
 بسمه تعالی

 آیین نامه 21تعهد نامه مخصوص چاههای مشمول ماده 

شناسنام /شدااه  ببدت .....................   شدااه    بد  فرزند  .................   اینجانب/اینجانبان آقای/خانم/شرکت ...............

 سدددداکق /اقامب ددددا   .............صددددااه  از/مبدددد. ببددددت ............................ مبت دددد /.اهی. ببددددت .............    

از ردر.   بد  ناایند     اصا با/اصا با و بتکا دت از ردر. ............................. /  ...................................................................

و آییق نام  هدای ارراید  آن و بد      ک  با آ اه  کام. از قانتن .تزیع عااالن  آب/خانم/شرکت ...................... آقای

مترب فرم اهختاست اهائد  و ببدت شد   بد  شدااه  .................... مدته. ........................ بد  امدته آب ش رسدبان          

اهای پدک   اه اهاضد  ا  چا  ر ت مصدر. ....................... یک حلق  پروان  حفر  ................................. .قاضای ص وه

ها  اصل  بخش ................... واقع اه قرید  .............. ش رسدبان .......................   فرع  از ....................... ببب  .................

نسبت ب  اهاض  متضدت  اسدناا اهائد  شد       ختایا متکلیق/ختا و متکلیق ااشب  ضاق اقراه بر ما کیت و .صر. 

 تسیل  مبع   و ملبزم ش   و م   رام.ب ین

پروان  صااه  ب  هیچ ور  ا یل  بر ما کیت اهاض  .عرف  ش   و قندا  نبدتا  و ناد  .تاند  ر دت اهائد  بد          -2

 مقاما  هسا  بعنتان قرائق، شتاه  و مسبن ا  .صرفا  ما کان  متها اسبفاا  قراه  یرا.

ضداق  و  و قنا  اهائ  شد   مدتها  دتاه  اسدت    ن مشاع  اهاض  با اعکم اینک  هضایت و متافقت کلی  ما کا -1

ره و نقصدان  چنانچ  بر ابر حفر چا /قنا  یا هر  تن  اق ام  مترب ضد  ،هعایت کلی  حقتق فرض  و مبصته  آنان

و یا اه صته.یک  منابع اررا. مب. چا  ب  کاهشناس اهائ  نش   باش  و یا چدا  متردتا    آب و منافع اررا.  رام

ای از حفدر و نصدب    تن  اق ام اه هدر مرحلد    ناتا  باشم ب ون هیچ عذه و ااعای  از هر نض  غیر ها اهائ  اه اها

 .ج یزا  و یا ب ر  برااهی از چا  ختاااهی نااییم.

اه صته  .بقق و ببت  متاها زیر چنانچ  هسی    شرکت س ام  آب منطقد  ای قدزویق و اااه  امدته آب     -3

ه   غت و از اهر  اعبباه ساقط  راا هیچ تن  ااعاء و اعبراض از قبی. کشت سدبز و غیدر    مبتقف و یا پروان  صاا

شتم خساها  واها  ب  اشخاص با ث ها شخصاً ربران ناتا  و هیچ  تن  مسدوت یب  مبترد     ن اشب  و مبع   م 

هدر  تند  ااعداء و    شرکت س ام  آب منطق  ای قزویق و اااه  امته آب و کاهشناسان اعزام  نختاه  بتا و حدق  

اااه  امدته آب  شرکت سد ام  آب منطقد  ای قدزویق و    اعبراض ها از ختا سلب و شخصاً پاس.  ت ختاهم بتا و 

عکو  بر اق اما  قانتن  از رال  ررح شکایت کیفری و اقام  اعتی حقتق  حق ابطال پروان  و رلت یری از ب ر  

   ااشت. برااهی چا  ها ب ون مرارع  ب  مرارع قضائ  ختاه

.رای  اه ما کیت و .صر. اهاض  .عرف  ش   و اعبراض شرکای مشاع  اه متها حفر چا  اه اهاضد  مشدا     الف:

و اببا  رعل  بتان امضاء ها یا آباه ان شت و غیر واقع بدتان  دتاه  هدای ابدرازی اه مدتها ما کیدت و میدزان        

 اهاض .

 ببب  واها .شخیص  راا.   چنانچ  برابر آهاء صااه  از مرارع صا ب  اعبراض ب:

چنانچ  هر یک از اسناا و م اه  از رال   تاه  ها ناایند   ، نقشد  و کروکد  هدا بلبدای رعلد  بدتان         :ج

 م اه ، نتشب  ها و امضاء ها یا آباه ان شت متها شکایت و .رای  قراه  یرا.  

