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 تعهد مورد قبول ميباشد.

قـرائن وشـواهد   بعنـوان   مـات رسـمي  نبايد جهت ارائه بـه مقا  ه دليلي بر مالكيت اراضي و قنات نبوده ووج يچه به البرزپروانه صادره شركت آب منطقه اي (1

 ومستندات تصرفانه مالكانه مورداستفاده واستناد قرار گيرد.

فرضـي و مــتصوره آنـا ن    ق ه مالكان مشاع در اراضـي و قنات ارائه شده مورد گواهي بوده ،ضمـن رعايـت كليـه وقـو    اعالم اينكه رضايت و موافقت كلي با(2

ارائه نشـده   كه منابع آب اطراف محل چاه به كارشناسنابع آب اطراف گردد ويا در صورتي نقصان آب م ياهرگونه ا قدامي كه موجب ضررو تخلفچنانچه براثر

روادعايي ازهرگونه اقدامي درهرمروله اي ازوفـرو تجهيـو و   ب منطقه اي بدون هيچگونه عذب نظر شركت آراضي غيره را ارائه نموده باشم وسا باشدويا چاه و

 بهره برداري ازچاه خودداري نمايم. 

 لغو و از درجه اعتبارساقط گردد هيچگونه ادعا واعتراض ازقبيل كشت سبو يا پروانه صادره درصورت تحقق و ثبوت موارد زيرچنانچه رسيدگي امور متوقف و(3

 البـرز جبران نموده وهيچگونه مسـئوليتي متوجه شركت آب منطــقه اي "شخصا شوم خسارت وارده به اشخاص ثالث و موكلين را وغيره نداشته و متعهد مي

 خواهم بود.  پاسخگوشخصـاً  خود سـلـب و از وكارشناس اعوامي نخواهـد بود ووق هرگونـه ادعـا واعتراض را

هاي ابـرازي   واقع بودن گواهي ها)آثارانگشت(،غيرءترديد درمالكيت اراضي واعتراض شركاء مشاع درمورد وفرچاه دراراضي مشاع واثبات جعلي بودن امضاالف(

 .  مالكيت وميوان اراضي درمورد

                                                  راض ثبتي درمورد اراضي واردگردد.                                                 چنانچه برابر آراءصادره ازدادگاههاي صالحه اعتب(

وشكايت قرار  لحاظ جعلي بودن مطالب ونوشته و امضاء)آثارانگشتان( مورد ترديده هـا ونمايندگي ونقشه كروكي ب ازاسنـاد ومدارك وگواهيچنانچه هر يك ج(

 د.گير

 قراردارد.            غير دراراضيا ي چنانچه معلوم شود محل وفر چاه دراراضي ملي ود(

هـاي واگـذاري زمـين ومنـابع طبيعـي       تئـ يا خلع يد واسترداد اراضـي مـورد واگـذاري ازطـرف هي     چنانچه هرگونه تجديدنظر درميوان وموقعيت اراضي وه(

 و ادامه بهره برداري ازچاه مغاير با ضوابط مورد عمل باشد.  ربط بعمل آيد كه براثرآن چاه درموقعيتي قرارگيردكه وفرمراجع ذي ساير واموراراضي ويا

دره بصورت گمانه باشد وپس از وفرچاه ،چاه فاقـد آبـدهي   ايا پروانه وفر ص بصورت گمانه پيشنهاد نموده ورشناس اعوامي وفـر چاه را مقدمتاً چنانچـه كاو(

 صرفه وصالح نباشد.ه لحاظ كيفي وكمي مقرون به بااستفاده ازآن ب بوده و

سبت به ابطال پروانه صادره اقدام نموده ويا نسبت بـه  نطبق مقررات راساً  اختيار تام ميدهم تا البرزبه شركت آب منطقه اي  موارد زيرتيصورت عدم رعادر(4

وتعهد مينمايم هيچگونه اعتراضي به آن نداشته باشم ووق هرگونه اعتراض وادعاي خسارت راازخـود  انسداد ومسلوب المنفعه نمودن چاه اينجانب اقدام نمايد 

 سلب مي نمايم.   

                                                           ميوان ومورد مصرف قيد شده درپروانه رارعايت نمايم.                                                                              الف(

                                                      تجهيوات مجاز قيد شده درمجوزهاي صادره تجهيو نموده از آن بهره برداري نمايم.                                       را مطابق باچاه ب(

موارد باطله آلوده كننده باشد كليه ضوابط زيست محيطي را  كه داراي پساب وهرفعاليت ديگر  وليدي، دامداري ودر خصوص اوداث واودهاي صنعتي ،تج(

تصفيه درمحيط خودداري نموده وهمچنين مواد باطله خودرا به  رهـاسازي آن قبل از رعايت و با اوداث سيستم جمع آوري،تصفيه ودفـع بهداشتي پساب،از

                                                                                                                          نمايم.                              نگهداري  د سازمان محيط زيست جمع ويتاي روشهاي مناسب مورد

 عي وعمومي خودداري نمايم.از هرگونه دخل وتصرف در وريم وبستر رودخانه ها،مسيلها وانهار طبيد(

از آنها به نحو مطلوب نگهداري  برق مطابق ابالغ شركت آب منطقه اي اقدام و ي، كنتور هوشمند آب ووات اندازه گيري ازقبيل كنتور جمعنسبت به نصب اده(

 واز هر گونه دستكاري ودخل وتصرف در آن بدون اطالع شركت آب منطقه اي خودداري نمايم.

داد اجـاره  اررودخانه ها ،مسيل ها وغيره واقع شده باشد و از عقد قر بستر آئين نامه وريم و موضوع اراضي تحت پوشش در محدودهمحل چاه و و(درصورتيكه 

 خودداري نمايم.  البرزبستر با شركت آب منطقه اي 

اقدام وتائيديـه    برداري بهره پروانه يكسال ازصدور ت وداكثرش چاه درمهلاراضي تحت پوش نسبت به اجراي آبياري تحت فشار يا بهبود راندمان آبياري در(5

 ارائه نمايم.شهرستان  يت جهادكشاورزيريازمد مربوطه را

                              

 يامضادفترخانه اسناد رسم يگواه 


