بانك ضمانت -هشت

  
مطـابق قـوانين دولـت     10هـاي موضـوع مـاده     بند شـامل پيوسـت   26مشتمل بر  يط اختصاصيشراماده و  10اين قرارداد مشتمل بر 

  مي ايران در سه نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار واحد تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و در اختيار طرفين قرار گرفت.//جمهوري اسال
  

    منتفع          ...............تيريبه مد........... يا : شركت آب منطقهمالك
  امضاء                    امضاء




