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 اقرارنامه

          دمتول ز خدابنده صادره ا             به شماره شناسنامه                  فرزند                     اينجانب

حت اقرار و اعتراف می نمايم . كه خود و افراد ت خدابندهشهرستان  بنيادمسكن انقالب اسالمیمتقاضی دريافت زمين مسكونی از 

 .ذيل قيد گرديده است . فاقد خانه و يا ملك مسكونی هستيمسرپرستی ام كه اسامی آنها در 
 

 اسامی افراد تحت سرپرستی :
1-  

2-  

3-  

            4- 

 

   نام و نام خانوادگی متقاضی 

                                                                       تاريخ  

   ه تماسشمار

 
 بسمه تعالی

 

از توابع شهرستان                    متقاضی دريافت زمين روستايی ساكن روستاي                بدينوسيله صحت گفتار و ادعاي آقاي 

 را تائيد می نمائيم. خدابنده 

 

 

 محل مهر و امضاء                                          نام و نام خانوادگی رئيس شوراي اسالمی      

   رئيس شوراي اسالمی                                                                                                             

 
 

 

 مکرر 1فرم شماره 
 برای آندسته از متقاضیان که تقاضایشان باید به تایید شورای اسالمی روستا برسد .

 



 

 3فرم شماره

 نامه متقاضي دريافت زمين روستايي تعهد
 مشخصات فردي متقاضی-الف

                            . محل تولد                       نام پدر                    نام خانوادگی           نام 

     داريخ تولت

                                               ملیكد                                        هشناسنامشماره .

     :آدرس

 سرپرست خانوار:                 متاهل:              :مجرد       وضعيت تاهل :

                            تعداد افراد تحت تكفل :  

 مستمري بگير:                     آزاد              شغل : كارمند:  

 متوسط درآمد ماهانه : 

 ........................................................................ ................................................................ كار اشتغال.......................محل  مدت

             ميزان تحصيالت :

 مشمول         معاف دائم                          پايان خدمت                        وضعيت نظام وظيفه :   

ورت تغيير آدرس حتما و كتبا آخرين محل سكونتگاه را به بنياد اعالم ميدارم و در صورت عدم اعالم آدرس جديد تبصره : در ص

 محل فوق به عنوان تنها آدرس رسمی و معتبر می باشد.

 ) اين قسمت در صورتی كه متقاضی خانم يا سرپرست خانوار است تكميل شود (

 است : وضعيت متقاضی مشمول كداميك از موارد ذيل

 ساير             طالق                             فوت همسر                 

 مشخصات همسر 

        شماره شناسنامه               ر. نام پد             نام خانوادگی            نام

       شغل               ميزان تحصيالت               محل تولد            تاريخ تولد

                                                                                           -محل كار           
 امضا متعهد

     

 مشخصات افراد تحت تكفل  

وضعيت  نسبت محل تولد سال تولد نام پدر نام ونام خانوادگی

 اشتغال

 توضيحات محل كار

      

      

        

        

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 وضعيت محل سكونت فعلی
 

 ساير                   یشخص                  اجاره            

 -سكونت :مدت      . رداخت    ريال پيش پ............. ... :  انههميزان اجاره بهاء ما

 آدرس : 

 ل صحت و رضايت موارد ذيل را اعالم و تعهد می نمايم :اينجانب دارنده مشخصات فوق در كما

 فرمهاي اطالعات فردي را در نهايت صداقت تكميل نموده ام. .1

هادها و افراد تحت تكفلم تا به حال سابقه دريافت زمين يا مسكن يا تسهيالت مربوطه به امر مسكن را از دولت و يا نخود  .2

  .متوليان امر نداشته ايم  و

 سال پس از ساخت و يا انتقال قطعی زمين می باشم. ا ....در زمين واگذاري تمتعهد سكونت  .3

 هيچگونه معامله اي نسبت به زمين واگذار شده انجام ندهم. .......تعهد می نمايم پس از ساخت تا سال  .4

ت مقرر در پس از تحويل زمين اقدام به اخذ پروانه و شروع عمليات ساختمانی نموده و ظرف مهل هيجده ماهحداكثر  .5

 پروانه ساختمانی نسبت به اتمام عمليات اجرايی و اخذ پايان كار اقدام نمايم.

متعهد می گردم به مجرد اعالم بنياد و ظرف مدت مقرر نسبت به پرداخت بها  زمين وكليه حقوق مترقبه  بنياد اقدام  .6

 نمايم. 

 ی ساخت و ساز را رعايت نمايم.در انجام عمليات احداث ضمن رعايت كاربري و حدود ، كليه اصول فن .7

 پرداخت كليه هزينه هاي مرتبط به انتقال قطعی زمين من جمله هزينه ثبتی و غيره را عهده دار می گردم . .8

 در صورت ايجاد خسارت متعهد پرداخت خسارت به طور كامل می گردم. .9

ارد حق فسخ و مطالبه خسارت را براي در صورت تخلف از مفاد اين تعهد نامه و يا قرارداد واگذاري موقت در كليه مو .10

 بنياد بدون رجوع به محاكم قضايی محفوظ می دانم و هيچگونه ادعايی نخواهم داشت.

 اينجانب در كمال صحت و با آگاهی كامل از مفاد و مندرجات تعهد نامه اقدام به امضاء نمودم .  

  

 

 امضاء متعهد                                                                                                                                

 

 

 

 

 ..... شهرستان گواهی و تائيد گرديد....................امضاء متعهد در تاريخ ........................... در دفتر خانه ..............صحت 

 

 نام و نام خانوادگی تائيدكننده : ..............................................................                                                         

 ................محل مهر امضاء تائيد كننده : ...................................................                                                         

 تاريخ : ....................                                                           
 

   


