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	دف )١
 وفق مفادها  مربوط به عقد قرارداد اجاره بستر رودخانه گردش كارتهيه  و  ايجاد وحدت رويههدف از تهيه اين دستورالعمل، 

 .باشد مي اي هاي آب منطقه ها در سطح شركت نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين

د )٢ ه کار   دا
(تابع ها ي سازگار با اكوسيستم رودخانهها سقف زماني يكسال و كاربري تااجاره بستر قراردادهاي مفاد اين دستورالعمل براي 

در حوزه فعاليت  )ها رودخانه ميبستر و حر ياراض يو آزادساز يبردار دستورالعمل حفاظت، بهرهضوابط ابالغي مطابق 
 باشد. مي استفادهقابل هاي داخلي  ها و مسيل ها و صرفاً براي رودخانه شركت
 خود ها ها شركت رودخانه ميبستر و حر ياراض يو آزادساز يبردار دستورالعمل حفاظت، بهره يمطابق ضوابط ابالغ 

 يها موقت، راه يها كشت موقت، احداث كارگاه يكاربر ياجاره بستر برا يردادهاتوانند نسبت به انعقاد قرا مي
  جيو را يعموم هاي يكاربر يبه طور كل ايآب و برق و  يها طرح ياجرا ايو  يپرور يسبز، آبز يفضا ،يدسترس

از  شيب ينعقاد قراردادهاا ايو   اي سازه يكاربر جاديچنانچه  نياز به ا كنيول  ندياقدام نما كساليتا سقف  يردائميغ
در قالب پيوست شماره دو مدارك را به شركت مادر تخصصي ارسال  ديبا اي آب منطقه هاي باشد شركت  كسالي
 .ايندنم
 ضوابط اعالمي در  تابعفرمت همسان  كارها و از حيث گردشپروري  عقد قرارداد اجاره بستر براي كاربري آبزي

 شود. ها و مجاري آبي بوده و مشمول مقررات اين دستورالعمل نمي از رودخانه پروري با استفاده نامه آبزي نظام
  مورخ  21597/100/94عقد قرارداد اجاره بستر براي كاربري شن و ماسه مطابق فرمت همسان ابالغي طي نامه

اره نامه همكاري مبادله شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت(ابالغي طي نامه شم و مفاد توافق 11/11/94
  شود. ) بوده و مشمول مقررات اين دستورالعمل نمي2/4/95مورخ  700/19154/95

رات  )٣ ن و  	نای عمل وا
  )1361(مصوب سال هاي ذيل آن و تبصره قانون توزيع عادالنه آبماده دو  -
 )1379ها و .....(مصوب سال  ، انهار، مسيلها نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين 10و  8، 7مواد  -
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(ابالغي طـي نامـه شـماره    هـا  برداري و آزادسازي اراضـي بسـتر و حـريم رودخانـه     دستورالعمل حفاظت، بهره -
 وزير محترم نيرو) 30/11/92مورخ  100/31/48331/92

ف )۴ 	عار
  اي و سازمان آب و برق خوزستان شركت هاي آب منطقه شركت: -
  انشركت مادر تخصصي مديريت منابع آب اير شركت مادر تخصصي: -

ی بازه )۵ ر ناسا ل اجاره  	ی دارای پتا
هـا و درخواسـت    هاي داراي پتانسيل اجاره بستر از طريق مشاورين ذيصالح، نظر كارشناسـان مجـرب شـركت    شناسايي بازه

بـرداري و   دسـتورالعمل حفاظـت، بهـره    6-2-11گذاران(متقاضيان حقيقي و حقوقي) بر مبناي ضوابط اعالمي در بند  سرمايه
  شود.  ها محقق مي ادسازي اراضي بستر و حريم رودخانهآز

الـف)   414شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحلـه اول ساماندهي(نشـريه شـماره    گردد بر مبناي  تأكيد مي
  هاي داراي پتانسيل اجاره بستر صورت پذيرد. بايد مراقبت گردد كه اين مطالعات با پوشش شناسايي بازه مي

قاضا  وه )۶ ول  	و
مطـابق  درخواست كتبي اجاره بستر رودخانـه بـه همـراه مسـتندات     براي بررسي تقاضاي واصله و تشكيل پرونده،  -

 گردد. اخذ مي  از متقاضيان پيوست شماره يكبخش اول 
هاي واصله براي اجاره بستر بيش از يـك مـورد باشـد،     كه براي يك محدوده مشخص تعداد درخواست درصورتي -

  پذيرد. اراضي بستر صورت مي اجارهمستاجر از طريق تشكيل جلسه كميته انتخاب 
بـراي  تواند  شركت ميهاي داراي پتانسيل اجاره بستر از قبل توسط شركت شناسايي شده باشد،  در صورتي كه بازه -

هـا،   يهاي محلي توسط امور آب شهرستان به فرمانداري، بخشـدار  از طريق صدور اطالعيه را رساني موضوع اطالع
 .)شش(مطابق فرمت پيوست شماره نمايداز ادارات مذكور اخذ را ها و ..... اعالم و رسيد وصول مكاتبه  دهياري

ه  )٧ ر اجارهک ی  	ارا
اي  هـاي آب منطقـه   در سـطح شـركت   اعضـاي ذيـل  اي متشـكل از   كميتهاراضي بستر  اجارههاي  منظور بررسي درخواست به

   گردد. تشكيل مي
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و كيفيـت   محيط زيسـت  هاي /گروهدفاتر هنمايندمدير يا ها،  مهندسي رودخانه /گروهو يك كارشناس فني از دفترمدير  اعضا:
سال  (اعضاي كميته با ابالغ مديرعامل به مدت يكشركتامور مشتركين دفتر و يك كارشناس از مدير و  حقوقي و منابع آب

  .)گيري الزامي است ه تصميمو حضور كليه اعضا در جلسات جهت هرگون منصوب خواهند شد
  عمل خواهد آمد. از مدير يا نماينده امور منابع آب شهرستان نيز حسب ضرورت به عنوان عضو مدعو در جلسات دعوت به

  دفتر امور مشتركين كارشناس دبير كميته:
  امور مشتركين شركتدفتر  دبيرخانه:

  اي صورت خواهد گرفت. يئت مديره شركت آب منطقهالزحمه اعضا براساس مصوبه ه پرداخت حق الزحمه: پرداخت حق
  وظايف كميته: 

، و كيفيـت آب  محيطـي  از كليه جهات فني، حقوقي، زيسـت هايي كه  كميته بر اساس مدارك و مستندات و بررسي -
با تنظيم صورتجلسـه نسـبت بـه    در نهايت  هاي ارجاعي انجام شده است، بر روي درخواستاقتصادي و اجتماعي 

قبل از تشكيل جلسات  نمايد. اقدام ميها  درخصوص امكان موافقت و يا مخالفت با درخواستنهايي  گيري تصميم
 ضروري است مستندات موردنياز جلسه مطابق بخش دوم پيوست شماره يك تكميل گردد.

