
 جواز اخذ از قبل جامع شهرداری تعهد

 

  غیرمالی تعهدنامه سند

 

 در واقع اصخخخ ی…از فرعی…ثبتی پالک مالک   مذکور  مشخخخت خخخا   با  …اینجانب  

 که …شخخهرسخخاز   پروند  شخخرار  و اول ط…پ …ج خ نشخخانی به تهران…بتش

  مطابق صرفا   گردممی متعهد وسی ه  بدین ام،نرود  م ک در اساسی   تعریرا  درخواست 

  اجرا  و ساز  مقاوم جر ه از اساسی   تعریرا  هیچگونه و نرایم اقدام صادر   مجوز مفاد

 م ک مسخختندا  و پایانکار براسخخا  م ک ابعاد برابر و ندهم انجام م ک در سخختون و پل

ضافه  و نرایم تعریرا  شرو ،  بنا، ا سعه،  پی ضافه  تو شکوب،  ا  و حیاط در باریکه احداث ا

 . ندهم انجام م ک در کاربر  تغییر

 

 صخخد ماد  را  یا و قضخخایی حکم اخذ بدون دارد اختیار شخخهردار  صخخور  این غیر در

 گونه  هر حق و نراید   اقدام  م ک  از کامل   خالف رفع به  نسخخخبت  م ک  به  ورود ضخخخرن

 .  باشدمی اینجانب عهد  به وارد  خسارا  مسئولیت و گشته س ب اینجانب از اعتراضی

 

 گردممی متعهد ذیل بندها  مفاد اجرا  به نسبت اصالحی وجود صور  در و

 



صالحی  طرح در اینجانب م ک از بتشی  اینکه به عنایت با -۱   چنانچه شد ،  واقع گذر ا

صالحی  طرح اجرا  جهت بتواهد زمان هر شهردار   سبت  نراید، اقدام ا  آن اجرا  به ن

 . نرایم اقدام وقت اسرع در

 

صالحی  طرح در اینجانب م ک از بتشی  اینکه به عنایت با -۲   چنانچه شد ،  واقع گذر ا

  به توجه با نراید، م ک تر ک به اقدام اصخخخالحی طرح اجرا  جهت بتواهد شخخخهردار 

 و ننرود  ایجاد  اینجانب   سخخخاختران  برا  افزود  ارزش هیچگونه  شخخخد  انجام  تعریرا 

  هیچگونه و بود ( تعریرا  از قبل از) موجود وضخخع اسخخا  بر شخخد  انجام گذار قیرت

 . داشت نتواهم خ وص این در ادعایی

 

 /نرایممی اعالم بعد  خریداران به را فوق تعهدنامه مفاد ترامی -۳

 

ستگو  شت ا     مالکین احترالی شکایت  صور   در گردممی متعهد ضرنا   ترامی در پا

 . باشم ذی الح مراجع

 

 ترامی و شخخد  مط ع کامال سخخند مفاد از که نرایدمی اعالم و اقرار سخخند کنند  امضخخا 

شان  به سند  مراتب سبت  اطالع و ع م با و گردید تفهیم و تذکر ای ضا   به ن  اقدام سند  ام

 .نرود
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