
 اطالعیه

 شرکت تعاونی دهیاری هاعامل محترم  مدیر

 لطفا موارد زیر را در خصوص ارسال فرم زمین برای ساختمان شرکت تعاونی مورد تقاضا به دقت مطالعه فرمائید:

پر حالت های زیر در نظر گرفتن  با است که باید جاهای خالی  یوست شده قضیه نمونه پفرمت مناسب برای این  -1

 گردد:

نیز هست مشخصات الف(  در صورتی که اهدا کننده ی زمین  شخص حقیقی خاصی می باشد که دارای سند مالکیت 

 ثبت شود .در محل مصالح زمین در فرم قرارداد صلح نمایندگی آن نفر بدون قید 

بایدد مودوزات مزم در ایدن     می باشدد  و یا دیگر ارگان ها  ب( در صورتی که اهدا کننده ی زمین منابع طبیعی 

 "مثل استعالمات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی "خصوص کسب و ضمیمه قرارداد صلح باشد 

د بر اساس مصوبه شورای اسالمی طی روند قانونی ج( اگر زمین ملک عمومی مورد تصرف شورای اسالمی است بای

ثبت و تأیید بخشداری زمین مذکور ابتدا به دهیاری واگذار گردد و در آن قید شود که دهیار مخیر است آن را برای 

امر خاصی به کار گیری نماید سپس در قسمت نام مصالح مشخصات دهیار نوشته می شود به نمایندگی از دهیداری  

نظر و در همه ی این موارد در قمست مربوط به مشخصات متصالح نام و مشخصات مدیر عامل محترم  روستای مورد

 گردیده است.به نمایندگی از اتحادیه درج 

(  توسط متخصصدین مدورد     UTM  &   GPSحتما یک برگ کروکی زمین با استفاده از مختصات جغرافیایی ) -2

 مصالح زمین قرار بگیرد.وثوق مسئولین محترم فنی ضمیمه شده مورد تأیید 

مصوبه شدورای  -(تأییدیه فنی ))ارائه زمین جهت احداث ساختمان..(فرم –فرمت های ضمیمه شده به ترتیب  -3

 صورتولسه تحویل و تحول میباشد.-قرارداد صلح-اسالمی

 در صورت بروز هرگونه مشکل و یا ایواد سوال در این زمینه دفتر حقوقی را مطلع نمائید. -4

 با تشکر

 دفتر حقوقی

24/9/93 

 

 

 

 



    احداث ساختمان شركت تعاوني دهياري ارائه زمين جهت

 

 درخواست كننده: شركت تعاوني دهياري بخش ................... شهرستان ........................

 نام و نام خانوادگي مدير عامل:  

 شماره تماس:  

 آدرس ايميل: 

 

 مشخصات زمين احصاء شده:  

 متر مربع )طول ........................ عرض .............................. (مساحت: .................. 

   آدرس: شهرستان: .............................. بخش: ............................. روستاي: ....................................

 حدود اربعه: 

 كروكي:  

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه تملك زمين: 

 اسناد تملك زمين به شرح زير پيوست مي باشد:  

1-   

2-   

3-   

 تاييد: مسئول فني دهياريها   

بدينوسيله به اطالع مي رساند كه مشخصات زمين احصاء شده فوق مورد تاييدد ايدن واحدد فندي و مهندسدي  حهدت احددا         

 ساختمان شركت تعاون دهياران بخش ...................... شهرستان ............................... مي باشد.  

 مهر و امضاء مسئول فني 

 واحد شماره .......                                                                                                                                                                                     

 محل امضاء: 

 

 مدير عامل                                                                                             رئيس هيات مديره             



 مصوبه شورای اسالمی روستا

 نامه اجرائی تشكیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوة انتخاب دهیار آئین 19و18بر اساس ماده 

 مشخصات سیاسی

 بخش: استان:

 دهستان: شهر:

 روستا: شهرستان:

 شماره جلسه: تاریخ برگزاری جلسه:

 جلسه: پایان شروع ساعت برگزاری:

 نوع دعوت: نوع جلسه:

 دستور کار جلسه:

 بررسی پیشنهاد

 رئوس مطالب مطرح شده:

 واگذاری زمین به دهیاری جهت استفاده الزم با اختیار تام

 رای مخالف رای موافق عنوان مصوبه ردیف

1 

زمین با موقعیت مشخص شده ی فرم تاییدیه واحد فنی شررکت تعراونی و   

صورتجلسه تحویل و تحول که بره امارای اعارای     فرمت قرارداد صلح و

شورا و تایید بخشداری رسیده است را  به دهیاری واگذار مری نمرائیت ترا     

 هر طور که صالح میداند استفاده نماید.

  

 اسامی غائبین در جلسه اسامی حاضرین در جلسه

1- . 

2- . 

3- . 

1- . 

2- . 

3- . 

 مهمانان و مدعوین:

1- . 

2- . 

3- . 