 چنانچ  معلتم شتا مب. حفر چا  اه اهاض  مل  یا اه اهاض  غیر قراه ااها. :د

ی  و اسبرااا اهاض  متها وا ذاهی از ردر.   عچنانچ  هر  تن  .ج ی  نظر اه میزان و متقعیت اهاض  و یا خل :ه 

قعیب  قراه  یرا کد   ابر آن چا  اه مت اااها  امته اهاض  و منابع ربیع  و یا سایر مرارع ذیربط بعا. آی  ک  بر

 حفر و ااام  ب ر  برااهی از چا  غیر ماکق و یا مغایر با ضتابط متها عا. باش .



چنانچ  کاهشناس اعزام  حفر چا  ها متقباً بصته   اان  پیشن اا نااید  و پدا از حفدر چدا  اسدبفاا  از آن       و:

 بلبای کیف  و کا  مقرون ب  صرف  و صکح نباش .

 منطق  بلبای حفر چا  ر ی  پیشن اا مانتعیت ش   باش . ،ز بازای  کاهشناسا. چنانچ  .ا قب ز:

اااه  امدته آب مجداز مد     و اه صته  بروز مرا.ب ذی. و باسبناا قانتن شرکت س ام  آب منطق  ای قزویق  -4

  و اقام  اعتی حقتق  حبد  بد ون اخطداه قبلد       عکو  بر اق اما  قانتن  از رال  ررح شکایت کیفری یانباش

ب ون مرارع  ب  مرارع قضای  نسبت ب  ابطال پروان  حفر و ب ر  برااهی و انس اا و پلاپ چدا  اقد ام و از ب در     

ای زیدر  هد    و پرااخت کلی  خسداها  واها  از رالد  خسداها  واها  بد  سدفر      نرلت یری بعا. آوه برااهی آن

ایق هاسبا حق ررح اعبراض و ااعای  ها ااشدب    زمین  و اشخاص با ث بع    اینجانب ختاه  بتا، ب ون اینک  اه

باشم و نظری  اااه  امته آب مثبت .بقق مرا.ب ذی. و متها قبدتل اینجاندب بدتا  و اینجاندب حدق هدیچ  تند         

 اعبراض نسبت ب  آن ها ن اشب  و ن اهم.

ر.، انبقدال آب یدا   غیر از متها اخبصاص  و قی  ش   اه پروان  از رالد  .بد ی. ندت  مصد      انبفا  از چا  ب :الف

 حقتق ناش  از پروان  ب  غیر ب ون متافقت اااه  امته آب.

ع م نصب کلی  منصتبا.  ک  اه پروان  ب  آن ا .صریح ش   است و یا اسبفاا  مازاا بر آن وسای. ر ت ب در    ب:

 برااهی بیشبر.

ایسدب  اه حضدته ناایند      ع م .ج یز چا  مبفته  بر اساس های کایسیتن هسی    بص وه پروان  ها کد  ب  :ج

 اعزام  امته آب .بقق یاب .

ح اکثر ظر. م   یک ما  پدا از اعدکم شدرکت سد ام  آب      هتشان  برق و آبع م .ج یز چا  ب  کنبته  :د

 منطق  ای قزویق  

اسبنکا. و ع م پرااخت کلی  هزین  های مربتط ب  چا  ک  متها قبتل اینجانب م  باشد  و هاچندیق حدق     :ه 

هوز از .اهی. اعکم شرکت س ام  آب منطق  ای قدزویق و   02و عتاهض مربتط ب  آن ح اکثر ظر. م   ا نظاه  

 اااه  امته آب.

ب ه  بد  .ادام   کان آع م حفر چا  اه مکان  ک  کاهشناس اااه  امته آب مشخص ناتا  و یا اهائ  مکان  ک  ام :و

ا ع م س یم ناتان آنان نسدبت بد  قد ه ا سد م از     اهاض  حقاب  بر نباش . )اه خصتص حفر چا  بجای قنا ( و ی

 آب اسببصا  .

اهائ  سن  هسا  یا ما کیت ملک متضت  پرون   ظدر. یکسدال از .داهی. اهائد      نسبت ب  اه صته  ع م اق ام  ز:

 سن  عاای.

بد    اه صته  انبقال اهاض  متضت  پرون   ب  اشخاص ای ر و ع م اعکم انبقال ر ت اق اما  قانتن  نسدبت  :ح 

 .غییر نام پروان  یا واها کران منبق. ا ی  اه فرم شرکاء .

 ع م اح اث .صفی  خان  فاضکب و هها ساهی پساب آ تا  ب  منابع آب و مبیط زیست -5

نظر ب  اینک  هزین  ربران  اعکم ش   ب  صته  عل  ا بساب م  باش   ذا اینجانب مبع   بد  مبدا ابدک      -6

  ، نسبت ب  پرااخت ماب  ا بفاو  احباا   اق ام ناای ..عرف  ر ی  هزین  ربران

 

 محل گواهی امضاء مالک یا مالکین


