پیًود َای آسماوی (اتاق عقد) آستان مقدس حضرت فاعمٍ معصًمٍ

علیُا السالم

شرایظ ضمه عقد یا عقد خارج الزم
بٍ مىظًر اعالع قبلی زيجیه ،شريط مىدرج در دفترچٍَای وکاحیٍ ي دفاتر ثبت يقایٍ ازدياج ،در ذیل بیان می شًد:

الف :ضوي ( ػمذ ًىبح  /خبرج السم ) سٍج ضزط ًوَد ّزگبُ عالق ثٌب ثِ درخَاست سٍخِ ًجبضذ ٍ عجك تطخیع دادگبُ تمبضبی عالق ًبضی اس تخلف
سى اس ٍظبیف ّوسزی یب سَء اخالق ٍ رفتبر ٍی ًجَد ،سٍج هَظف است تب ًػف دارائی هَخَد خَد را وِ در ایبم سًبضَئی ثب اٍ ثِ دست آٍردُ یب هؼبدل
آى را عجك ًظز دادگبُ ثالػَؼ ثِ سٍخِ هٌتمل ًوبیذ.
تَضیح  :ایي ثٌذ ثذیي هؼٌب است وِ هزد ثؼذ اس عالق ثبیذ ًػف دارائی خَد را وِ ثؼذ اس ضزٍع سًذگی ثِ دست آٍردُ است ثِ ًبم سى ًوبیذ،هطزٍط ثِ
ایٌىِ :
 -1عالق ثِ درخَاست هزد ثبضذ.
 -2سى هغیغ ّوسز خَد ثبضذ ٍ اخالق ٍ رفتبر ًب هتٌبست ثب ٍی ًذاضتِ ثبضذ ٍ ّوچٌیي اس اٍ توىیي ًوبیذ.
ب :ضوي ( ػمذ ًىبح  /خبرج السم ) سٍج ثِ سٍخِ ٍوبلت ثال ػشل ثب حك تَویل غیز داد وِ در هَارد هطزٍحِ سیز ثب رخَع ثِ دادگبُ ٍ اخذ هدَس اس دادگبُ
پس اس اًتخبة ًَع عالق خَد را هغلمِ ًوبیذ ٍ ًیش ثِ سٍخِ ٍوبلت ثال ػشل ثب حك تَویل غیز داد تب در غَرت ثذل اس عزف اٍ لجَل ًوبیذ.
تَضیح  :ایي ثٌذ ثیبًگز ایي هغلت است وِ سى در غَرت تحمك ضزایظ سیز اس ًبحیِ هزد ٍویل است خَدش ضخػب یب ثب اًتخبة فزد دیگزی ثِ ػٌَاى
ٍویل ثِ دادگبُ هزاخؼِ ًوبیذ ٍ پس اس اثجبت ادػب درخَاست عالق ًوبیذ.
سز دفتز اسدٍاج ٍظیفِ دارد وِ ضزایظ هٌذرج در لجبلِ را هَرد ثِ هَرد ثِ دٍ عزف تفْین ًوبیذ چزاوِ ضزعی هؼتجز است وِ هَرد تَافك سى ٍ هزد لزار
گیزد ٍ ثِ اهضبی ّز دٍی آًْب رسیذُ ثبضذ.
هَاردیوِ سى هی تَاًذ اس دادگبُ تمبضبی غذٍر عالق ًوبیذ ثِ ضزح سیز است:
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استٌىبف سٍج اس دادى ًفمِ سٍخِ ثِ هذت ضص هبُ ثِ ّز ػٌَاى ٍ ػذم اهىبى الشام اٍ ثِ تبدیِ ًفمِ ٍ ّوچٌیي در هَردی وِ اخجبر سٍج ّن
هوىي ًجبضذ.
تَضیح  :ػذم پزداخت خزخی سى ٍ اًدبم سبیز حمَق ٍاخت سى ثِ هذت ضص هبُ.
