بسمه تعالي
تعهد نامه
به عهد و پيمان خود وفادار باشيد ((قرآن كريم))
اين تعهد نامه پس از تنظيم در دفتر اسناد رسمي در رابطه با اكتشاف  /بهره برداري  /مجوز برداشت از معادن  ،سند رسمي است .
اينجانب ...................................فرزند  .... .................شمماره شناسمنامه  ..........................كمد م.مي  ................................همادره  .......................شب ما بمه
نمايندگي  .......................به نشاني . ............................................................................................................ت.فمن  .................................................متقاضمي معمدن
 .......واقع در استان كرمانشاه شهرستان  ........بما مبت ماج رارافيمايي  .................موضمو اسمتع ش شمماره ....................سمازمان همنعت،معدن
وتجارج استان كرمانشاه
بر اساس مندرراج اين تعهد نامه متعهد مي گردش كه مراتب مشروح زير را به طور كامل رعايمت و در ك.يمه مرا مل اكتشماف بهمره بمرداري و
استبراج از معادن به مر .ه اررا درآورش .
 -1ك.يه عم.ياج اكتشاف /بهره برداري /استبراج را در سطح  ..........هكتاردر محدوده با مبت اج رارافيمايي  ............مشمب شمده توسم
اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه بر روي نقشه پيوست  ،انجاش داده و محدوده مورد عم.ياج ( طبق نقشه مذكور با مبت ماج منمدرج ) را
پس از تحويل گرفتن عرهه ،زير نظر اداره منابع طبيعي شهرستان  ............ع مت گذاري نموده و امكاناج و وسايل ممورد نيماز معمدن را در آن
محدوده قرار دهم و تا زماني كه هورتمج.س تحويل و تحول مربوط امضاء نشده است ق ورود به عرهه مزبمور را رهمت انجماش فعاليمت هماي
معدني نبواهم داشت .
 -2در هورج نياز به راده دسترسي به معدن  ،تعيين مسير با موافقت اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه انجاش مي پمذيرد و منح مرا از
مسير تعيين شده براي دسترسي به معدن استفاده و خارج از مسير مشب شده  ،ق ا داث راده ديگري را ندارش  .در ضمن رماده ا مداث
شده رنبه عمومي دارد.
 -3در مدج انجاش عم.ياج معدني اعم از (اكتشاف  /بهره برداري /استبراج ) از سوخت فسي.ي (نفت –گاز) و يا انرژي هاي پاک استفاده ممي
نمايم و تحت هيچ عنواني ق استفاده از منابع سوخت غير فسي.ي از قبيل چوب  ،هيزش  ،بوته گياهي و غيره ندارش و از قطع همر گونمه بوتمه ،
درخت  ،درختچه خودداري مي نمايم و در هورج تب.ف ك.يه مجازاج قانوني را مي پذيرش و ك.يه خساراج وارده را ربران مي نمايم .
 -4فاظت از محدوده عم.ياتي م وب و داراي مجوز به عهده اينجانب مي باشد و در هورج بروز هر گونه تبريب و ورود خسارج به رنگل
و مرتع به طور ك.ي اراضي م.ي شده در محدوده مذكور اينجانب موظف به ربران ك.يه خساراج وارده بر اساس نظر كارشناسان اداره كل منمابع
طبيعي استان كرمانشاه مي باشم .
 -5موظف مي باشم خاک سطح االرض .را داقل تا عمق سي ( )30سانتيمتر برداشمت نمموده و در مر .مه اكتشماف يما همر مر .مه ديگمر
عم.ياج معدني در مح.ي مشب و قابل دسترس دپو نمايم تادر زمان عم.ياج بازسازي مورد استفاده قرار گيرد  .وطي عم.ياج معدني ضمن
ساماندهي براساس طرح بهره برداري نسبت به استبراج و مديريت باط.ه و ضايعاج اقداش نمايم .
 -6ا داث هر گونه تاسيساج در مناطق مورد اكتشاف يا بهره برداري يا استبراج در عرهه هاي منابع طبيعي بدون اخمذ مجموز از اداره كمل
منابع طبيعي ممنو مي باشد  .در غير اين ورج تاسيساج مزبور بدون هيچگونه پرداختي به نفع دولت ضب و يا تبريب مي گردد و به اسمتناد
بند  4اين تعهد نامه خسارج وارده را پرداخت مي نمايم .
 -7منح را مجاز به بهره برداري و استبراج مواد معدني مندرج در محدوده مورد موافقت اداره كل مي باشم .
 -8چنانچه نسبت به انتقال پروانه اكتشاف  ،گواهي كشف و ياپروانه بهره برداري به غير اقداش نمايم مراتب تعهداج خود بمه اداره كمل منمابع
طبيعي را به انتقال گيرنده اع ش نمايم تا تعهداج مذكور به انتقال گيرنده بعدي منتقل گردد در غير اين ورج شب ا متعهد به ارراي مفاد اين
تعهدنامه مي باشم .
 -9در هورتي كه پس از هدور پروانه معدني بر اساس قوانين و مقرراج مربوط و يا آراي همادره از محماكم قمو مكتسمبه اي بمراي بهمره
از خمود

