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 / 300نامه شماره هامش وهمچنين  مدير كل محترم دفتر فني استانداري 89//تاريخ هب41/71/ شمارهبراساس نامه 

 معاونت محترم بهره برداري وامورمشتركين در قالب ساماندهي  و بستر سازي    89//مورخ
 

با ه رودخانه اي ، بدينوسيلمبني بر برداشت  مشخصات و شرايط و تعهدنامه 
 
 

 متقاضي به شرح زير موافقت مي شود : 
 

 1- : مشخصات بهره بردار 
ي دگ وا خان م  م و نا د     :  نا ه شناسنامه     : فرزن ازص       :شمار ه   در        : ا

ي دگ ه نماين                 :ب
          شخصي                شهرداري              دولتي متقاضي :

 
 : س در ه آ             ب
  منبع برداشت : -2-1

      سراب      مــــــــسيل        نهر طبيعي       *رودخانه          
    ساحل درياچه                  بركه                مرداب         

 
    G.P.S:يا  1000/1نقشه هاي موقعيت محل برداشت براساس  -2-2      
     -zارتفاع از سطح دريا -yعرض جغرافيايي  -xطول جغرافيايي       
 2-3-  محل برداشت 

 
ن  هاستا            -كرمانشا

 */ نهر طبيعي / مسيل / سراب / مرداب / بركه / ساحل درياچه : رودخانه  –آبريز كرخهحوزه 
 نوع مصالح قابل برداشت : -2-4    

 شن           ماسه            رس           * م مخلوط خا
 

وماسه شن  
معموليرس  خاك  
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 مشخصات هندسي محل برداشت: -2-5     

 - متر      متر .   عمق متوسط    سطمتر.   عرض متو   طول متوسط 
 مكعب )متر (مترمكعب   :حجم برداشت)     متر ( متر     حداكثر عمق مجاز برداشت -
 

 مدت برداشت : -3    
بديهي است باتوجه به شرايط آب و هوايي منطقه ....... 15/8/98پروانه بهره برداري..پايان فصل برداشت  از تاريخ صدور

 مكتوب به اطالع خواهد رسيد .  درصورت تغيير اين تاريخ مراتب بصورت
 

 نوع مصرف :-4     
 ه غير    بندي   دانه كارخانه     طرحهاي عمراني*         مصالح ساختماني  

 

 ساير موارد:  -5      
بهره بردار فوق متعهد و مكلف گرديد كه از دپو مصالح در بستر و حريم رودخانه خودداري نمايد در غير اينصورت  -

 برخورد قانوني خواهدشد.

 رعايت حريم بند سنتي و كانال الزامي است. -

 كل نمي باشد خسارت احتمالي در صورت بروز سيالب بعهده اين اداره -

 رفع هرگونه ادعاي معارضين محلي بعهده بهره بردار ميباشد  -

 هرگونه برداشت بادستگاه بيل مكانيكي ازرودخانه ممنوع ميباشد. -

 
 
 
 
 

 كروكي محل برداشت : -6     
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 نقشه محل برداشت : -7 

 مي باشد ضميمه مي باشد .  ي كرمانشاهشركت آب منطقه اكه ممهور به مهر  1000/1نقشه محدوده محل برداشت با مقياس 
 
 
 
 
 

نام و نام           عامل شركت آب منطقه اي كرمانشاهمدير   مهندسي رودخانه ها و سواحل  رئيس گروه كارشناس بررسي كننده   
 نام ونام خانوادگي                                   نام و نام خانوادگي            خانوادگي         

 امضاء                                                         امضاء                         امضاء                     
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 تعهدنامه  -8    

 
 د      : نام و نام خانوادگي ه شناسنامه           : فرزن   از :  صادره         :شمار

س :  در ه آ            ب
 شركت بهره بردار متعهد مي شوم كليه توصيه هاي فني ، موارد و شرايط مورد نظر  به عنوان          به نمايندگي

در ارتباط با برداشت براساس مشخصات واگذاري و به شرح زير رعايت و درغير  كرمانشاهسهامي آب منطقه اي 
 اينصورت مقيد به پرداخت خسارات و غرامت مي باشم :

ريب اراضي و تاسيسات خاز كناره رودخانه كه موجب تعريض رودخانه و در نتيجه تاز حفاري و برداشت مصالح  -8-1
 حاشيه اي مي گردد خودداري شود.

 برداشت از پائين دست رودخانه به سمت باال دست صورت گيرد.  -8-2

اري د. خود………دثات و استقرار تجهيزات ثابت در بستر وحريم رودخانه و حايجاد هرگونه تاسيسات و مست از -8-3

 .شود
 خوداري شود. اًاز برداشت و كندوكاو درخارج از محدوده تعيين شده اكيد  -8-4

 مطابق شرايط و مشخصات هندسي محل برداشت خواهد بود . برداشت   -8-5

خودداري  در محدوده قوس داخلي پيچ رودخانه ها از ايجاد شيار و كانالهاي زهكشي جهت تخليه زه آب اكيداً  -8-6
 برداشت ممنوع مي باشد.درقوس خارجي هرگونه  شود. ضمناً

قبل از برداشت ، عمليات حفاظتي مورد نياز جهت جلوگيري از خسارات به تاسيسات و اراضي اطراف در موقع طغيان  -8-7
 .مي آيد بعمل

رودخانه ، مسيل و ... ، با نظر كارشناس شركت سهامي آب منطقه اي استان به وضع  -پس از پايان دورة برداشت  -8-8
 د.طبيعي خود باز مي گرد

 
منظور حفظ بستر و حريم و ديواره هاي محل برداشت الزامي  هافقي ب  2عمودي به  1رعايت شيب شيرواني به نسبت  -8-9

 است .
 ممنوع است . درموقع سيالبي هرگونه برداشت اكيداً -8-10

 وطهستان مرب شهر و استان كرمانشاه آب منطقه اي زيرنظر مسئوالن وكارشناسان شركت سهامي بهره بردار مستقيماً -8-11
 مي باشد. كارشناسان دفتر فني استانداري و كارشناسان هيئت رسيدگي مكلف به انجام دستورات ارائه شده
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) مي بايست تا پايان برداشت مصالح استان كرمانشاه آب منطقه اي نقشه تائيد شده (ممهور به مهر شركت سهامي -8-12

بازديدهاي مكرر در كارگاه (محل برداشت ) در ) 11-8ذكر شده در بند (رودخانه اي جهت ارائه به كارشناسان 
 موجود باشد.

چنانچه اشخاص ديگري در محدوده برداشت مبادرت به نقص موارد فوق بنمايد مسئوليت و خسارات وارده آن با  -8-13
 بهره بردار مي باشد.

 بعداز برداشت كليه نقاط تسطيح شده و موانع در مسير رودخانه برطرف گردد.  -8-14

بابت هر متر مكعب  )ريال(شصت هزار  60000ازحد مجاز بهره بردار مقيد به پرداخت مبلغ درصورت برداشت بيش   -8-15
مالك حجم برداشت اضافي “ مي باشد ضمنا استان كرمانشاه آب منطقه اي برداشت اضافي به شركت سهامي

 صورتجلسه كارشناسان هيئت رسيدگي خواهد بود.
لوگيري از ادامه بهره برداري خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم اجراي دستورات فني موارد مشروحه فوق سبب ج -8-16

 توقف بعهده بهره بردار خواهد بود.
پس از كسب پروانه بهره برداري از دفتر فني استانداري / فرمانداري   داراي اعتبار مي باشد و بدون  اين موافقت صرفاً -8-17

 آن هرگونه بهره برداري غيرمجاز محسوب مي گردد.

 بل تمديد براي سال آينده نمي باشد.اين موافقت قا -8-18

ممنوع مي  استان كرمانشاه آب منطقه اي هرگونه نقل و انتقال اين موافقت بدون موافقت نامه كتبي شركت سهامي -8-19
 باشد.

 : 1تذكر
و يا بعلت وجود         ماشين  ……بديهي است درصورت ايجاد هرگونه مشكلي وخسارتي كه دراثر برداشت شن و ماسه و 

ي پرداخت خسارات وارده مطابق نظريه كارشناس ودر محدوده برداشت بوجود آيد بهره بردار متعهد به رفع مشكل  آالت
 مي باشد . استان كرمانشاه آب منطقه اي شركت سهامي

استان  آب منطقه اي حق الزحمه كارشناسي و نظارت براساس تعرفه هاي مصوب هيئت مديره شركت سهامي : 2تذكر 
 رداخت شده است و نسبت به آن هيچگونه اعتراضي وجود ندارد .پ كرمانشاه

 
در هر موقع مجاز به بازديد از محل و  استان كرمانشاه آب منطقه اي كارشناسان و نمايندگان شركت سهامي : 1تبصره

 محدوده برداشت بوده و بايستي تمهيدات الزم توسط بهره بردار بعمل مي آيد .
 

ائي ضپيگيري موضوع از طريق مراجع ق )15-8 (ايت مشخصات برداشت و شرايط عالوه بر بنددرصورت عدم رع : 2تبصره 
 باشد. محفوظ مي شركت آب منطقه اي كرمانشاهبراي 
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 8-20- د نامه ت تعه مانت رعايت مشخصات برداشت و موارد مطرح شده باال مي باشد كه بابت ض  شماره  -پيوس

استان  آب منطقه اي د خسارات توسط كارشناسان شركت سهاميفوق ضمن برآور موارد درصورت عدم رعايت
 مذكور به ميزان خسارات وارده ضبط و برداشت شود شركت به نفع كرمانشاه از بهره برداركسر و 

 
 
 
دا   ه بر ه:                                                              :ر بهر حضرشمار ي م ه              گوا
                                                                                                  امضاءمهر و    

ه    د ء                                                                :نماين  امضا
                                                                                                                          

 ((مالحظات ضمن بازديد از محل برداشت )) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    

ي دگ وا خان م  م ونا ء                                                              :نا  امضا
 
      

          :بهره بردار 
               

 