سَء رفتبر یب سَ هؼبضزت سٍج ثِ حذی وِ اداهِ سًذگی را ثزای سٍخِ غیز لبثل تحول ًوبیذ.
تَضیح  :ثذ رفتبری غیز لبثل تحول هزد ثب سى ٍ فزسًذاى.
اثتالء سٍج ثِ اهزاؼ غؼت الؼالج ثِ ًحَی وِ دٍام سًبضَئی ثزای سٍخِ هخبعزُ آهیش ثبضذ.
تَضیح  :ثیوبری خغزًبن غیز لبثل درهبى هزد در حذی وِ سالهت سى را ثِ خغز ثیٌذاسد.
خٌَى سٍج در هَاردی وِ فسخ ًىبح ضزػب هوىي ًجبضذ.
تَضیح  :دیَاًِ ثَدى هزد در سهبًی وِ اهىبى فسخ ًجبضذ.
ػذم رػبیت دستَر دادگبُ در هَرد هٌغ اضتغبل سٍج ثِ ضغلی وِ عجك ًظز دادگبُ غبلح ،هٌبفی ثب هػبلح خبًَادگی ٍ حیثیت سٍخِ ثبضذ.
تَضیح  :اضتغبل هزد ثِ وبری وِ ثِ حیثیت ٍ آثزٍی سى ٍ هػبلح خبًَادگی اٍ لغوِ هی سًذ.
هحىَهیت ضَّز ثِ حىن لغؼی ثِ هدبسات پٌح سبل حجس یب ثیطتز یب ثِ خشای ًمذی در اثز ػدش اس پزداخت هٌدز ثِ پٌح سبل ثبسداضت ضَد
یب ثِ حجس ٍ خشای ًمذی وِ هدوَػب هٌتْی ثِ پٌح سبل ثبسداضت یب ثیطتز ضَد ٍ حىن هدبسات در حبل اخزا ثبضذ.
تَضیح  :هحىَهیت ثِ حجس اس پٌح سبل ثِ ثبال ( در سًذاى ثسز ثزدى هزد ثِ ػٌَاى هحىَهیت در حبل اخزا اس پٌح سب ل ثِ ثبال )
اثتالء سٍج ثِ ّز گًَِ اػتیبد هضزی وِ ثِ تطخیع دادگبُ ثِ اسبس سًذگی خبًَادگی خللی ٍارد آٍرد ٍ اداهِ سًذگی ثزای سٍخِ دضَار ثبضذ.
تَضیح  :اػتیبدی وِ ثِ اسبس سًذگی خبًَادگی ضزر ثشًذ هبًٌذ اػتیبدی وِ هٌدز ثِ ثیىبری هزد ،فزٍش اثبثیِ هٌشل ٍ ٍارد ًوَدى ضزر ثِ
سالهت خسوی ٍ رٍحی سى ٍ فزسًذ گزدد.
سٍج ،سًذگی خبًَادگی را ثذٍى ػذر هَخِ تزن وٌذ .تطخیع تزن سًذگی خبًَادگی تطخیع ػذر هَخِ ثب دادگبُ است یب ایٌىِ سٍج ضص
هبُ هتَالی ثذٍى ػذر هَخِ اس ًظز دادگبُ غیجت ًوبیذ.
تَضیح  :تزن ثذٍى ػلت خبًَادُ یب غیجت یىسزُ  6هبِّ ثذٍى دلیل هَخِ.
هحىَهیت لغؼی سٍج در اثز ارتىبة ثِ خزم ٍ اخزای ّز گًَِ هدبسات اػن اس حذ ٍ تؼشیز در اثز ارتىبة ثِ خزهی وِ هغبیز ثب حیثیت خبًَادگی
ٍ ضئَى سى ثبضذ .تطخیع ایٌىِ هدبسات هغبیز ثب حیثیت ٍ ضئَى خبًَادگی است ثب تَخِ ثِ ٍضغ ٍ هَلؼیت سى ٍ ػزف ٍ هَاسیي دیگز ثب
دادگبُ است.
تَضیح  :اخزای ّز ًَع هدبساتی وِ آثزٍ ٍ هَلؼیت سى را ثِ خغز اًذاسد.

