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 قرارداد اجاره اراضي رودخانه ها و مجاري آبي
 

ــرارداد            ــن ق ــركت دراي ــل ش ــواحل   مح ــا و س ــه ه ــي رودخان ــر مهندس ــاه (دفت ــه اي كرمانش  درو )آب منطق

قانون توزيـع   2و ماده  1376قانون روابط موجر و مستاجر سال ‘ حسب اختيارات حاصل از قانون مدني **********يختار

مـابين امضـاء   ‘ هيات وزيران 1379ه آب و تبصره هاي مربوطه و مفاد آئين نامه مربوط به بستر و حريم مجاري آبي مصوب سال عادالن

 كنندگان ذيل با شرايط مرقوم منعقد و طرفين خود را ملزم و متعهد به رعايت مفاد آن مي دانند. 
 

 مشخصات طرفين قرارداد -1ماده 

 الف) موجر

 .مهنـدس بـه مـديريت   كرمانشاه بلـوار زن ضـلع غربـي پااليشـگاه    به نشـاني:   آب منطقه اي كرمانشاه)شركت وزارت نيرو(

 محمدكهريزي.
 

 ب) مستاجر/ مستاجرين  
 ــام ــام خــانوادگي حقيقــي: ن ــد : ..................................ن ــاري  :.شــماره شناســنامه.........................  :فرزن ــد: ....................ت خ تول

ـ ...................... :  صـــادره از.......................... . ............................................ســـاكني......................................... .شـــماره ملــ

     كار محل....................... تلفن

 /بـه موجـب معرفـي نامـه      ........................................ به مـديريت  .............................................................حقوقي: سازمان/ اداره

 ............................تلفن ...............   ........................................... به نشاني........................مورخ  ....................شماره

 
 موضوع اجاره  -2ماده 

 باشدمي                   ****** به مساحت*************حق استفاده و بهره برداري از موضوع اجاره عبارت است از

........ (درصورت وجود سـند ثبتـي) موضـوع ورقـه مالكيـت چـاپي بـه شـماره................................. جـزو پـالك ثبتـي...............           

بخش.......................... داراي ابعاد و موقعيت مندرج در كروكي و نقشه پيوست كه به عنوان اراضي مجـاور (رودخانـه/ مسـيل/ نهـر     

 طبيعي...................) با حدود اربعه تعيين شده در نقشه و عالمت گذاري بر روي زمين به رويت طرفين رسيده است. 

 
 بستر مرده و...) -بستر متروكه -راضي تحت اجاره: (بستر باقيمانده بعد از ديواره سازينوع ا -3ماده 
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 بسـتر                     (پيوسـت شـماره يـك)    ********** مـورخ  شماره *******نوع اراضي مورد اجاره به استناد گزارش 

و ضوابط  1379ندرج در آيين نامه حريم و بستر مصوب بوده كه مستاجر با اطالع از موازين قانوني و تعاريف ارائه شده م *****

 و مقررات مورد عمل وزارت نيرو متعهد به انجام اين قرارداد ميباشد. 
 

 مدت اجاره -4ماده

 يكسال مي باشد.   حداكثر*****     الي **********از تاريخ )ماه 12يكسال  (مدت اجاره

 نوع كاربري   -5ماده 

جهت مـوارد مشـمول مـواد    " ني تائيد شده توسط موجر و مندرج در (پيوست شماره دو) قرارداد صرفانوع كاربري براساس شرايط ف

7  ‘8  10و*  بستر ****(جهت                              از نوع 1379آيين نامه مربوط به بستر و حريم مجاري آبي مصوب سال

 مي باشد. ) *********  

 اجاره بهاء   -6ماده 

كارشـناس رسـمي دادگسـتري       ******* مـورخ   ك-م -****شـماره   ساالنه با توجه بـه نظريـه   ءاجاره بهاكل مبلغ 

      ريـال ****** مبلـغ  مـي باشـد. كـه     (**********) ريـال ********* مبلـغ  ‘(پيوست شـماره سـه)  

نزد  2175083701000.به حساب شماره ******مـورخ   ******) طي فيش بانكي به شماره   ريال******   (

از  *****ما بقيه اقساط طي دو فقره چك بانـك تجـارت بـه شـماره چكهـاي       واريز و بانك ملي به نام شركت آب منطقه اي

و چـك شـماره ******  بانـك **** از        مورخ ***** ريال *******مبلغ به *******   جاري

ويل موجر مي گردد و در صورت تـاخير  رسيد آن تحواريز و جاري ***** به مبلغ ****** ريال  مورخ ******  

قرارداد خود بخود از درجه اعتبار ساقط و موجر مي تواند بدون ‘ در واريز و پرداخت هر يك از اقساط بيش از ده روز از طرف مستاجر

اجاره اقدام نمايد و  نسبت به تخليه مورد‘ و به موجب قانون مالك و مستاجر به دليل فسخ قرارداد اجاره" نياز به تشريفات قضايي راسا

    .مستاجر نيز موظف به رعايت اين شرط مي باشد
***** بانـك    ******* شـماره  چكفقره  يك /طيضمانت تبصره: هم زمان با انعقاد قرارداد از طرف مستاجر به عنوان

بـه مـوجر پرداخـت     ) ريال****** ريال (****  مبلغكد شعبه   *****   شعبه ***** از جاري *****
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تاريخ انقضاي مدت اجاره يا زمان فسخ است لكن بين طرفين شرط شده كه قرض دهنده حق مطالبـه يـا   ‘. زمان پرداخت اين قرضشد

 بازپرداخت اين قرض را ندارد مگر اينكه مورد اجاره تخليه و عين آن صحيح و سالم به موجر مسترد شود. 

 

 شروط اختصاصي قرارداد: -7ماده 

ر رعايت مفاد قرارداد اجاره شروط ذيل را به عنوان شروط ضمن عقد پذيرفته و متعهد و ملزم به اجراي مفـاد آن  طرفين قرارداد عالوه ب

 مي باشند:

و به حساب شـماره   كرمانشاه در وجه شركت آب منطقه اي *******مستاجر متعهد مي شود مبلغ اجاره را حداكثر تا تاريخ -1

 گواهي وصول دريافت نمايد.  " متقابالواريز و  ملي  نزد بانك 2175083701000

براساس نوع كاربري اعالم شده در ماده پنج قرارداد خواهد داشـت و  " مستاجر حق استفاده از منافع اراضي مورد اجاره را منحصرا -2

منجر به تغييـر نـوع   ابنيه و ايجاد اعياني و غرس اشجار در اراضي موضوع اين قرارداد كه ‘ متعهد مي گردد از هرگونه احداث تاسيسات

قـرارداد خودبخـود فسـخ و    ‘ خودداري نمايد. در صورت تخلف از اين شرط هـا " كاربري و يا عدم امكان (استفاده اوليه) شود اكيدا

" جمع آوري تاسيسات و اعاده به وضع سابق كـال ‘ هيچگونه ادعايي از سوي مستاجر پذيرفته نخواهد بود. بديهي است هزينه هاي قلع

مستاجر مي باشد و در صورت استنكاف مستاجر از اعاده به وضع سابق موجر مي تواند راسا نسبت به اين امر اقـدام و هزينـه   به عهده 

 يا هر روش ديگر تاديه و پرداخت نمايد.   16تضمين بند ‘ هاي مربوطه را از محل قرض الحسنه

انوني و قوانين مربوطه (از جمله اخـذ مجوزهـاي الزم از سـاير    مستاجر قبل از اجراي اين قرارداد مكلف به رعايت ساير نظامات ق -3

در صورت تخطي از اين امر و يا اثبات خـالف  ‘ مراجع قانوني ذيصالح به ويژه مراجع صدور مجوز تامين و تخصيص آب) خواهد بود

و كليه مسئوليت هـاي قـانوني بـر    قرارداد حاضر خودبخود فسخ و از درجه اعتبار ساقط مي شود ‘ و كشف هر نوع فساد و مانع قانوني

هيچگونه ادعا و اعتراضي از سوي مستاجر عليه ‘ ناشي از تخلف مستاجر‘ عهده مستاجر مي باشد. بديهي است در صورت فسخ قرارداد

 موجر در هيچيك از مراجع قانوني پذيرفته نخواهد شد. 

ه قرارداد به متقاضي واگذار گرديده و هرگونه تغيير ناشي از طرح منافع اراضي مورد اجاره با وضعيت موجود در زمان تنظيم و مبادل -4

مـوجر  ‘ تفصيلي و يا هر طرح ديگري كه منجر به تغيير در وضعيت و يا كاهش مساحت زمين يا عدم امكان انتفاع مـورد اجـاره گـردد   

 را از خود سلب و ساقط مي نمايد.   اعتراض و شكايتي‘ هيچگونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت و مستاجر حق هر گونه ادعا

در اجراي قرارداد اجاره مسئوليت جبران ضرر و زيان و خسارات وارده ناشي از بروز حوادث غير مترقبـه از جملـه سـيل و ... بـه      -5

 مستاجر و يا اشخاص حقيقي و حقوقي به عهده مستاجر بوده و در اين رابطه هيچگونه مسئوليتي متوجه موجر نخواهد بود. 
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جزئي و مشاعي ندارد و تحت هيچ عنـوان  ‘ مورد اجاره را به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از كلي مستاجر حق انتقال عين و منافع -6

قرارداد خود به خود فسخ و از درجه اعتبار ساقط ‘ نمي تواند حقي نسبت به آن براي ديگري قائل شود. در صورت تخلف از اين شرط

 مي باشد و موجر هيچگونه مسئوليتي در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت. ضرر و زيان وارده به عهده مستاجر ‘ و جبران كليه هزينه ها

به موجر مي باشد مگر اينكه موجر " رفع تصرف و تحويل مورد اجاره عينا‘ موظف به تخليه‘ مستاجر به محض انقضاي مدت اجاره -7

ديد قرارداد هيچگونه حقي براي او ايجـاد نمـي   نسبت به تمديد قرارداد اقدام نمايد. بديهي است صرف تقاضاي مستاجر براي تم" كتبا

 نمايد و هيچگونه خسارتي نيز بابت عدم تمديد قرارداد به مستاجر قابل پرداخت نخواهد بود. 

حق زارعانه و كسب و پيشه تحت هيچ عنواني براي مستاجر ايجاد نمـي  ‘ كاركرد زراعي ‘ اين قرارداد هيچ گونه حقي اعم از ريشه -8

قضـايي از  ‘ ينكه قرارداد به صورت متوالي تمديد گردد. لذا طرح هرگونه ادعا در اين خصوص در هر يك از مراجـع اداري نمايد و لو ا

 اين حق را از خود سلب و ساقط مي نمايد.  " درجه اعتبار ساقط مي باشد و مستاجر قبال

جاور براي مستاجر ايجاد نمي نمايد و تكليفي براي مـوجر  اين قرارداد هيچگونه حقي براي بهره برداري از منابع آبي مجاور يا غير م -9

مكلف به اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه جهت تامين آب مورد نياز مي باشـد.  " جهت تامين آب به وجود نخواهد آورد و مستاجر راسا

خ و جبـران كليـه ضـرر و زيـان     اين قرارداد فس‘ در صورت عدم توفيق مستاجر در اخذ مجوز بهره برداري آب يا هر گونه مانع قانوني

 وارده به موجر بر عهده مستاجر خواهد بود. 

چنانچه مستاجر بدون مجوز تخصيص آب از هيئت ها و كميسيون هاي قانوني مبادرت به بهره برداري و برداشت از آبهاي سطحي  -10

اعتراض و شكايتي را ‘ و مستاجر حق هيچگونه ادعايا زيرزميني بنمايد اين قرارداد خود بخود فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد 

 در مراجع قضايي و اداري نخواهد داشت. 

 مستاجر موظف به رعايت حقوق ارتفاقي موجر (وزارت نيرو) و ساير مجاورين در حريم اراضي مورد اجاره مي باشد.  -11

هاي آب و برق يا هـر دليـل ديگـري بـه تشـخيص      در صورت نياز موجر به مورد اجاره جهت اجراي طرح هاي عمراني يا طرح  -12

قرارداد حاضر تمديد نخواهد شد. بديهي است در صورت عدم انقضاء مهلت قرارداد اجراه و با اعالم قبلي و پرداخت خسـارت  ‘ موجر

اره از طريـق مرجـع   موجر حق خواهد داشت قرارداد را يكطرفه فسخ و اقدام به تخليه مورد اج‘ وارده نسبت به باقيمانده مدت قرارداد

صلح قضايي نمايد. الزم به ذكر است در صورت انقضاء مهلت اجاره و عدم تمديد قرارداد به دليل نياز موجر به مورد اجاره و يـا هـر   

 خسارتي نيز بابت عدم تمديد به مستاجر قابل پرداخت نخواهد بود. ‘ دليل ديگر
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به هر نحو ممكن به طور مستقيم يا غير مسـتقيم ضـرر و   ‘ يت مستاجر در مورد اجارهچنانچه در اثر اجراي مفاد اين قرارداد يا فعال -13

تمامي مسئوليتهاي قانوني مترتب بـر آن و پاسـخگويي بـه ادعاهـاي     ‘ زياني متوجه اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي ديگر گردد 

 وارده به هر ميزان به عهده مستاجر خواهد بود.  احتمالي اشخاص فوق در هر يك از مراجع قضايي و اداري و جبران ضرر و زيان

به وضع سابق " انقضاء مدت و ..) مستاجر موظف است مورد اجاره را عينا‘ قبل از استرداد مورد اجاره به هر دليلي (از قبيل فسخ -14

 و اوليه اعاده نموده و طي صورتجلسه اي با حضور موجر تحويل و مسترد نمايد.  

