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 و قباون  رواطبم مبن ر    قباون  مبیو ،   حسب  اتیاباراح حا بل ا    ، ای قزوین شرکت آب منطقهمحل  در این قرارداد

 و مفباد آیبان وامبه مرطبن  طبه طسبیر       های مرطنطه و تبصره قاون  تن یع عادالوه آب و 26ماده  و 6731سال  مسیا ر

ای غارقاطبل  ، کبه مجمنعبه  آ  2یارک مباده  ، طه همراه اسناد و مهائت و یرا  6731حریم مجاری آط  مصنب سال 

معاو  )ییاله ملک  آقای  وماینیگ ای قزوین طه  شرکت سهام  آب منطقه ماطانف  ......در تاریخ  تفکاک است،

. تلفبن   ..................طه وشباو     هائت مییره(اطراهام  عفرواا )وماینیه منیخ  آقای  و (طرداریحفاظت و طهره

تلفبن   .....طبه شبماره شناسبنامه     ......فر وبی  .............. وشند ا  یبک سبن   وامایه م  من رپس  این ا که  ..............

شند ا  سنی دیگر، طبق مقرراح و شرایط  که در اسناد و میارک این این پس مسیأ ر وامایه م  که ا  ..................

 گردد.قرارداد درج شیه است، منعقی م 

 

 :موضوع اجاره -1ماده 

طبه مسباحت   ............واقع در روسبیای   طرداری ا  منافع شش داوگ یک قطعه  مان عبارح است ا  حق اسیفاده و طهره

میرمرطع )در  نرح و ند سنی ثبی ( منضنع ورقه مالکات چاپ  طه شماره  زو پالک ثبی  شماره طخبش دارای   .....

قهل    وهرطباعب   / مسبال/ رودخانه  نست که طه عننا  اراض  مجباور ) اطعاد و منقعات منیرج درکروک  و وقشه پا

 عالمیگذاری طر روی  مان طه رویت طرفان رسایه است.و ( طا حیود ارطعه تعاان شیه در وقشه اوزن

 بسترمرده و....( -بسترمتروک  –)بسترباقیمانده بعدازدیواره نوع اراضی تحت اجاره: -2ماده 

طنده که مسیا ر طا اطالع ا  منا ین قاونو  و  ما ادطسیر  ..…کارشناس  .…یناد گزارش ا اره طه اسونع اراض  منرد 

و ضناطم و مقرراح منرد عمل و ارح وابرو میعهبی   6731تعاریف ارائه شیه منیرج در آیان وامه حریم و طسیر مصنب 

 طاشی. طه اوجام این قرارداد م 

 مدت اجاره:-3ماده 

 طاشی. م و حداکثر یک سا    22/12/29 لغایت 22/12/23 ختاری ماه ا  دوا دهمیح ا اره 

 نوع کاربری: -9ماده 

 ماده هت منارد مشمنل   رفاً قرارداد )پانست شماره دو( منیرج در و اساس شرایم فن  تایای شیه تنسم من ر طر

 طاشی. م  ما اد ونع ا  6731حریم مجاری آط  مصنب سال و آیان وامه مرطن  طه طسیر 61

 اجاره بها: -5ماده

ریبال   2،611،111و در کبل   611،111، مالااح طبر ار ش افبزوده   ریال 2،111،111مبلغ ، سالااوه طها کل مبلغ ا اره

 ملب  طاوک  وزد 2633137717111حساب شماره  سال طه اول هر سالااوه در تمام میح ا اره طه قرار که در طاشی م 

واریبز   در  نرح تاتار در و گردد م  آ  تحنیل من ر رسای و واریزای قزوین  طه وام شرکت آب منطقه مرکزیشعبه 

 مبن ر  سباقم و  اعیببار  در به  طبه تبند ا    قرارداد تبند  طرف مسیا ر، ا  ده رو  اقسا  طاش ا  پرداتت هریک ا  و

وسببت طبه   طه دلال فسخ قرارداد ا اره  مسیا ر طه من   قاون  مالک و و طه تشریفاح قضای  راساً تناوی طیو  واا  م 

 طاشی. منظف طه رعایت این شر  م  مسیا ر واز ا اره اقیام ومایی و تخلاه منرد
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 تبصره:

 -سبفیه  ط  چبک/  طه عننا  قرض الحسنه وقیاً/ طرف مسیا ر ا  اوعقاد قرارداد ریال همزما  طا                     مبلغ

لاکن طان طرفان شر    ما  فسخ است،  اره یاتاریخ اوقضای میح ا  ما  پرداتت این قرض، طه من ر پرداتت شی.