برداران عرفي اثباج گردد  ،پرداخت قو متع.قه مذكور به عهده اينجانب بوده و ق هر گونه اعتمراض و ادعماي را در ايمن خ مو
ساق مي نمايم.
 -10به طور ك.ي هر نو اخطار  ،اع ن و يا اب غي كه از طرف اداره شهرستان و يا اداره كمل منمابع طبيعمي و آببيمزداري اسمتان  ،از طريمق
پست سفارشي به نشاني مندرج در اين تعهد نامه ارسال گردد ،اب غ قانوني است و اينجانب نسبت به ارراي مفاد آن مسئول مي باشم  .بمديهي
است در هورج تايير نشاني ب فاه.ه آن را به منابع طبيعي اع ش مي نمايم .
 -11چنانچه در ارراي هر يك از بند هاي اين تعهد نامه كوتاهي  ،ق ور و يا تبطي نمايم ضمن تأديه خسارج وارده به عرهه منمابع طبيعمي
مورد (اكتشاف /بهره برداري /استبراج )  ،اداره كل منابع طبيعي استان مجاز خواهد بود كه در هر مر .ه از عم.ياج معدن از ادامه كار اينجانمب

ممانعت به عمل آورد و خسارج وارده را اخذ و ابطال مجوز و يا پروانه مربوط را از سازمان هنعت درخواست نمايد و سازمان هنعت همم نسمبت
به ابطال آن اقداش نمايد .
 -12در هورج ع قه به ايجاد فضاي سبز در اطراف معدن طرح خود را به اداره منابع طبيعي ارائه نمايم تا اقداماج متعاقب انجاش گيرد  .و بمه
منظور پيشگيري از ايجاد گرد و غبار و ايجاد خسارج به پوشش گياهي تمهيداج الزش را بعمل آورش .
 -31اينجانب براساس دستورالعمل بازسازي و ا ياء عرهه هاي منابع طبيعي متأثر از فعاليمت هماي معمدني سمازمان رنگمل هما  ،مراتمع و
بهره برداري معدن ؛ طرح بازسازي و ا ياء كه به ت ويب منمابع طبيعمي اسمتان كرمانشماه

آببيزداري كشور مي بايست ع وه بر طرح

رسيده است نيز تهيه و پس از هدور گواهي كشف تحويل اداره كل منابع طبيعي نمايم و درخ و

سينه كار قب.ي معدن درهورج درخواسمت

براي سينه كار رديد ،مي بايست سينه كار قب.ي كه ذخيره آن اتماش يافته را رهت بازسازي و ا ياء در اختيار منابع طبيعي قرار دهم تا فرآينمد
كار بازسازي براي آن معمول گردد.
 -14هزينه هاي تنظيم اسناد مربوط به معدن مذكور در اين تعهد نامه تماما بر عهده اينجانب مي باشد .
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ناش و ناش خانوادگي معدن كار

