
 سند تعهدنامه غیرمالی

 متعهد
 : یشرکت / خانم / آقا -1

 نام پدر : نام خانوادگی : نام : شماره ملی :

 شماره تلفن : محل صدور شناسنامه : شماره شناسنامه : تاریخ تولد :

 کد پستی : نشانی :

 شرایط و متون حقوقی

 اراضخی  در آبیاری نوین سخخامانه اجرای متقاضخخی فوق مشخخاتخخا  با........................................... ..................... خانم/آقای اینجانب

ستان    در........... ................................ شم  می.............. ............... شهر سیله . با سناد  از یک هر در چنانچه میگردم متعهد بدینو   و ا

شه  شده  معرفی مرزهای و حدود همچنین و ارائه مجوزهای و مدارک شکل  ، خد ضی  و م سئولیت  تمامی آید بوجود اعترا  م

 حداکثر تا نمایم می به مکلف و موظف را خود و نمایم می سلب  خود از را اعتراضی  هرگونه حق و باشد  می اینجانب برعهده

سارا   کلیه ماه یک مد  ظرف سب  بر وارده خ سی  فنی امور و خاک و آب مدیریت اعالم ح شاورزی  جهاد سازمان  مهند  ک

ستان  ساس  بر را نوین سامانه  طرح -2. نمایم پرداخت نماید می اعالم که حسابی  به و ا   های شرکت  توسط  و متوب  طرح ا

 آزادسازی  تاریخ از یکسال  حداکثر مد  طی فشار  تحت آبیاری توسعه  طرح مجری تائید مورد و آزاد ظرفیت دارای پیمانکار

  عامل موسخسخه   اختیار در متخوب  تسخهیال   سخهم  از اسختفاده  با را مذکور آبیاری طرح. دهم انجام کامل بطور قسخط  اولین

  بطورکامل مشاتا    و نقشه  طبق ، شاتی   آورده بهمراه( کشاورزی  بانک یا و کشاورزی  باش توسعه  از حمایت صندوق )

 خواهد پرداخت اینجانب توسخخط تجهیزا  و لوازم قیمت افزایش تفاو  مابه هرگونه و رسخخاند خواهم برداری بهره به و اجرا

  و پیمانکار ، متقاضخخخی تائید به که جدیدی جدول با طراحی و مطالعه دفترچه پیوسخخخت زمانبندی جدول مطابق -3. گردید

 در جمله از همکاری هرگونه به متعهد باشد رسیده کشاورزی جهاد سازمان مهندسی  فنی امور و خاک و آب مدیریت و ناظر

شتن  اختیار صله  در چنانچه -4. بود خواهم پیمانکار یا طرح بموقع اجرای و زمین گذا  تغییراتی به نیاز طرح اجرای زمانی فا

 کشاورزی  جهاد سازمان  مهندسی  و فنی امور و خاک و آب مدیریت کتبی موافقت از پس نمودم پیدا آبیاری سامانه  طرح در

  ادعایی هیچگونه اینجانب و شخخود کمتر(  تسخخهیالتی مبلغ و هکتار نظر از)  شخخده طراحی سخخط  از تغییرا  ،میزان اسخختان

شت  ناواهم ( 10) ده مد  به حداقل موقت تحویل زمان از تحویل و تحویل مراحل انجام و طرح کامل اجرای از پس -5. دا

ستفاده  آن از شده  اجرا آبیاری نوین سامانه  در تغییر بدون سال  صله  در چنانچه -6. نمایم ا  از برداری بهره و اجرا زمانی فا

  جهاد  مدیریت   اطالع به  را مراتب  معامله   انجام  از قبل  نمایم  چاه  یا  و زمین فروش به  تتخخخمیم ، آبیاری  نوین سخخخامانه   طرح

 تعهدا  کلیه. رساند  خواهم استان  کشاورزی  جهاد سازمان  مهندسی  فنی امور و خاک و آب مدیریت و شهرستان   کشاورزی 

  استاناز  کشاورزی  جهاد سازمان  تعهدنامه این مفاد از تالف صور   در -7. داد خواهم انتقال خریدار به طرح قبال در را خود

  اقدام احتمالی خسارا   و بهره کم تسهیال   یا دولتی بالعوض کمک مبلغ استرداد  به نسبت  قانونی صالح  ذی مراجع طریق

 .مینماید سلب خود از راستا در را حقی هرگونه بردار بهره ترتیب بدین و نمود خواهم
 


