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ايٌجبًت  ........... ....... ........ ..........................داساي پشٍاًِ ٍکبلت پبيِ يکن ثِ شوبسُ

 .................متمبضي صذٍس پشٍاًِ ٍکبلت ثشاي سبل

 ........ ................ .....دس اجشاي هبدُ  6لبًَى صٌذٍق تعبٍى ٍکال ٍ تبهيي ّضيٌِ ّبي کبًَى ٍکالي دادگستشي کِ هي گَيذ،

«صذٍس پشٍاًِ

ٍکالي دادگستشي ٍ کبسگشبيبى ٍ ثجت ٍ توذيذ هذت اعتجبس آى هَکَل ثِ پشداخت ٍجَُ هزکَس دس ايي لبًَى است ٍ ّيچ ٍکيلي لجل اص
توذيذ اعتجبس پشٍاًِ خَد حك ٍکبلت ًذاسد» تأييذ هيٌناين کِ :
 -1ثِ عٌَاى ٍکيل يب هشبٍسحمَلي دس سبصهبًْب ٍ ششکتْبي دٍلتي يب تحت کٌتشل دٍلت ّوکبسي ًذاسم داسم
چٌذ هَسد  ...............لطفبًًبم ثجشيذ .....................................................................
 -2دس ثخش خصَصي هشبٍسُ ًذاسم داسم چٌذ هَسد  ....... ........لطفبًًبم ثجشيذ ................................................. ....................
 -3گَاّي هفبصب حسبة هبليبتي ضويوِ هي ثبشذ ضويوِ ًوي ثبشذ
 -4هجلغ  .............................سيبل ثِ عٌَاى ّذيِ ثِ کبًَى ٍکالي دادگستشي هبصًذساى پشداخت هي ًوبين.

اهضبء
دثيشخبًِ پس اص اخز استعالمّبي الصم تَسط هتمبضي هحتشم اص ٍاحذ ّبي هشثَطِ جْت صذٍس/توذيذ پشٍاًِ ثشاي سبل
هذيش داخلي

 ..............................ثِ ًظش ثشسذ.

 %1/25 اص حك الوشبٍسُ ٍ حك الَکبلِ هأخَر هَضَع هبدُ  4لبًَى هزکَس کسش ٍ ثِ حسبثذاسي کبًَى ايصبل شذُ است؟ ثلِ خيش
 حك عضَيت سبل ّبي  ..................................................پشداخت گشديذ .

اهَسهبلي

 آلبي /خبًن  ..............................................سبثمِ هحکَهيت اًتظبهي ًذاسد داسد......... ........................ 
 حك عضَيت صٌذٍق حوبيت ٍکالء ٍکبسگشبيبى پشداخت شذُ است  .ثلِ خيش
ثت گشديذُ است .
 اطالعبت آلبي/خبًن  ...........................................دسسايبًِ ث

هسئَل دادسشا
هسئَل صٌذٍق حوبيت

هسئَل اًفَسهبتيك ٍ سٍاثط ثيي الولل

 پشٍاًِ ّوکبس هحتشم سا ثشاي سبل  ......................... .......صبدس /توذيذ شَد.
کبًَى ٍکالي دادگستشي هبصًذساى
پشٍاًِ ٍکبلت پبيِ  ............ثِ شوبسُ  .......................کِ دس صفحِ هشثَطِ هجلغ ..............................سيبل توجش الصبق ٍ اثطبل شذُ اص
اٍل آرس هبُ  ..........................تب پبيبى آثبى  ...........................اعتجبس داسد ٍ ثِ ايٌجبًت تحَيل شذ.
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