
 
 دفتش خذهبت الکتشًٍیک قضبیی ٍیژُ استبى قضٍیي

 هْشیِاص پشداخت   اػسبس غَست اهَال خَاّبى پشًٍذُ 

 
ثب ضغل    .......................ضوبسُ هلی   ........... غبدسُ اص   ......... ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ   .............. فشصًذ ..........................ایٌجبًت    

کِ ......... ............تلفي    ..................کذ پستی ................  .........................................................................   ثِ ًطبًی  ................

، هْشیِهی ثبضذ ثِ دلیل ػذم توکي هبلی ٍ ًذاضتي داسائی کبفی قبدس ثِ پشداخت یک جبی   ....................ٍسیلِ اهشاس هؼبش هي  

 ۲۹۳۱ تیش ۱۲هبلی هػَة  ّبی هحکَهیت اجشای ًحَُ دس اجشای قبًَى ًوی ثبضن ٍ  ...................................................... ثِ هیضاى

، ۲۱، ۳،  8، 6سا داسم ثب ػلن قبًَى هزکَس ػلی الخػَظ هَاد  هْشیِخت یک جبی دسخَاست غذٍس حکن هجٌی ثش اػسبس اص پشدا

ٍ دس اجشای آى ثِ ضشح ریل لیست اهَال خَیص سا هؼشفی هی ًوبین ٍ هسئَلیت ّشگًَِ کزة ػشایض سا  ۱2ٍ  ۱۱، ۱۲، ۲8، ۲1، ۲6

 هی ثبضن:      ضخػبً پزیشا 

 رکش گشدد( دقیق )دس غَست ٍجَد هطخػبت اهَال هٌقَل: -۲
 

 
 رکش گشدد( دقیق )دس غَست ٍجَد هطخػبت :اهَال غیشهٌقَل -۱
 

 
 رکش گشدد( هزکَس حسبثْبی دقیق هطخػبت)دس غَست ٍجَد  :اػتجبسی ٍ هبلی هؤسسبت یب ٍ ثبًکْب ًضد ًقذی ٍجَُ -۹
 

 
 رکش گشدد( ٍ هطخػبت ضخع دقیق هیضاى)دس غَست ٍجَد  :مداس ثبلث اضخبظ ًضد ًحَ ّشثِ  کِ اهَالی -۱
 
 

 ٍ هطخػبت ضخع رکش گشدد( )دس غَست ٍجَد هیضاى دقیق ثبلث داسم: اضخبظ اص هطبلجبتی کِ-2

 

 
 دقیق )دس غَست ٍجَد هطخػبت اػسبس دػَای طشح اص قجل سبل یک صهبى اص هزکَس اهَال دس دیگش تغییش ًَع ّش ٍ اًتقبالت ٍ ًقل فْشست -6

(هزکَس رکش گشدد حسبثْبی  

 
 ضوٌب ًضد ثبًکْبی صیش حسبة ثبًکی داسم.-1
 

 .    غحت هٌذسجبت ایي ثشگِ سا تأییذ هی ًوبین  ....................... ایٌجبًت  
 هحل اهضبء / اثش اًگطت                                                                                                                                                         

ایي قبًَى، ثِ هٌظَس فشاس اص اجشای حکن اص اػالم کبهل اهَال خَد هطابثق ایاي    8ٍ  ۹ضَع هَاد قبًَى ًحَُ اجشای هحکَهیت ّبی هبلی: ّشگبُ هحکَم ػلیِ دس غَست اهَال خَد هَ ۲6*هبدُ 

اػسبس سبثق هحکَم ػلیِ سا ثِ حجس تؼضیشی  قبًَى خَدداسی کٌذ یب پس اص غذٍس حکن اػسبس هؼلَم ضَد ثشخالف ٍاقغ خَد سا هؼسش قلوذاد کشدُ است ددادگبُ ضوي حکن ثِ سفغ اثش اص حکن

 ّفت هحکَم خَاّذ کشد.                                                                                       دسجِ

                                                              