منحصـراً جهـت   (‘به رويـت مسـتاجر رسـيده لـذا كليـه هزينـه هـاي مربوطـه جهـت اسـتفاده          " ورد اجاره قبالاز آنجائيكه م -15

بهره برداري و انتفاع از آن در چارچوب قرارداد اجاره به هر نحو و عنوان بـه عهـده مسـتاجر     ) *************** 

به ودريافت هزينه هاي موصـوف از سـوي مسـتاجر پذيرفتـه     خواهد بود و پس از اتمام قرارداد اجاره هيچگونه ادعايي نسبت به محاس

 نخواهد بود. 

ــرارداد حاضــر  -16 ــدات ق ــه منظــور تضــمين انجــام تعه ــغ   چــكمســتاجر ‘ ب ــه مبل ــانكي پيوســت ب ــال******* ب   ري

كـد شـعبه    ***** از جاري  ***** شعبه ****** بانك  ******* به شماره  )ريال********(

تضـمين  ‘ موجر عـالوه بـر فسـخ آن   ‘ داده است كه در صورت تخلف مستاجر از مفاد اين قرارداد را به موجر تحويل  ******

به تشخيص موجر) از محل اين تضمين تسـويه  " ماخوذه را به مورد اجرا گذشته و پس از وصول و كسر كليه هزينه هاي متعلقه (صرفا

 حساب الزم را با مستاجر بعمل خواهد آورد. 

كه موجر به دليل تخلف مستاجر از شروط ضمن قرارداد يا عدم اجراي تعهدات اين قرارداد حـق فسـخ خـود را     در كليه مواردي -17

اعمال مي نمايد كل اجاره بهاء يكساله از مستاجر دريافت خواهد گرديد اعم از اينكه مدت اجاره منقضي شده يا نشده باشد و مسـتاجر  

 ا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده است.قبل و بعد از انعقاد قرارداد حق هرگونه ادع

تحويل مستاجر با امضاي ذيل اين قرارداد اقـرار بـه تحويـل و      ******* مورد اجاره همزمان با امضاي قرارداد در تاريخ -18

 تصرف اراضي مورد اجاره نمود. 
 نشاني طرفين -8ماده 

 منطقه اي كرمانشاهموجر: كرمانشاه بلوار زن ضلع غربي پااليشگاه شركت آب 

 مستاجر : *******************************

محل اقامت قانوني طرفين مندرج در ماده يك قرارداد مي باشد. لذا طرفين موظفند تغيير نشاني هاي خود را حداكثر ظـرف يـك هفتـه    

 نزله ابالغ واقعي خواهد بود. اطالع دهند. در غير اينصورت ارسال مكاتبات به نشاني هاي مندرج در قرارداد به م" كتبا
 



                                             

 
 

 

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران 

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 

 قرارداد اجاره بستر

 F-E-31د مدرك:ك

 0ويرايش: 

 صفحه:    از

 

 محل مهر (تاييد شد) تصويب كننده تاييد كننده بررسي كننده تهيه كننده 

     شركت ايده انديشان كارآمد نام و نام خانوادگي

معاونت حفاظت و  مشاور سمت

 بهره برداري

  مديرعامل نماينده مديريت

 تاريخ و امضاء

 

     

 

 پيوست هاي قرارداد   -9ماده 

 نقشه و كروكي اراضي مورد اجاره –يك 

 پيوست شماره يك گزارش كارشناس مهندسي رودخانه ها  -دو

 پيوست شماره دو شرايط فني قرارداد  -سه

 پيوست شماره سه نظريه كارشناس  -چهار

ل پيوستهاي موضوع ماده نه مطابق قـوانين دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران در سـه نسـخه        بند شام 18ماده  9اين قرارداد مشتمل بر 

 امضاء و مبادله گرديد و در اختيار طرفين قرار گرفت. ‘ متحدالمتن و داراي اعتبار واحد تنظيم

 

 موجر:

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 كياست اميرياننام خانوادگي: مهندس 

 محل امضاء
 

 ربرداريمعاون حفاظت و به
 

 معاون مالي و پشتيباني

 مستاجر: حقيقي/حقوقي

 :   نام        

             نام خانوادگي  :   

 محل مهر/امضاء/اثرانگشت
 

 دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحل
 

 دفتر حقوقي
 

 مدير امور آب شهرستان *****

                                                                                                        

 3شاهد 2شاهد 1شاهد                                                                                                                                                                                                                 
     :نام نام :   نام :    

 نام خانوادگي : نام خانوادگي : نام خانوادگي : 

 امضاء

 

 امضاء امضاء


	قرارداد اجاره اراضي رودخانه ها و مجاري آبي