هاي واصله براي اجاره بستر بيش از يك مورد باشد، در  كه براي يك محدوده مشخص تعداد درخواست درصورتي -
بنـدي متقاضـيان    موضوع مجاورت مالك نسبت به اولويتدرنظرگيري شرايط فني و حقوقي و  با لحاظاين حالت 

 پذيرد. بستر صورت مي اجاره اراضياقدام و انتخاب مستاجر از طريق تشكيل جلسه كميته 
ت شركت مربوطه نامه معامال ، تشخيص اولويت مطابق آيينتقاضيانو تعدد م يكسان بودن شرايطتبصره: درصورت 

  پذيرد. صورت مي
 گيري درخصوص امكان تمديد قراردادهاي اجاره تصميم -

ت دش )٨ وا ی   ید ر  اجارهی  کار ر ی  	ارا
، پيگيري فرآيند مذكورمطابق ها ارائه شده است.  داد اجاره بستر در شركتسازماني عقد قرار در شكل شماره يك فرآيند درون

 پرونـده  ارسالدر مرحله تشكيل و تكميل پرونده برعهده امور منابع آب شهرستان و از مرحله  ي بسترگردش كار اجاره اراض
شركت و بعد از  ها و سواحل به عهده دفتر مهندسي رودخانهنظرات فني و حقوقي بندي  جمعبه حوزه ستادي شركت تا اخذ 

، اخذ تضامين اجاره ت مديره، تنظيم قراردادمصوبه هيأ اخذ، تنظيم صورتجلسهآن، برگزاري جلسه كميته اجاره اراضي بستر، 
  باشد. ميشركت و تعهدات و ابالغ قرارداد به عهده دفتر امور مشتركين 

الزم به ذكر است كه تهيه بانك اطالعاتي مشتركين مربوط به اجاره بستر براي تمامي قراردادها از طرف دفتر امـور مشـتركين   
ماهـه بـه دفـاتر تخصصـي ارائـه و در       است گزارشي از وضعيت قراردادها به صورت سه و الزم شركت انجام خواهد گرفت

  .درج گرددشركت انتهاي سال در گزارش مجمع جاري 
  



دفتر مهندسي رودخانه ها و سواحلدفتر امور مشتركيندفتر برنامه ريزي منابع آبامور آب شهرستان
دفتر محيط زيست و كيفيت منابع 

آب
دفتر حقوقي

           بله

     خير 

                                       خير 

                       بله

             خير 
                بله

       خير 

          بله

شكل شماره (1)- فرآيند درون سازماني عقد قرارداد اجاره بستر در شركت   هاي زيرمجموعه (با كاربري غير سازه اي و مدت زمان حداكثر يكسال )
براي مشاهده توضيحات 1* ، 2* ، 3* و 4* به صفحه 7 و براي مشاهده توضيحات 5* و 6* به صفحه 8 مراجعه شود.

شروع

دريافت پرونده به انضمام مدارك 
و مستندات 

درخواست متقاضيان براي  دريافت
 مطابق(عقد قرارداد اجاره بستر 
)پيوست شماره سه

بررسي فني پرونده از نظر  *1
محيطي  مالحظات زيست

بررسي فني پرونده از نظر * 2
مالحظات مهندسي رودخانه 

بندي نظرات دفتر محيط  و جمع
زيست

به  سترب ابالغ قرارداد اجاره* 5
مستأجر

دريافت يك نسخه از قرارداد * 6
نظارت و انضمام پرونده  به اجاره بستر

بر قرارداد

پايان

تكميل مدارك و  تشكيل پرونده و
مستندات مطابق پيوست شماره 

)  بخش اول(يك 

تكميل مدارك و  جمع بندي،
نويس  تهيه پيشمستندات، 

ها  تكميل پيوست و قرارداد

و تكميل انجام بازديد كارشناسي
مدارك و مستندات مطابق پيوست 

شماره دو

پرونده از نظر حقوقي بررسي*3

اقدامات موردنياز قبل از  انجام* 4
ابالغ قرارداد اجاره 

دريافت پاسخ دفاتر تخصصي به 
همراه مستندات مربوطه

امكان انعقاد  
قرارداد وجود 

دارد؟

دريافت پرونده و نظر دفتر 
حقوقي 

تهيه پاسخ  متقاضي

تشكيل جلسه كميته اجاره اراضي 
بستر

آيا براي محدوده  
بيش از يك 

متقاضي وجود دارد؟

تشكيل جلسه كميته درخواست 
اجاره اراضي بستر

تشكيل جلسه كميته اجاره اراضي 
بستر

متقاضي واجد انتخاب و اعالم 
صالحيت

امكان تأمين  آيا
آب وجود دارد؟

پرونده و مستندات دريافت 
نويس قرارداد و  پيش انضمام به

ها پيوست

دريافت پرونده به انضمام  مدارك و 
مستندات 

به تأمين  آيا نياز
آب وجود دارد؟

دريافت پرونده به انضمام پاسخ عدم 
امكان انعقاد قرارداد اجاره

تهيه پاسخ امكان و نحوه تامين آب
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يك با * مشخص شده است كه شرح  شكلارائه شده در  گردش كارهاي مختلف  بخشبه  موردنياز مربوطتوضيحات 
  ارائه شده است: آن در ذيل

1*  
  الف) تعيين ميزان حريم كيفي موردنياز

   و ضوابط استقرار محيطي ب) بررسي مالحظات زيست
2*  

  هاي حد بستر و حريم جانمايي محدوده مورد درخواست بر روي نقشهالف) 
  كمي و كيفي و امكان اجاره بستر  احاريمبررسي تداخل طرح با حد بستر و ب) 

  در صورت نياز ج)كنترل نحوه آبگيري
  تاسيسات آبگيرياحداث نياز براي تردد و ابل اجاره با احتساب محدوده موردتعيين محدوده بستر  ق  د)
  نامه  آيين 10و  8، 7) تعيين نوع كاربري اراضي قابل اجاره وفق مواد هـ
سـاماندهي الزم اسـت   (در صورت پيچيدگي فنـي در طـرح   موقعيت و مشخصات ديواره ساماندهيتعيين در صورت لزوم ) و

اي از طريـق مشـاور حقيقـي يـا حقـوقي       شركت آب منطقههاي  دفتر مهندسي رودخانهمتقاضي نسبت به تهيه طرح مورد تأييد 
  ذيصالح اقدام نمايد.)

  قرارداد اجاره سه يال كيشماره  يها وستيپ ليتكم) ز
كمي و كيفي، حد بستر  احاريمت به حد بستر و پالن و نحوه جانمايي طرح مزبور نسب شامل (سايت dwgفرمت نقشه در  -

جانمايي محل تخليه پساب و جانمايي آبگير و تأسيسات مربوطه و فعال رودخانه، موقعيت ديواره ساماندهي و حريم مربوطه، 
  تأسيسات مربوطه)

  گزارش كارشناسي مهندسي رودخانه -
  ، آبگير و .....)گزارش مربوط به شرايط فني قرارداد(مشخصات ديواره ساماندهي-
3*  

  بررسي حقوقي تقاضاي اجاره واصلهالف) 
  نظر درخصوص مجاورت متقاضي با توجه به اسناد و مدارك مالكيتي اعالمب) 
 و اقدام مقتضي جهت ابطال اسناد مالكيت ) همكاري با واحد فني در رفع معارضين احتماليج
4* 

  و اخذ مجوز مربوطه يا كت آب منطقهشر رهيمد أتيموضوع توسط ه يطرح و بررس يريگيپ) الف
  بها ارجاع كار به كارشناس رسمي يا منتخب هيئت مديره جهت تعيين اجارهب) 

  شماره چهار) وستي(فرمت مطابق پيتعهدنامه ثبت شده در دفتر اسناد رسم ج) اخذ
               ، اخذن آب توسط متقاضيجهت تأمي برداري از آب ضمن ضرورت اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه (در صورت نياز به بهره   
  تعهدنامه مطابق پيوست شماره پنج الزامي مي باشد.)    



 

 22  فحهصاز   8صفحه  

  و اخذ امضاي نهايي طرفين قرارداد ها ، تكميل پيوست) تنظيم نسخه نهايي قراردادد
  ) اخذ تضامين و تعهدات موردنيازهـ

5*  
  به امور منابع آب شهرستان ارسال يك نسخه از قرارداد اجاره بستر به انضمام پروندهالف) 

  جهت نظارت عالي و كنترل مفاد قرارداد اجاره بستر به هر يك از دفاتر تخصصي يك نسخه از قرارداد اجاره بستر  ب) ارسال
  )مستندسازي مشتركين مربوط به قرارداد اجاره بستر در قالب بانك اطالعاتيج
6*  

  مربوطهگزارش نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مستأجر و تهيه الف) 
  ب)ارائه مستندات به گروه گشت و بازرسي محدوده موردنظر

ر )٩ ارداد اجاره  ای  ن ا ظارت   	وه 
مربوطـه بـا نظـارت عاليـه دفتـر        بر عهده امور منـابع آب شهرسـتان  مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد اجاره بستر 

  باشد. هاي شركت مي مهندسي رودخانه

کان  )١٠ را ارداد اجاره  	مدید 
مـورد  بستر اراضي  اجارهدر صورت رعايت مفاد قرارداد اجاره بستر توسط مستاجر، موضوع تمديد قرارداد اجاره توسط كميته 

 .)2(شكل شماره خواهد شد تجديدقرارداد در صورت موافقت بررسي قرار گرفته و 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



دفتر امور مشتركيندفتر برنامه ريزي منابع آبامور آب شهرستان

خير

     بله

خير
   بله

   خير

          بله

فرآيند درون سازماني تمديد قرارداد اجاره بستر در شركتهاي زيرمجموعه(با كاربري غير سازه اي و مدت زمان حداكثر  شكل شماره(2)-
يكسال)

براي مشاهده توضيحات 7* ، 8* و 9* به صفحه 10 مراجعه شود.

شروع

متقاضي براي  درخواست  دريافت
قرارداد اجاره بستر   تمديد

به  سترب ابالغ قرارداد اجاره* 8
مستأجر

دريافت يك نسخه از قرارداد اجاره * 9
بر قرارداد نظارتو انضمام پرونده  به بستر

اقدامات موردنياز قبل از  انجام* 7
ابالغ قرارداد اجاره 

 تمديدامكان  
قرارداد وجود 

دارد؟
تهيه پاسخ  متقاضي

پايان

به تأمين  آيا نياز
آب وجود دارد؟

تهيه پيش نويس قرارداد اجاره بستر و 
اخذ پاراف مديران دفاتر تخصصي

تشكيل جلسه كميته اجاره اراضي 
بستر

امكان تأمين  آيا
آب وجود دارد؟

دريافت پرونده به انضمام  مدارك و 
مستندات  

تهيه پاسخ امكان و نحوه تامين آب

تكميل مدارك مطابق پيوست شماره 
)بخش سوم(يك

تكميل مدارك و انجام بازديد كارشناسي
و مستندات مطابق پيوست شماره دو

دريافت پرونده به انضمام  مدارك و 
مستندات  

دريافت پرونده به انضمام پاسخ عدم 
امكان تمديد قرارداد اجاره



 

 22  فحهصاز   10صفحه  

ارائه شده در شكل دو با * مشخص شده است كه شـرح   گردش كارهاي مختلف  ت موردنياز مربوط به بخشتوضيحا
  آن در ذيل ارائه شده است:

7* 
امكـان تفـويض اختيـار    (و اخذ مجـوز مربوطـه   يا شركت آب منطقه رهيمد أتيموضوع توسط ه يطرح و بررس يريگيپالف) 

  )ر وجود دارد.توسط هيئت مديره به كميته اجاره اراضي بست
  بها ب) ارجاع كار به كارشناس رسمي يا منتخب هيئت مديره جهت تعيين اجاره

  شماره چهار) وستي(فرمت مطابق پيتعهدنامه ثبت شده در دفتر اسناد رسم ج) اخذ
  خذ             برداري از آب ضمن ضرورت اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه جهت تأمين آب توسط متقاضي، ا (در صورت نياز به بهره   

  تعهدنامه مطابق پيوست شماره پنج الزامي مي باشد.)    
  ها و اخذ امضاي نهايي طرفين قرارداد د) تنظيم نسخه نهايي قرارداد، تكميل پيوست

  هـ) اخذ تضامين و تعهدات موردنياز
8*  

  هرستانالف) ارسال يك نسخه از قرارداد اجاره بستر به انضمام پرونده به امور منابع آب ش
  ب) ارسال يك نسخه از قرارداد اجاره بستر به هر يك از دفاتر تخصصي جهت نظارت عالي و كنترل مفاد قرارداد اجاره بستر 

9*  
  الف) نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مستأجر و تهيه گزارش مربوطه

  ب)ارائه مستندات به گروه گشت و بازرسي محدوده موردنظر

جام ک  زمان )١١ 	ارندی ا
كـار   ها در قالب قرارداد اجاره بر اسـاس گـردش   بندي پاسخگويي به استعالمات استقرار كاربري در بستر رودخانه  برنامه زمان

هـاي   در پروسه رسيدگي بـه درخواسـت   4و  2هاي  الزم به ذكر است موارد رديف باشد. بيني شده مطابق جدول زير مي پيش
  خواهند شد.اجاره بستر تنها در صورت نياز انجام 
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  ها در قالب قرارداد اجاره بندي پاسخگويي به استعالمات استقرار كاربري در بستر رودخانه  برنامه زمان -جدول
  حداكثر زمان موردنياز  گام هاي پاسخگويي  رديف

  روز 10  روز 10 روز 10 روز 10  روز 10
            روز) 2وصول درخواست متقاضيان(  1

تقاضيان، تشكيل جلسه كميته اجاره در صورت تعدد م  2
            روز) 5اراضي بستر و انتخاب مستأجر(

 تشكيل پرونده، تكميل مستندات و انجام بازديد  3
            روز)5(

            روز) 10در صورت نياز(- بررسي امكان تأمين آب  4

و كيفيت  محيطي هاي فني از جنبه زيست انجام بررسي  5
            روز) 5(آب

 5هاي فني از جنبه مهندسي رودخانه( بررسي انجام  6
            روز)

            روز) 5هاي حقوقي ( انجام بررسي  7

 5بستر( تشكيل جلسه مشترك كميته اجاره اراضي  8
             روز)

            روز) 5انجام قيمت گذاري(  9
            روز) 3اخذ تضامين و تعهدات و ابالغ قرارداد (  10

ارداد ا )١٢ سان  	جاره ت ھ
شركت مديريت منـابع آب ايـران    23/8/88موره  100/55487فرمت همسان قرارداد اجاره بستر، فرمت ابالغي طي نامه شماره 

  هاي ابالغي بعدي جايگزين خواهد شد. باشد و در صورت اصالح فرمت ياد شده نسخه مي
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عمل )١٣ ورا ندگان د ن    دو
  دگي نام و نام خانوا  واحد مربوطه 

  اي تهران شركت آب منطقه
  يخان ميكر يمحمدعل
  ييزنگو نيحس

  آخوندزاده يعل  اي آذربايجان شرقي شركت آب منطقه

  سازمان آب و برق خوزستان
  ينيحس ميابراه ديس

  پور خواجه يمهد
  مهدي شعباني

  اي اردبيل شركت آب منطقه
  پور نيحس نيام

  يقيتوف يعل
  يريمنصور قد

  اي خراسان رضوي منطقه شركت آب
  يرقاسميم ديحم ديس

  اين افضل يهاد

  اي هرمزگان شركت آب منطقه
  يدانيع ديجمش

  زاده يعبدل دهيسع
  يبهزاد احمد  اي زنجان شركت آب منطقه

شركت مديريت منابع 
  آب ايران

ها و  دفتر مهندسي رودخانه
  سواحل

  غزال جعفري
  مريم كرمي
  الهي فرشيد فيض

  محمدقاسم هاشمي  ر حقوقيدفت
دفتر امور مجامع، بودجه و 

  مديريت مالي
  يوالشجرد ياكبر نظر يعل

ها اقتصادي، تعرفه و  دفتر بررسي
  سازي خصوصي

  عليرضا غفاري
  فر اصغر مجيدي علي

گروه كيفي، محيط زيست و 
  برداري از پساب بهره

  نژاد جواد حسن
  پور ساناز مصطفي
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ماره ت     یک) ویپ
ده  ل رپو ای  یاز  ورد رک  دا  ش اول: 

 2 بنـد مطابق موارد ذكـر شـده در    براي استقرار كاربري موردنظرو متقاضي نامه درخواست ارگان صادركننده مجوز  .1
  مطابق پيوست شماره سه)فرمت درخواست متقاضي (دستورالعمل

  در صورت وجود  ارائه نقشه ثبتيو در صورت لزوم مجاورين  يبرا تياسناد مالكبرابر اصل  ريتصو .2
  اسناد هويت اشخاص متقاضي يا نماينده قانوني .3
از  WGS 84و در مبناي مسطحاتي  UTMو با مختصات  )يبردار نقشهبا انجام  ازينقشه مناسب(در صورت ن هيته .4

  اجاره درخواست براي محدوده مورد 
 ازدر صورت نياز به تأمين آب، ميزان آب موردني .5
 مجوز اداره كل محيط زيست استان .6

ر ی  ی ارا ه کار سات ک ل ج ای  یاز  ورد رک  دا  ش  دوم: 
 2 بنـد مطابق موارد ذكـر شـده در    براي استقرار كاربري موردنظرو متقاضي نامه درخواست ارگان صادركننده مجوز  .1