 زمان تشكیل جلسه آینده
 روز:

 تاریخ:

 ساعت:

 اماای کلیه حاضرین در جلسه

 

 

 

 
 دهیاری برای اجرا-3بخشداری /شورای بخش     -2بایگانی شورا        -1نسخ: 



 ))قرارداد صلح ((
.......   .......  و کرد ملری   .............  دارای شماره شناسنامه.................  فرزند ................................. :   مصالح

......    ............................   .......  ....... .......   .......   سرراکن .........   ...............متولرد  ..................صرادره از  

   .................................................و یا باوکالت نامه شماره:...............  ....................   ..... :به نمایندگی از

کررد   و    933دارای شررماره شناسررنامه      ابررراهیتفرزنررد     آقررای غالمرضررا خراشررادیزاده :   صررالحومت 

.      85پالک  3/51مشهد بلوار پیروزی پیروزی ساکن    زاهدان متولد  زاهدانصادره از     3620983976ملی

کلیره حوروو و    الحه:مورد مصر     اتحادیه تعاونی های دهیاری های استان خراسان رضویبه نمایندگی از : 

دعاوی عینی، حویوی،   واقعی ، فرضی ، تصرفی ، صنفی ، تصوری و احتمالی مصالح  نسبت به )حق کسرب ،  

.....   .......  .......   .......    .........شرهر. از یک قطعه زمین واقع درو...( پیشه یا تجارت و سر قفلی در شش دانگ 

     ..............   ................ :     به شماره پالک ثبتی .....  .......   .......    .......   .......    روستای....... بخش.......   ..

.......   . .......    .....      جنوبرا  ..... ..... .......       ...شرماال   .. .......   .......   .......  .......   .......   :)یا حردود اربعره(   

 ..   .......   .......   ...........غربرا  .... .......   .......   .....       .......   .   ..    ......................  شرقا  .... .... .......   ....... 

مترمربع که پس از امااء این قرارداد دیگر هیچگونه حوی از حووو مزبوره  .......   . .......   ..........به مساحت

حووو  مورد مصالحه متعلق بره متصرالح    آن فوو الذکر را در مورد مصالحه برای مصالح باقی نمانده و همه

قرانون مردنی    757این قرارداد برابر ماده  )مال الصلح(  مبلغ قراردادت که متصالح اقرار به تصرف کرده.اس

 بالعوض بوده و هیچگونه وجهی و یا مالی پرداخت نگردیده است 

کلیه شرایط صحت صلح قطعی از قبض و اقباض وصیغه به اظهار وغیره اجراء شده و کافه خیارات خصوصرا  

است. منافع مورد صرلح قربال بره کسری      خیار غبن هرچند فاحش )به اعلی درجه ( از طرفین اسواط گردیده

واگذار نشده و متصالح با روئیت ان وقوف کامل از محل وقوع  حدود ملک ،  قبرول و اقررار بره تصررف و     

 قبض مورد صلح نمود .

سال  100مصالح ضمن العود الزم حاضر و ضمن العود خارج الزم متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر 

صلح مستحق الغیر در آید )چه بعاا و یا تماما( عالوه بر رد ثمن معاملره از عهرده تمرامی    شمسی آینده مورد 

غرامات وارده بر متصالح برآید همچنین مصالح متعهد به تاییده بدهی های منصوبه و غیر منصروبه ترا تراریخ    

 انعواد قراراین صلح نامه گردید.

.......   ..   متولد .....    ............  صادره  .    ...................   فرزند  .    ..   .....................   .....آقای 

از مورد مصرالحه و بعنروان    .......    .......  .......   نیز بعنوان مالک مشاعی به مودار .......   .......   .......  ساکن 

شفیع با علت به اینكه در صلح حق شفعه نیست در هر صورت با امااء ذیل این قرارداد از تمامی حووو خود 

  در مورد صلح صرفنظر نموده و شرایط این صلح را می پذیرد.

 محل اماای دارنده ی احتمالی حق شفعه

 : متصالحامااء                               :  شهودامااء                                  امااء مصالح:  

   



 بسمه تعالی

 مورخهصورتولسه تحویل و تحول عرصه واگذاری 

 ...................در خصوص واگذاری یک قطعه زمدین بده مسداحت    .........................پیرو صلح نامه مورخه 

اصلی  ............................فرعی از ....................................پالک ثبتی زیر واقع در حدود اربعه مشخص با مترمربع 

 ..................................................روستای ......................................شهرستان................................. بخش 

که خداوند به ایشان خیر عطا فرماید دارای ...............................................جناب آقای الح که با توجه به اعالم مص

فاقد سند مالکیت ثبتی و دارای یک برگ .........................................بشماره  یک برگ / یک جلد  سند مالکیت ثبتی

ندگان ذیل صورتولسده  امضاء کندر تاریخ فوق با حضور می باشد که ..........................................سند عادی مورخه 

 گردید.متصالح و تحویل  تنظیم 

 والسالم

 حدود اربعه

 ...............................................متصل است به  متر...............................................به طول   شمام. 

 ...............................................متصل است به  متر...............................................جنوباً به طول . 

 ...............................................متصل است به  متر...............................................شرقاً  به طول  .

 ...............................................متصل است به  متر.................................................غرباً به طول . 

 

                  ...............................................     :تحویل دهنده     .

 

 ...............................................: آقا / خانم  تحویل گیرنده 

   
 

 :مواورین

 1...............................................2...............................................  

 

 : شهود

 عضو شورای اسالمی روستای..................                                 رئیس شورای اسالمی روستای.................         بخشدار  

 

 

 

 


