
 

   72 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پزًٍسُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْزستاى/ترش/زّستاى/هٌطقِ( ذیاتاى  

 کَچِ کسپستی پالک

 (ساریهشرصات ذَاّاى)ذز خًاَان

      

 (سارزٍمیهشرصات ذَاًسگاى)فزٍشٌسُ ٍ ذز خًاوذٌ

      

 ) زر صَرت ٍجَز( یقاًًَ ٌسُیًوا ای لیهشرصات ٍک يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

      

شوارُ ......  یشوارُ ...... هَرخ ...... زفتزذاًِ اسٌاز رسو یاتطال سٌس رسو -2ذَاًسگاى  يیهات یاتطال هؼاهلِ ف خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 اس ًقل ٍ اًتقال یزیتز جلَگ یصسٍر زستَر هَقت هثٌ -3 الیرشْزستاى ..... ّز کسام هقَم تز .... 

 ادخًاستددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک

 -5استواع شْازت شَْز  -4 ِیهصسق استشْاز یفتَکپ -3 یاستؼالم ثثت -2ًاهِ هَرخ .....  غیهصسق ت یفتَکپ -1

 سَگٌس اىیات

 محترم دادگاٌ استیر
 : شزح زازذَاست

 شُرستان...... یمحترم دادگستر استیر
ُ هحتزم رز یپالک ثثت یزارا یتاب هٌشل هسکًَ کیهَرخ ....  یًاهِ ػاز غیتِ هَجة ت ٌجاًةیا -1 اٍل  فی..... ٍاقغ زر ترش ...... شْزستاى ..... را اس ذَاًس

ِ سٌس شوارُ .... زفتزذ یاٍل پالک هَصَف را ط فیًاهِ ، ذَاًسُ رز غیت دیتؼس اس گذشت زٍ هاُ اس تار -2ًوَزم .  یساریذز شهوارُ .....   یاسهٌاز رسهو   اًه

اٍل  فیه ٍ ذَاًهسُ رز  ٌجاًهة یا يیهات یف یشزػ حیصح غیت ٌکِیًظز تِ ا -3تاشس اًتقال زازُ است .  یه یزٍم کِ ّوسز ٍ فیشْزستاى ..... تِ ذَاًسُ رز

 325 یال 210است ، تسٍاً تا استٌاز تِ هَاز  زُزٍم اًتقال زا فیسُ رزتِ ذَاً یاست ، ٍ هتؼاقة آى ًاهثززُ پالک هَصَف را تِ صَرت فضَل سُیهحقق گزز

 تیه ٍ زر هاّ ِیه پهالک هرتلهف ف   یاس ًقل ٍ اًتقهال رسهو   یزیتز جلَگ ی، صسٍر زستَر هَقت هثٌ یٍ اًقالب زر اهَر هسً یػوَه یزازگاّْا يیقاًَى آئ

 یذَاًسگاى ٍ اتطهال سهٌس رسهو    يیهات یتز اتطال هؼاهلِ ف ن؛ صسٍر جک یقاًَى هسً 252ٍ  251، 242قاًَى هذکَر ٍ هَاز  519ٍ  191هستٌساً تِ هَاز  

 هَرز استسػاست. یذسارات قاًًَ ِیشوارُ .... زفتزذاًِ شوارُ ...... شْزستاى ..... تا احتساب کل

 احترام ذیتجذ با              

 وام ي وام خاوًادگی

 اثز اًگشت  -هْز  -هحل اهضا 

 هحل ًقش توثز

 شوارُ ٍ تارید ثثت زازذَاست

 . ..........................ریاست هحتزم شؼثِ ..

 ... رسیسگی فزهاییس.....................زازگاُ 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی ارجاع کٌٌسُ

 ... اهضا.......تارید 

 