  دستورالعمل
  نقشه ثبتي در صورت وجود و مجاورين در صورت لزوم يبرا تياسناد مالك ريتصو .2
 اسناد هويت اشخاص متقاضي يا نماينده قانوني .3
 مجوز اداره كل محيط زيست استان .4
  گزارش بازديد .5
(بـا مشـخص كـردن موقعيـت     كمـي و كيفي  احاريمنسبت به حد بستر و  بستر قابل اجارهنقشه با جانمايي محدوده  .6

  تخليه پساب و تأسيسات مربوطه)ديواره ساماندهي، آبگير، 
 مدنظرو كيفيت آب گزارش مربوط به مالحظات زيست محيطي  .7
 گزارش كارشناسي مهندسي رودخانه  .8
 گزارش مربوط به شرايط فني قرارداد .9
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ارداد مدید  ای  یاز  ورد رک  دا وم:   ش 
 2 بنـد مطابق موارد ذكـر شـده در    براي استقرار كاربري موردنظرو متقاضي نامه درخواست ارگان صادركننده مجوز  .1

  (فرمت درخواست متقاضي مطابق پيوست شماره سه)دستورالعمل 
 در صورت نياز به تأمين آب، ميزان آب موردنياز .2
 هاي مربوط به تسويه حساب متقاضي مدارك و فيش .3
 گزارش بازديد .4
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ماره دو) ت  ارش بازدیدویپ   ت 
  :شخصات محدوده درخواست اجارهمچك ليست 

 شهرستان................. .بخش.................. روستا ...................محل درخواست اجاره بستر:  -
 است . آب صنعتي آب كشاورزي  رودخانه مورد استعالم تامين كننده آب شرب  -
 باشد. مي / فصلي     رودخانه دائمي -
 .  باشد نمي  باشدميهاي حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست  ه مورد استعالم  در ليست رودخانهرودخان -
 مي باشد.  برداري / بهره قرار دارد كه در دست ساخت  -----------درباالدست محدوده مورد استعالم سد مخزني -
 دبي مبناي تعيين بستر فعال رودخانه داراي دوره بازگشت ............ سال و مقدار............ مترمكعب بر ثانيه است. -
باالدست با دوره بازگشـت ............ سـال و    آبي تأسيسات لحاظ با و رودخانه فعلي شرايط در موردنظر مقطع رد سيالب آبگذري ميزان -

 مقدار............ مترمكعب بر ثانيه است.
 باشد. ال ميميزان دبي سيالب متناظر با كاربري مورد درخواست اجاره برابر ......... مترمكعب بر ثانيه و داراي دوره بازگشت ........ س -
سـاماندهي   كعب بر ثانيـه  مبازگشت ......... سال و دبي ........... متر هبراي سيالب با دوردر شرايط فعلي محدوده مورد استعالم رودخانه  -

 .    نشده است شده
انجـام شـده اسـت. توضـيحات      اي شـركت آب منطقـه   شـهرداري  عمليات ساماندهي رودخانه توسـط شـخص حقيقي/حقـوقي    -

 .........................................................................................(ابعاد و مصالح و .....) ........................................تكميلي
... سـال و مقـدار............   سيالب با دوره بازگشـت .........  رايديواره ساماندهي سواحل چپ و راست رودخانه در محدوده مورد اجاره ب -

دهنـده آن   مترمكعب بر ثانيه طراحي شده و داراي ابعاد طول............ ، عـرض............ و ارتفـاع ............ متـر و جـنس مصـالح تشـكيل      
 باشد.  ............ مي

 خير  بلهو آيا مجوز مربوطه اخذ گرديده است؟  خير  آيا نياز به تأمين آب وجود دارد؟ بله -
 باشد. برداري از آب از منبع ........... به ميزان .............. ليتر برثانيه و ساليانه به ميزان ............ مترمكعب مي متقاضي داراي مجوز بهره -
.... بوده و سواحل رودخانه در باالدست آبگيري به روش............انجام و سازه آبگير و تأسيسات جانبي مشتمل بر ............ ............ ........ -

 شود: دست محل آبگيري به شيوه ذيل محافظت مي و پايين
........................................................................................................................................................................................................................ 

داد اجاره بستر............و نوع كاربري اراضي مطابق مـاده  رقرا 3مدت قرارداد اجاره بستر ............ماه ، نوع اراضي تحت اجاره مطابق ماده  -
 باشد. قرارداد اجاره بستر............ مي 5

 منـابع  كيفيـت  بـر  دستورالعمل) 2بند مطابق موارد ذكر شده در (مـوردنظر  كاربري تأثير كاهش منظور به شده گرفته درنظر تمهيدات -
 باشد. آب به شرح ذيل مي

.......................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................ 
 خير  ؟ بلهانجام داده است اي پيگيري قضايي جهت ابطال اسناد مالكيت اراضي موردنظر آيا شركت آب منطقه -
 (در صورت جواب مثبت اسناد و مدارك ارائه شود.) خير  باشد؟ بله متقاضي مجاور اراضي موردنظر مي -

  
 باشد.رايط طبيعي ............ متر مكعب بر ثانيه ميساله مجراي مورد استعالم در ش 25آبدهي  -
 بوده است.  سراسري   نحوه انجام مطالعات تعيين حد بستر  و حريم  رودخانه  موردي -
مطالعات سراسري تعيين حد بستر و حريم رودخانه توسط مهندسين مشاور .............. در سال ..........انجـام و بـه تصـويب دفتـر فنـي        -

 هاي حد بستر و حريم در سال ........... اعالم عمومي شده است. و نقشه نرسيده است رسيده تشرك
ماره همـراه  كارشناس مطالعات حد بستر و حريم موردي  آقا/خانم............... با سمت ...................... ، مدرك تحصـيلي ............... و شـ   -

 باشد. .. .. مي..................................
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/ در مهلـت مقـرر    رسـيدگي شـده اسـت     3در محدوده مورد درخواست طي پرونده شماره ............. به اعتراضات در كميسيون ماده  -
 .اعتراضي انجام نشده است 

 باشد. مقدار حريم كمي .............. متر و مقدار حريم كيفي.............. متر مي -
 (غيرفعال، مرده، مازاد،...): ...........................جاره مورد ا بستر نوع اراضي -
 موقعيت اراضي بستر مورد درخواست اجاره: -