 عبان آ   بحاو و   ا اره تخلابه و  اینکه منرد مگر شیه که قرض دهنیه حق مطالبه یا طا پرداتت این قرض راویارد،

 شند.  مسیرد سالم طه من ر

 صدرالذکر( مواد رعایت مفاد )عالوه بر شروط اختصاصی قرارداد:-6ماده 

ملزم  و میعهی پذیرفیه و شرو  ذیل را طه عننا  شرو  ضمن عقی ا اره، ایت مفاد قراردادرع عالوه طر طرفان قرارداد

 طاشنی. آ  م  طه ا رای مفاد

طبه حسباب    ای قبزوین و  و به شبرکت آب منطقبه    در - تاریخ تا مبلغ ا اره را حیاکثر شند م  میعهی مسیا ر -1-6

  نل دریافت ومایی.گناه  و میقاطالً و واریزطاوک مل   وزد 2105133313116

قبرارداد   4ماده  اساس ونع کارطری اعالم شیه در طر منحصراً ا اره را منافع اراض  منرد حق اسیفاده ا  مسیا ر -1-2

اراضب  منضبنع    در غرس اشبجار  اعااو  و ایجاد اطناه و هرگنوه احیاث تاساساح و ا  گردد میعهی م  داشت و تناهی

در نرح تخلف  تندداری ومایی. اکایاً شند عیم امکا  )اسیفاده اولاه( یا نع کارطری وو طه تغاار که منجر این قرارداد

طبییه  اسبت    طبند.  پذیرفیبه وخناهبی   سبنی مسبیا ر   هاچگنوه ادعای  ا  فسخ و طه تند قرارداد تندها این شر  ا 

 بنرح اسبینکاف    در و طاشبی  مب   طبه عهبیه مسبیا ر    اعاده طه وضع ساطق کالً آوری تاساساح و  مع های قلع، هزینه

محبل   ا  هبای مرطنطبه را   هزینبه  اقبیام و  وسببت طبه ایبن امبر     راسباً  تناوبی  م  من ر ،اعاده طه وضع ساطق ا  مسیا ر

 ومایی.   دریافت مسیا ر ا  روش دیگر هر یا 3 الحسنه تضمان طنی قرض

  ملبه اتبذ   اوان مرطنطبه )ا  قبن  وظامباح قباونو  و   طه رعایبت سبایر  مکلف  ا رای این قرارداد قبل ا  مسیا ر -1-7

 نرح  در تناهیطند، تخصاص آب( تامان و مجن  مرا ع قاونو  ذیصالح طه ویژه مرا ع  یور سایر ال م ا  مجن های

در به   ا  فسبخ و  طبه تبند   تبند  قرارداد حاضر ماوع قاونو ، و ونع فساد کشف هر باح تالف وثا یا این امر تخط  ا 

واش    نرح فسخ قرارداد طییه  است در طاشی. م  نلایهای قاونو  طه عهیه مسیا رکلاه مسئ و شند ساقم م  اعیبار

 مرا ع قاونو  پذیرفیه وخناهی یک ا  هاچ در علاه من ر سنی مسیا ر اعیراض  ا  و هاچگنوه ادعا تخلف مسیا ر ا 

 شی.

 گردیبیه و  ه میقاضب  واگبذار  طب  مبادلبه قبرارداد    ما  تنظبام و  در وضعات من ند طاا اره  منافع اراض  منرد -1-4

 کاهش مساحت  مبان و  یا وضعات و در طه تغاار طرح دیگری که منجر هر یا طرح تفصال  و واش  ا  هرگنوه تغاار

حبق هرگنوبه    مسبیا ر  داشت و قبال آ  وخناهی هاچگنوه مسئنلای  در من ر ا اره شند، عیم امکا  اویفاع منرد یا

 ومایی.   ساقم م  سل  و تند ا  را شکایی  و اعیراض ادعا،

 مله  حنادث غارمیرقبه ا  طرو  تساراح وارده واش  ا   یا  و و ا اره مسئنلات  برا  ضرر ا رای قرارداد در -1-3

دراین راططه هاچگنوه مسبئنلای  مین به    طنده و حقنق  طه عهیه مسیا ر اشخاص حقاق  و ویا طه مسیا ر سال و...