 -10در غَرتیىِ پس اس گذضت پٌح سبل سٍخِ اس ضَّز خَد ثِ خْت ػمین ثَدى ٍ یب ػَارؼ خسوی دیگز غبحت فزسًذ ًطَد.
تَضیح  :ثچِ دار ًطذى هزد پس اس پٌح سبل.
 -11در غَرتیىِ سٍج هفمَد االثز ضَد ٍ ظزف  6هبُ پس اس هزاخؼِ سٍخِ ثِ دادگبُ پیذا ًطَد.
تَضیح  :غیجت عَالًی ضَّز.
 -12سٍج ّوسز دیگزی ثذٍى رضبیت سٍخِ اختیبر وٌذ یب ثِ تطخیع دادگبُ ًسجت ثِ ّوسزاى خَد اخزای ػذالت ًٌوبیذ.
تَضیح  :اسدٍاج هدذد هزد ثذٍى اخبسُ ّوسز.
ضًابط ي شزایط اجزای عقد در حزم مطُز
 .1آرایص ٍ پَضص ٍ استفبدُ اس هَاردی وِ ثز خالف ضئًَبت حزم هغْز ثبضذ ّوچَى :وزاٍات سدى  ،آرایص وزدى ،آٍردى هیَُ ٍ ضزثت ٍ
ویه ،لَاسم سفزُ ػمذ ،ػسل ٍ ...هوٌَع است.
ٍ .2رٍد ثب لجبس ػزٍس ٍ آرایص داخل حزم هوٌَع هیثبضذ ٍ در غَرت حضَر ثب لجبس ػزٍس ٍ آرایص ٍ یب گشارش خبدهیي ًسجت ثِ ٍرٍد
اضخبغی ثب ایي ٍیژگی ّب ،ػمذ ّوبٌّگ ضذُ وٌسل هیگزدد.
 .3دست سدى ٍ ول وطیذى ٍ آًچِ وِ هٌبست ثب ضئًَبت حزم هغْز ًویثبضذ در داخل اتبق ػمذ هوٌَع هیثبضذ.
 .4اس پذیزش ٍ اخزای ػمذ ،ثب هْزیِ ّبی ًبهتؼبرف هؼذٍرین.
 .5حتوب پاوسدٌ دلیمِ لجل اس سهبى تؼییي ضذُ خْت تىویل "فزم ٍرٍد ثِ اتبق" حضَر داضتِ ثبضیذ.
 .6تأخیز ثیص اس  ۵۱دلیمِ اس سهبى تؼییي ضذُ ثِ دلیل حضَر خبًَادُ ثؼذی ،اس ٍرٍد ضوب ثِ اتبق ػمذ هوبًت ثِ ػول آهذُ ٍ سهبى ػمذ ثبعل
خَاّذ ضذ.
 .7هذت سهبى اختػبظ دادُ خْت حضَر در اتبق ػمذ  ۰۳دلیمِ هی ثبضذ ،لذا هیْوبًبى خَد را عَری ّوبٌّگ وٌیذ وِ حتوب سز سبػت همزر
حضَر داضتِ ثبضٌذ.
 .8در غَرتی وِ درخَاست ػبلذ اس عزف آستبى را داضتِ ثبضیذ ّشیٌِ آى ثِ ػْذُ ضوب خَاّذ ثَد.
 .9سهبى حضَر هٌحػز در سبػت اػالم ضذُ هیثبضذ ،ثٌبثزایي اتبق ٍ هحل ػمذ اختػبظ دادُ ضذُ ،رأس سبػت همزر تحَیل ٍ تخلیِ گزدد.
 .10ثِ ػلت هحذٍدیت سهبى اًدبم ولیِ اهَر هحضزی در ثخص ػمذ حزم هغْز هوٌَع هی ثبضذ
 .11حضَر پدر عريس یب خذ پذری در هزاسن ػمذ الشاهی است ،لذا در غَرت ػذم حضَرضبى ثِ ّوزاُ داضتي ،ثزگِ ٍوبلت ًبهِ هحضزی ٍ ،در
غَرت فَت ،ثزگِ فَتٌبهِ الشاهی هیثبضذ.
 .12ػىبسی ٍفیلوجزداری در اتبق ػمذ حزم هغْز هوٌَع هی ثبضذ
 .13رػبیت حدبة وبهل ثزای ّوِ هذػَیي الشاهی هیثبضذ.
 .14ثب تَخِ ثِ ظزفیت اتبق ػمذ تؼذاد هذػَیي ثیطتز  0۳وفر ًجبضذ.
 .15در غَرتی وِ سفزُ ػمذ یب ثخطی اس سفزُ در اثز هزاسن ضوب هؼیَة یب خزاة گزدد تْیِ ٍ تٌظین دٍثبرُ آى ثز ػْذُ ضوب خَاّذ ثَد.
َمچىان کٍ اوتظار دارید محیطی تمیش با سفزٌای مىظم ي مزتب در اختیار شما قزار بگیزد ،عقدَای بعد اس شما ویش اوتظار
دارود اس چىیه شزایطی بزخًردار باشىد ،خًاَشمىد است جدا اس آيردن وقل ،بزف شادی ،سکٍ ي جابجا کزدن لًاسم سفزٌ
خًدداری کزدٌ ي در وظافت اتاق َمکاری السم مبذيل فزمایید.
ضوي آرسٍی خَضجختی ثزای ضوب سٍج هحتزم ،خَاّطوٌذ است راس سبػت.................. :

در تبریخ  ..................... :ضوي هغبلؼِ ٍ تبییذ هغبلت فَق

تَسظ ػزٍس ٍ داهبد هحتزم در ثخص اتبق ػمذ حزم هغْز ثِ ّوزاُ خبًَادُّبی هحتزم حضَر ثِ ّن رسبًیذ ٍ ایي ثزگِ را تحَیل هسئَل اتبق ًوبییذ.
شمارٌ تماس ۳0۱ – ۰4۵4۱7۳7 :