............ ................ مي شماالً ...............غرباً ..............شرقاً   باشد. جنوباً
  نقاط مهم محدوده مورد استعالم UTMمختصات  -

  X (utm)  Y (utm)  رديف  X (utm) Y (utm)  رديف  نام موقعيت
      2      1  محل برداشت آب

  بخش واقع در محدوده بستر رودخانه
1      4      
2      5      
3      6      

 
 ...............................................عبارتست از: .............................................................................................................. مورد استعالمكاربري  -
   10   8   7: ها و .... ها، انهار، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه مطابق آيين ماده قانوني مورد استناد در اجاره اراضي -
 عبارتست از: ......................... مترمربعمحدوده بستر قابل اجاره با احتساب محدوده موردنياز براي تردد و احداث تأسيسات آبگير  -

  خالصه گزارش كارشناس فني:
  )(اعالم نظر فني درخصوص موافقت و يا مخالفت با واگذاري اراضي در قالب اجاره و شرايط فني موردنياز

.....................................................................................................................................................................................................  
  گزارش حقوقي:

  )(در اين بخش از گزارش كارشناس حقوقي درخصوص اسناد مالكيت متقاضي و مجاور و ساير مسائل حقوقي اعالم نظر خواهد كرد.
.....................................................................................................................................................................................................  

  
  بخش مربوط به تمديد قرارداد:

 تعداد دفعات تمديد قرارداد: ......... -
 خير  را رعايت نموده است؟ بله (به شماره ............. تاريخ .............)ط و تعهدات فني مربوط به قرارداد قبليآيا مستأجر شراي -

  ................................................................توضيحات: ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................  

 خير  ر نسبت به افزايش و توسعه مساحت مورد اجاره و يا تغيير كاربري اقدام نموده است؟ بلهآيا مستأج -
  .................................................................توضيحات: ....................................................................................................................

  خير  آيا مستأجر مجاور زمين مورد اجاره بوده است؟ بله -
 خير  ؟ بلهاند اشخاص ديگري تقاضاي اجاره محدوده مورد نظررا ارائه نمودهدر صورت پاسخ منفي آيا  -

  ............................................................................................................توضيحات: .........................................................................
 خير  ؟ بلهاست عايت شدهرجاره مطابق مفاد قرارداد اال يا مدت زمان اجاره و پرداخت مالآ -

  ............................................................................................................توضيحات: .........................................................................
 خير  ؟ بلهستاجر نسبت به برداشت غيرمجاز آب و يا ورود مواد آالينده و آلودگي منابع آب مبادرت نموده استميا آ -

 ............................................................................................................توضيحات: .........................................................................
 

 ......................................     امضاء:.............................................................خانوادگي كارشناس/كارشناسان فني:............ و نامنام 

 ......................................     امضاء:..........................................................................:............قوقيح خانوادگي كارشناس و نامنام 
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  :(بسته به نوع كاربري مورد استعالم مدارك موردنياز اين بخش تكميل خواهند شد.) هاي موردنياز مدارك و پيوست

  نوع مدرك    شماره  

1  

 و شامل:dwgنقشه در فرمت  
  كمي و كيفي حاريمانسبت به حد بستر و  محل مورداجارهسايت پالن و نحوه جانمايي  -
  حد بستر فعال رودخانه-
  حريم مربوطهديواره ساماندهي و ترسيم موقعيت -
  جانمايي آبگير و تأسيسات مربوطه-
  جانمايي محل تخليه پساب و تأسيسات مربوطه -
  و عرضي موجود  هاي طولي موقعيت تأسيسات و سازه-

 مقاطع در جريان سرعت مقادير و آبسطح تراز -2جريان طوليپروفيل-1نتايج مطالعات هيدروليك در قالب:    2
  )ديواره اجراي از بعد و قبل(انتخابي

 مقطع ديواره ساماندهي    3
  پيوست دو قرارداد اجاره بستر: گزارش كارشناس مهندسي رودخانه    4

گيري  اد اجاره بستر: شرايط فني قرارداد(مشخصات ديواره ساماندهي، آبگير، تأسيسات جانبي، ادوات اندازهپيوست سه قرارد    5
  و ...)

 كاربريتغييرمجوزصادركنندهارگاننامه    6
 سوابق ابطال اسناد مالكيت اراضي موردنظر    7
 ايمنطقهآبشركتمديرههيئتمجوز    8
 كاربريايجاددر موردايمنطقهآبشركتتوجيهيوفنيگزارش    9

  و متقاضيان واجد صالحيتاطالعيه محلي براي شناسايي مجاورين    11
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 ( ماره  ت  رویپ ت اجاره  وا    
  مديريت محترم امور منابع آب شهرستان................................

  
  با سالم و احترام

.................................... فرزند .................................. به شـماره شناسـنامه .....................    قي/مديريت سازمان يا شركت)(شخص حقياينجانب
اراضـي  ساكن ............................. متقاضي اجـاره  ........................................ كدپستي .........................................  /كد اقتصادي شركتكدملي

ــهر ..................  ــيل........................................................................واقع در روستا/ش ــتر رودخانه/مس ــدود  بس ــاحت ح ــه مس ........................ ب
  باشم. ........................................ مي استقرار كاربري /هكتار در منطقه.................................................. به منظور.............................. مترمربع

  .  باشم   نمي باشم   اينجانب به استناد مدارك پيوست همجوار رودخانه مي
  .  ندارم ميزان..............ليتر/ثانيه دارم براي كاربري مورد درخواست نياز به تأمين آب به 

  عقد قرارداد اقدام نمايند.بررسي امكان د نسبت به خواهشمند است دستور فرمايي
  

 تاريخ :  -

 شماره تماس:  -

  
  نام و نام خانوادگي

  امضاء
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ھار)  ماره  ت  ر رودخاویپ یان اجاره  قا     ھد 
صادره نام پدر.............  ............................................. به نمايندگي از شركت ...................................... به شماره ملي ...................اينجانب .......

