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آئو  نامه مربلو  بله حلريم و بسلتر مجلاری آبلی        01و  8،  7رودخانه / مسو  / نهر طبوهی ....................... صرفاً جهت شمول مواد 

قانون توزيع عادالنه آب و آئو  نامه مربلو  بله   بر اطالع از ر در کمال صحت سالمت عق  و اراده ضم  اقرارا نموده ام 0771مصوب 

بستر و مجاری آبی متههد و ملتزم شده و ملی رلردم .در صلورت تحقلث و ثبلوت      مقررات حاکم بر حريم و بستر مجاری آبی و ساير 

اينجانب مکلل   ساقط می شود و  سخ و از درجه اعتبارقزوي  فمنعقه ای  نهقده بو  اينجانب و شرکت آبماجاره موارد ذي  قرارداد 

به تخلوه عو  مستاجره و تحوي  آن به شرکت آب منعقه ای قزوي  و اعاده وضع به حال سابث می باشلم و در صلورت علدم اقلدام     

کلوه مسئولوتهای قلانونی  شرکت رأساً می تواند نسبت به انجام امور فوق بدون اخذ دستور مقام قضايی اقدامات الزم را بهم  آورد و 

بر عهده اينجانب بوده و هوچ رونه ادعا و اعتراض نداشته و متههد می شوم خسارات وارده به شرکت آب منعقه ای قزوي  و اشخاص 

ثالث را شخصاً جبران نموده و هوچ رونه مسئولوتی متوجه شرکت آب منعقه ای قزوي  نخواهد بود و حث هر رونه ادعاء و اعتلراض  

 ز خود سلب و شخصاً پاسخگو خواهم بود.را ا

 در صورت احداث تأسوسات ، ابنوه و ايجاد اعوانی و غرس اشجار که منجر به تغوور نوع کاربری و يا عدم امکان استفاده اولوه شود.-0
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