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تنظیم کننده:

به نام خدا
نظر به وجود ○ عدم وجود ○ م ستندات قانونی متقن ( سند ر سمی ) در خ صوص مالکیت زمین محل پی شنهادی جهت اجرای پروژه
 .....................................................................................واقع در شهرستان  ....................................منطقه آموزشی ،....................................
نظر به م صوبه شماره  .........................مورخ  ........................کمیته ف ضا و تجهیزات آموزش و پرورش ا ستان و نیز نیاز مبرم آموزش و
پرورش به اجرای پروژه نامبرده ،بدینو سیله گواهی می شود م ستند ت صرف  مالکیت  قانونی آموزش و پرورش بر زمین معرفی
شده تو سط مدیریت آموزش و پرورش شهر ستان  /منطقه  /ناحیه  ،.......................................طی نامه شماره  ............................مورخ
 ...........................به اداره کل نو سازی مدارس ا ستان ،که مورد بازدید کار شنا سان آن اداره کل قرار گرفته و گزارش آن در جل سه
کمیته و فضا و تجهیزات فوقاالشاره ارائه گردید و طبق صورتجل سه واگذاری به شماره و تاریخ  ...............................................از طرف
 ،...........................................................................................به آموزش و پرورش واگذار گردیده استتت ،مورد تأیید اداره حقوقی و امالک
اداره کل آموزش و پرورش استان بوده و احداث فضای آموزشی  ورزشی  پرورشی  و مستحدثات جانبی در این محل بالمانع
است.
بدیهی ا ست کلیه پیگیری های بعدی در خ صوص اخذ سند مالکیت عر صه و اعیانی و تغییر کاربری و قبول م سئولیت پا سخگویی به
جمیع ادعاهای فر ضی و متعدد و احتمالی ا شخاص حقیقی و یا حقوقی ،اعم از مالکیت یا وجود معارض و نیز رفع کامل موانع قانونی و
سایر موارد از بدو تحویل زمین به پیمانکار معرفی شده از سوی اداره کل نو سازی ،تو سعه و تجهیز مدارس ا ستان ،لغایت پایان
عملیات ساختمانی و تحویل پروژه به بهرهبردار و نیز در زمان بهره برداری ،بدون هرگونه ح صر و ا ستثناء برعهده آموزش و پرورش
می باشد.
همچنین بر ا ساس برر سی و ضعیت در آخرین سال فعالیت مکان مزبور و نیز برر سی آماری نرخ ر شد جمعیت و مهاجرت ،در صورت
اجرای پروژه فوقالذکر حداقل

نفر دانش آموز از آن استفاده خواهند نمود.

به ا ستناد قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بر و کف ) برای ف ضاهای آموز شی م صوب  ،1386/01/22بر و کف و مجوّز

احداث بنای پروژه نامبرده به شماره  .....................مورخ  .......................از شهرداری ○ بنیاد م سکن انقالب ا سالمی ○ بخ شداری ○
دهیاری ○  ........................................اخذ گردیده و به ضمیمه این صورتجلسه ارسال می گردد.

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

رئیس اداره حقوقی اداره کل آموزش

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران

ثبت در دبیرخانه اداره کل نوسازی،

 /منطقه  /ناحیه ..............................

و پرورش مازندران

نام و نام خانوادگی:

توسعه و تجهیز مدارس مازندران:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء و مهر:

امضاء و مهر:

امضاء و مهر:

