
 

    83 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پزًٍذُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْزستاى/تخش/دّستاى/هٌطقِ( خیاتاى  

 کَچِ کذپستی پالک

 ( هالک) هشخصات خَاّاى خًاَان

      

 ( یهشخصات خَاًذُ )هتصزف ػذٍاً  خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یقاًًَ ٌذُیًوا ای لیهشخصات ٍک يکیل یا ومایىذٌ قاوًوی

      

ٍ قلغ ٍ قوغ تٌا، اجزت  یتاب خاًِ تِ پالک ثثت کیاس  ذیخَاستِ ، صذٍر حکن تز خلغ  يیصذٍر قزار تأه یتقاضا خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 یدادرس ٌِیالوثل دٍراى تصزف ٍ ّش

 ادخًاستدت دالئل ي مىضما

 ()مذارک

استؼالم اس ساسهاى  -5 یکارشٌاس -4 یهحل قیٍ تحق ٌِیهؼا -3 یاستؼالم ثثت -2 تیًسخِ هصذق سٌذ هالک -1

 ػوزاى یگَاّ -6 یشْز يیسه

 محترم دادگاٌ استیر
 : شزح دادخَاست

 شُرستان...... یمحترم دادگستر استیر
 رساًذ: ی. تا احتزام تِ استحضار ه کنیسالم ػل

 

تصزف تِ ًحَ ػدذٍاى   يیا -2تِ پالک هذکَر را تصزف ًوَدُ ٍ در آى احذاث تٌا کزدُ است.  يیقطؼِ سه کیخَاّاى  ٌجاًةیا ثتیدر غ یخَاًذُ دػَ -1

هشدوَ    ٍِج چیًٌوَدُ ، ضوٌاً هلک هذکَر تِ ّ یزیٍ رفغ تصزف تأث ٌجاًةیا یهلک لیاًجام شذُ هزاجؼات هکزر در جْت هتقاػذ ًوَدى خَاًذُ تز تحَ

 يیقداًَى آ د   101خَاسدتِ حسدة هدادُ     يیاکٌَى تذٍاً صذٍر قزار تدأه  -3ػوزاى صادر شذُ است .  یًثَدُ ؛ جْت آى گَاّ یشْز يیضَاتط ساسهاى سه

صدحت   زاسدر صَرت احد  ی، دػَت خَاًذُ تِ دادرس یدػَ تیدر هاّ -4شَد.  یقاًَى ٍ سپس اتالؽ قزار استذػا ه يیآى ٍفق ّو ی، اجزا یهذً یدادرس

ِ ی.......... تِ هذت ....هاُ تِ قزار هاّ ی........ ال خیاجزت الوثل اس تار يییجْت ًظز کارشٌاس تؼ ایادػا ٍ اقزار خَاًذُ تِ تصزفات  ٍ سدپس صدذٍر    ا ید ......ر اًد

ِ یهؼا قزارػٌذاللشٍم صذٍر  -5شَد. یاستذػا ه ٌجاًةیا یاس هلک یٍ رفغ تصزف ػذٍاً ذیحکن تز الشام خَاًذُ تز خلغ  را  یٍ کارشٌاسد  یهحلد  قید ٍ تحق ٌد

   دارد.

 احترام ذیتجذ با  

 وام ي وام خاوًادگی

 اثز اًگشت  -هْز  -هحل اهضا 

 هحل ًقش توثز

 شوارُ ٍ تاریخ ثثت دادخَاست

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

 ... رسیذگی فزهاییذ.....................دادگاُ 

 

 ًام خاًَادگی ارجاع کٌٌذًُام ٍ 

 ... اهضا.......تاریخ 

 