ــاني .....................  ــه نشـ ــتر  ..................................................................... .....................................از ...................  بـ ــاره بسـ ــي اجـ متقاضـ
  پذيرم: ضوابط، قوانين و مقررات جاري در اين بخش تعهدات ذيل را ميمطابق  شهر/روستا ......رودخانه...................................... واقع در 

 گردد. اي اعالم مي هاي موجود در اين زمينه كه توسط شركت آب منطقه نامه آيين رعايت كليه قوانين و مقررات و -

 از ميزان حد بستر و حريم تعيين شده و وضعيت كمي و كيفي منابع آب و خاك محل اطالع و آگاهي دارم. -

ر هرگونه ادعـا و اعتراضـي را در   گونه مالكيتي بر اراضي مورد اجاره نداشته و با امضاي تعهد حاض با اقرار و اعتراف به اينكه هيچ -
 نمايم. اين خصوص از خود سلب مي

اي كه در قـرارداد مشـخص و تـدوين شـده يـا       ط فني و حقوقي تعيين شده توسط شركت آب منطقهرعايت كليه ضوابط و شراي -
  گردد. بعنوان پيوستي از آن به اينجانب اعالم مي

نامـه   آيـين  10و  8، 7 وادبـرداري بـر اسـاس مـ     وقي متناسب با نوع بهرهارائه طرح توجيهي و فني مهندسي با رعايت ضوابط حق -
 مربوطه

خواهد بود و در غيـر ايـن صـورت     اي شركت آب منطقهمنوط به كسب مجوز از هرگونه توسعه، تغييركاربري، برداشت آب و .....  -
 .ا هزينه اينجانب خواهد بودبشركت مجاز به انجام عمليات تخريب 

 ها شامل: هپرداخت كليه هزين -

o تهيه و اجراي طرح ساماندهي 

o ها و ضوابط كانون كارشناسان رسـمي   انجام خدمات كارشناس رسمي دادگستري جهت تعيين قيمت مطابق بخشنامه
 ها مقطوعاً از طرف متقاضي و درحق كارشناس پرداخت خواهد شد.) (اين بخش از هزينهقضائيه دادگستري و قوه

o و يا عدم امكان اجاره بستر بواسطه تصميمات كميته اجاره اراضي بسـتر و يـا هيئـت     در صورت انصراف در هر مرحله
اي  آب منطقـه   هاي انجام شده را تا آن مرحله مطابق نظريه شـركت  ، اينجانب كليه هزينهاي مديره شركت آب منطقه

 .باشد اي نمي و در اين مورد نيز ادعايي از طرف اينجانب متوجه شركت آب منطقه خواهم نمودپرداخت 
  

  خانوادگي ..................................... امضاء و اثرانگشت............................ نام و نام
  ................................................................................. تلفن:.....................................آدرس: ...............................................................

  گواهي امضاء متقاضي توسط دفترخانه........................ 
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ع آب نا ت  ظ  ھد  ماره جنپ)  ت    ویپ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  سند رسمي
  نامه تعهدنامه/ وكالت

اشخاص 
  حقيقي

  نام خانوادگي                   فرزند            شماره شناسنامه         اينجانب/اينجانبان اصالتاً/ وكالتاً / واليتاً نام        
  متولد                  صادره           ساكن                   به عنوان

 
اشخاص
 حقوقي

  متولد            اينجانب/اينجانبان نام                  نام خانوادگي               فرزند             شماره شناسنامه
  صادره            بعنوان مديرعامل/ عضو هيئت مديره  صاحب/ صاحبان امضاي مجاز شركت         ثبت شده به شماره 

پيوست واقع در.......... در قبال  شركت  برداري از منبع آب سطحي/ زيرزميني ............................................. مطابق مدارك و مستندات اينجانب/ اينجانبان متقاضي بهره
  باشيم. باشم/ مي اي ............................................... ملزم و متعهد به رعايت موارد و شرايط ذيل مي آب منطقه

بيل جهادكشاورزي، حفاظت محيط زيست، بهداشت و ها، ادارات و نهادهاي مرتبط از ق برداري، نسبت به اخذ مجوزهاي الزم از سازمان قبل از صدور پروانه بهره -1
 نمايم.  درمان، صنايع و معادن و .... با مسئوليت و هزينه خود اقدام مي

آوري تصـفيه   شويم نسبت به اجراي تأسيسات جمـع  شوم/ مي برداران واحد توليدي، صنعتي، دامداري، خدمات و ... متعهد مي بردار/ بهره اينجانب/ اينجانبان بهره -2
اي مجاز خواهد بود بدون نياز به  منطقه اضالب و دفع بهداشتي پساب اقدام نمايم/ نمائيم. در صورت آاليندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي، شركت آبف

ا از خود سـلب و سـاقط   خصوص حق هرگونه ايراد و اعتراض راين  برداري را تعليق نمايد بديهي است در طي تشريفات قانوني تا رفع كامل آلودگي، پروانه بهره
 نمائيم. نمايم/ مي مي

هاي حاصله در قالب قـوانين و ضـوابط    آوري، تصفيه فاضالب و رفع بهداشتي پساب برداري از منبع آب نسبت به احداث تأسيسات مربوط به جمع به منظور بهره -3
نصب و اجراي تأسيسات مورد تأييد مبادي قانوني هيچگونه حقي براي نمايم به نحوي كه تا قبل از زمان  سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو اقدام مي

 اينجانب/ اينجانبان ايجاد نخواهد شد.