 طند. وخناهی من ر

 مشاع  وبیارد   زئ  و حقنق  اعم ا کل ، طه اشخاص حقاق  و منافع منرد ا اره را حق اویقال عان و مسیا ر -1-1

طه  این شر  قرارداد تند  نرح تخلف ا  در حق  وسبت طه آ  طرای دیگری قائل شند. تناوی تحت هاچ عننا  وم  و
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 مبن ر  و طاشبی  مب   مسبیا ر  رده طبه عهبیه   یبا  وا  و ضرر ها،  برا  کلاه هزینه ساقم و در ه اعیبار ا  فسخ و تند

 داشت. قبال اشخاص ثالث وخناهی هاچگنوه مسئنلای  در

 طاشبی  م  طه من ر ا اره عاناً تحنیل منرد رفع تصرف و ،اوقضای میح ا اره منظف طه تخلاه طه محض مسیا ر -1-3

 قبرارداد  طبرای تمییبی   اضای مسیا رطییه  است  رف تق ًوسبت طه تمییی قرارداد اقیام ومایی. کیبا اینکه من ر مگر

طبه مسبیا ر قاطبل پرداتبت      قرارداد طاطت عیم تمییی هاچگنوه تسارت  واز و ومایی ایجاد وم  هاچگنوه حق  طرای او

 طند. وخناهی

پاشبه تحبت هباچ عنبناو       حق  ارعاوه وکسب  و   راع ، کارکرد ،حق ریشه هاچگنوه حق  اعم ا  این قرارداد -1-3

این تصبنص   طرح هرگنوه ادعا در لذال  تمییی گردد. اینکه قرارداد طه  نرح مینا ومایی ولن وم  جادای طرای مسیا ر

سباقم   سبل  و  تبند  ا  قبالً ایبن حبق را   مسیا ر و طاشی در ه اعیبارساقم م  قضای  ا  مرا ع اداری، یک ا  هر در

 ومایی. م 

 و ومایبی  ومب   ایجباد  طرای مسیا ر غارمجاور یا آط  مجاور مناطع طرداری ا هاچگنوه حق  طرای طهره این قرارداد -1-1

مجن هبای قباونو   هبت     مکلبف طبه اتبذ    راساً مسیا ر و آورد وخناهی  هت تامان آب طه و ند تکلاف  طرای من ر

ایبن   هرگنوه ماوع قاونو ، طرداری آب یا طهره مجن  اتذ در  نرح عیم تنفاق مسیا ر در طاشی. م  تامان آب منردواا 

 طند. تناهی  یا  وارده طعهیه مسیا ر و  برا  کلاه ضرر فسخ و راردادق

 طبرداری و  های قاونو  مبادرح طه طهبره  کماسان  و ها هائت تخصاص آب ا  مجن  چناوچه مسیا ر طیو  اتذ -1-61

 و شبی  ناهبی ساقم ت در ه اعیبار ا  فسخ و طه تند تند این قرارداد  یر مان  طنمایی، های سطح  یا طرداشت ا  آب

 داشت. اداری وخناهی مرا ع قضای  و در شکایی  را اعیراض و حق هاچگنوه ادعا، مسیا ر

حبریم اراضب  منردا باره     سبایرمجاورین در  و  ارح وابرو( )و منظف طه رعایت حقنق ارتفاق  مبن ر  مسیا ر -1-66

   .طاشی م 

دلال دیگبری   هر طرق یا های آب وطرح یا ا اره  هت ا رای طرحهای عمراو  طه منرد من ر  نرح واا  در -1-62

اعبالم   یا مهلت قرارداد ا اره و  نرح عیم اوقضا طییه  است در شی. وخناهی تمییی حاضر قرارداد طه تشخاص من ر،

 یکطرفبه فسبخ و   را داشت قبرارداد  من رحق تناهی ،وسبت طه طاقاماویه میح قرارداد پرداتت تسارح وارده، قبل  و

عبیم    نرح اوقضاء مهلت ا باره و  است در ا اره ا طریق مر ع  الو قضای  ومایی. ال م طه ذکر منرداقیام طه تخلاه 

طاطت عیم تمییبی طبه مسبیا ر قاطبل      تسارت  واز دلال دیگر، هر یا ا اره و طه منرد من ر طه دلال واا  تمییی قرارداد

 طند. پرداتت وخناهی

 مسیقام یبا  ممکن طه طنر طه هروحن ا اره، منرد در فعالات مسیا ر یا این قرارداد ا رای مفاد اثر چناوچه در -1-67

هبای قباونو    تمبام  مسبئنلات   گبردد،  حقنق  دیگبر   یاو  مین ه اشخاص ثالث اعم ا حقاق  و و غارمسیقام ضرر

 و  ببرا  ضبرر   اداری و مرا بع قضبای  و   یبک ا   هر پاسخگنی  طه ادعاهای احیمال  اشخاص فنق در آ  و مرتبم طا

 طند. تناهی مازا  طه عهیه مسیا ر هر  یا  وارده طه

 ا باره را  منظف اسبت مبنرد   مسیا ر میح و...( اوقضاء قبال فسخ، ا اره طه هردلال  )ا  اسیرداد منرد قبل ا  -1-64

 ومایی. مسیرد تحنیل و من ر حضنر ای طا ط   نرتجلسه اولاه اعاده ومنده و طه وضع ساطق و عاناً

طبرداری  طهره های مرطنطه  هت اسیفاده، کلاه هزینه لذا ،رسایه ًطه رویت مسیا ر ا اره قبال یاکه منردآوجا ا  -1-63

ا باره   اتمام قبرارداد  پس ا  و طند تناهی عننا  طه عهیه مسیا ر ا اره طه هروحن و چارچنب قرارداد اویفاع ا آ  در و

 طند. پذیرفیه وخناهی سنی مسیا ر ف ا های من ن هزینهدریافت  هاچگنوه ادعای  وسبت طه محاسبه و
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ریبال طبه    -سفیه پانست طه مبلغ  ضماوت وامه طاوک / مسیا ر حاضر، تضمان اوجام تعهیاح قرارداد طه منظنر -1-61

عالوه طر فسبخ   رمن  این قرارداد، مفاد ا   نرح تخلف مسیا ر تحنیل داده است که در طه من ر را - منرخ -شماره 

 طه تشخاص مبن ر(  های میعلقه ) رفاً کسرکلاه هزینه و نل و پس ا  گذاشیه و ا را طه منرد ه راتضمان ماتنذ ،آ 

 آورد. طه عمل تناهی طا مسیا ر محل تضمان تسنیه حساب ال م را ا 

 عیم ا رای تعهیاح این قبرارداد  یا شرو  ضمن قرارداد ا  طه دلال تخلف مسیا ر کلاه مناردی که من ر در -1-63

اینکبه مبیح ا باره     گردیی، اعم ا  دریافت تناهی مسیا ر کل ا اره طهاء یکساله ا  ومایی اعمال م  را تندحق فسخ 

ساقم  سل  و تند ا  اعیراض  را و حق هرگنوه ادعا قرارداد اوعقاد ا  طعی قبل و مسیا ر و وشیه طاشی منقض  شیه یا

 ومنده است.

 قبرارداد امضای ذیل ایبن   طا مسیا ر و گردیی تحنیل مسیا ر -منرخ  امضای قرارداد در ا اره همزما  طا منرد-1-63

 ا اره ومند. تصرف اراض  منرد طه تحنیل و اقرار

 نشانی طرفین-0ماده

 را هبای تبند   .لذا طبرفان منظفنبی تغااروشباو    شیه اسبت  ذکر قرارداداطییای  محل اقامت قاونو  طرفان منیرج در

قرارداد طه منزلبه   های منیرج در اینصنرح ارسال مکاتباح طه وشاو  غار در .ظرف یک هفیه کیباً اطالع دهنی حیاکثر

 طند. اطالغ واقع  تناهی

 های قرارداد پیوست -3ماده

 ا اره کروک  اراض  منرد وقشه و -یک

 ها یک گزارش کارشناس مهنیس رودتاوه پانست شماره -دو

 فن  قرارداد پانست ماده دو –سه 

 ریه کارشناس رسم  دادگسیریپانست شماره سه وظ -چهار

مطاطق قناوان دولت  مهبنری اسبالم     هشتپانسیهای منضنع ماده طنی شامل  63 ماده و 3 مشیمل طر این قرارداد

 گرفت. طرفان قرار دراتیاار و مبادله گردیی و امضاء ،تنظام واحی دارای اعیبار سه وسخه میحیالمین و ایرا  در

 

 مستاجر موجر

 .................................... ی قزویناشرکت آب منطقه

 محل مهر/ امضاء / اثر اوگشت ییاله ملک 

  اطراهام  عفرواا

 


