
 به نام خدا 

 فرم استشهاد و تایید میزان سطح زیر کشت ) بایر یا دایر ( 

....... تاریخ  گواهی می شود که شرکت / آقا / خانم ....................... نام پدر .................. کد ملی ............... شماره ثبت .......        

............   به میزان ..............  ساکن .ثبت ................ نوع شرکت ................. به شماره شناسنامه ........ صادره از ....... متولد ............  

اراضی  قریه ................. پالک ثبتی .............    ............... واقع در شهرستان  ..........    (هکتار / متر مربع زمین ) مشاعی یا مفروز  

زیر است. شماال به طول  ...... به شرح    **و بایر  * چهارگانه اراضی تحت کشت اعم از دایرسطح زیر کشت دارد.کروکی و حدود  

 . جنوبا به طول ......... متر و غربا به طول .......... متر  ، ه طول ....... متر  بشرقا  ،  متر

 : کروکی محل و موقعیت وقوع ملک  

   ) با مشخص کردن راههای اصلی و فرعی دستیابی به اراضی فوق و موقعیت آن نسبت به کل اراضی منطقه مشخص می شود (

 

 

 

 

 

 

 

 محل اثر انگشت و امضاء مالکان مشاعی یا شرکاء: 

 امضاء               نام پدر:                      کد ملی:                      ی :                             شماال: نام و نام خانوادگ

 امضاء                : نام و نام خانوادگی :                                نام پدر:                      کد ملی:                رقاش

 امضاء                  نام پدر:                      کد ملی:                جنوبا: نام و نام خانوادگی :                              

 امضاء                  نام پدر:                      کد ملی:                  غربا: نام و نام خانوادگی :                              

 

 ..................... است.موارد فوق مورد تایید شورای اسالمی/ دهیاری روستای   -1

مرکز  -2  / مدیریت شهرستان  تایید  مورد  متقاضی  درخواست  موضوع  اجرایی  امورات  انجام  بمنظور  فوق صرفا  موارد 

و  کرد  نخواهد  ایجاد  مالکیت  از  اعم  )ذینفع(  متقاضی  برای  حقی  هیچگونه  و  است   ..................... کشاورزی  جهاد 

 ن بر عهده خود متقاضی می باشد.مسئولیتهای قانونی ناشی از آ 

   شده و مستمرا مورد بهره برداری قرار می گیرد.: زمینهایی است که احیاء و آباد ایرد* 

سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و   5زمینهایی است که سابقه دایر بودن و احیاء داشته ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری به مدت : ایرب** 

 . بماندیا 