برداري از منبع آبي را بدون تصفيه و اخذ مجوزهاي الزم و رعايت استانداردهاي مربوطه وارد طبيعت و محيط زيست ننموده و يـا بـه    هاي حاصل از بهره پساب -4
 هدايت يا دفع ننمايم. سمت منابع آبي مجاور

پساب به طـور دائـم يـا موقـت      يسات تصفيه فاضالب و دفع بهداشتيبرداري به هر علتي تأس برداري از منابع آبي و هنگام بهره چنانچه بعد از صدور مجوز بهره -5
هـاي ناشـي از آن بـر عهـده      اين صورت كليه مسـئوليت  برداري را متوقف و نسبت به رفع آن اقدام نمايم. بديهي است در غير دچار اشكال فني گردد فوراً بهره

 باشد. اينجانب/ اينجانبان مي

برداري، مراتـب   شويم كه در اسرع وقت ضمن خودداري از بهره شوم/ مي چنانچه جلوگيري از آلودگي و رفع آن خارج از اداره اينجانب/ اينجانبان باشد متعهد مي -6
 م نمايم/نمائيم.را به مراجع ذيربط به منظور حل معضل اعال

ولين ذيربط از سازمان حفاظت محـيط زيسـت و   در صورت مشاهده هرگونه آلودگي در آبهاي سطحي و زيرزميني به تشخيص، تأييد و اعالم كارشناسان و مسئ -7
كننـده آالينـده اقـدام و تـا زمـان رفـع آلـودگي         باشم نسبت به جلوگيري و رفع عيـب منبـع آلـوده    وزارت بهداشت و درمان اينجانب (صاحب پروانه) مكلف مي

 باشد.  الذكر مي زهاي الزم از مبادي فوقبرداري مجدد منوط به كسب مجو اندازي و بهره برداري را متوقف نمايم. بديهي است راه بهره

ها و خسارات وارده ناشي از آلودگي محيط زيست و منـابع آبـي و همچنـين خسـارات ناشـي از انتقـال و دفـع غيراصـولي حاصـل از           ديه كليه هزينهجبران و تأ -8
 باشد.  برداري نمي حيث متوجه مرجع صدور پروانه بهرهاز اين  برداري به تشخيص مراجع ذيصالح مزبور بر عهده اينجانب/ اينجانبان بوده و مسئوليتي بهره

كننـد صـاحب پروانـه     واحدهاي بزرگ توليدي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضالب با حجم زياد ميهاي  ور جلوگيري از تخليه فاضالببه منظ -9
هداشتي پساب با تأييد مراجع ذيصالح اقدام نمايند. بديهي اسـت در صـورت آلـودگي    آوري، تصفيه فاضالب و دفع ب مكلف است نسبت به اجراي تأسيسات جمع

برداري را  تا رفع آلودگي پروانه بهره بود اي مجاز خواهد نطقهم  محيط زيست منابع آبي از سوي واحدهاي مذكور و اعالم مراجع ذيربط، وزارت نيرو و شركت آب
 نمايد. د و اعتراضي را از خود سلب و ساقط ميتعليق نموده و در اين خصوص صاحب حق هرگونه ايرا

شود بديهي است در صورت  باشد و هرگونه ارسال و مكاتبه با نشاني مذكور ابالغ واقعي تلقي مي به منزله اقامتگاه قانوني متعهد و صاحب پروانه مي  نشاني فوق -10
 اي مربوط اعالم نمايم/ نماييم. منطقه كت آبشويم مراتب را به شر شوم/ مي تغيير نشاني، اينجانب/ اينجانبان متعهد مي

الذكر را پذيرفتـه   هاي مربوط به صحت مدارك ابزاري جهت صدور پروانه فوق اينجانب/ اينجانبان متقاضي صدور پروانه بهره برداري منابع آبي تمامي مسئوليت -11
اي مربوط حـق دارد رأسـاً و    منطقه مدارك و مستندات ارائه شده، شركت آبشويم در صورت اثبات هرگونه مغايرت، جعل و تخلف و ... در  شوم/ مي و متعهد مي

برداري صادره اقدام و ميزان ضرر و زيان خسارت وارده را به اينجانب/ اينجانبـان اعـالم تـا     بدون هرگونه تشريفات اداري يا قضايي نسبت به ابطال پروانه بهره
 باشد.  م. ضمناً پاسخگويي به مدعيان و معارضين مربوطه نيز به عهده اينجان/ اينجانبان مينسبت به پرداخت خسارت وارده اقدام نمايم/ نمايي

ولتي را از خود سلب و اينجانب/ اينجانبان با امضاء اين تعهدنامه حق هرگونه ادعا، اعتراض، شكايت و ... در محاكم قضايي، اداري و تمامي مراجع دولتي و غيرد -12
دارنـد يـا    دهيم تا هرگونه اقـدام قـانوني در ايـن ارتبـاط مصـلحت مـي       دهم/ مي اي .... از بابت خسارت و مميزي وكالت مي نطقهم ساقط نموده و به شركت آب

  اختيارات و وظايف قانوني خود له يا عليه اينجانب/ اينجانبان در مراجع قضايي / اداري و ... اعمال نمايد.
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ماره ت  ی) ش ویپ ح ه    صدور اطال
  فرمانداري شهرستان................................

  اطالعيه اجاره بستر رودخانه ....................موضوع: 
  

  با سالم و احترام
كميتي و به منظور حفاظت و نگهداري و جلوگيري از دخـل و تصـرف غيرمجـاز بسـتر و     اين شركت در نظر دارد در راستاي انجام وظيفه حا

هيـأت محتـرم وزيـران، بسـتر      1379هـا و .... مصـوب    ها، مسيل نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين 10و  8، 7حريم و براساس مواد 
. به مختصات ..................... تا محـل .................... بـه مختصـات.................... (مطـابق     رودخانه ...... در طول ........... از محل ......................
هـاي ............  واگـذار    مجاورين بستر موصوف، در قالب قرارداد اجاره و جهت كاربريبه نقشه كروكي پيوست ) را به متقاضيان و در اولويت 

نحوه مقتضي به اطالع مجاورين رسيده و اعالم گردد كه ظرف مـدت بيسـت روز از تـاريخ ايـن اطالعيـه       نمايد. خواهشمند است مراتب به
 درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مستند مالكيتي مبني بر مجاور بودن زمين ايشان با بستر رودخانه مذكور ارائه نمايند. در غيـر ايـن  

  اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار خواهد كرد. صورت اين شركت راساً بستر مذكور را به ساير
  

  رونوشت:
 هاي عمومي جهت استحضار و دستور نصب آگهي در محل بخشداري محترم .......... -

 هاي عمومي روستا/شهر جهت استحضار و دستور نصب آگهي در معابر و محل شوراي اسالمي روستا/شهر............... -

هـاي   مبني بر تعهد نصـب آگهـي در معـابر و مكـان    پيگيري الزم و اخذ اعالم وصول نامه  جهتشهرستان ........ امور منابع آب  -
 و درج در پرونده عمومي روستا/شهر 

  دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه جهت اطالع -
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




