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موكللآقاي ل
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متول ققققققققققققق ق
ب قاشاس ق ق
وكيللآقايلل
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متول ق ق
ب قاشاس قق ق
مواشقوك لت قن ج مقكلي قنمواقنشنا قوقم ليقموكآقوقني نمقوقن ج مقكلي قعقوشقوقمع مالتقن قيبيآ قبيعقيطعي،قيطعيق
توأم قب قاهن ،قبيع قم:ط ،قمع وض  ،قنج ا  ،قنج ا قب قم:ط قت ليك ،قمزناع  ،قمس ي ت ،قمض اب  ،قجع ل  ،قم:كت ،قوشيع قوق
نم ت،قع اي ،قي:ض،قوك لت،قض ن،قحونل ،قكف لت،ق لح،ق لحقحقوق،ق لحقمش:وطقاهنقوقوثيق ،قهب ،قنع ش قم لكيت،ق
نخذقب قمفع قي قنشق طقحققمفع ،قنشق طقم:ط،قو يت،قتقسيم،قحققن تف عق(ع ، :قايبي،قشكهي)قحققناتف ققوقه:گو ق
عق قشيگ:قمعينقي ق معينقوقغي :قب قه:قي قن قه:قمخصقحقيقيقي قحقوييقحتيقن قي قبخوشقنعمقن قبالعوضقي قب عوض،قشاق
مق بآقه:قمبلغقوقم لقوقبه:قم:طقي قم تقوقتعه قوقبه:ق حوقوقك يتقوقكيفيتقجزئ ًقي قكالً،قمش ع ًقي قمف:و نًقوقي قمهفك ًقنعمق
ن قا ك قموكآقط:فقنيج بقوقمع مآقي قط:فقيبولقوقمتع مآقب م قوقنعمقن قنمونلقمهقولق(ب شتثه

قن تق لقشنشنقي ق

مهتج قب قن تق ل قشنشن قوش يط ق قلي قموتوا ) قو قغي:مهقول قو قحق قنالمت:نكه قو قحق قنالمتي ه قو قش ي :قحقوق قم:ئي قي ق
م:ئيقوقنوانققشه مقم:كته قوقنتح شي قه قوقمؤشس تقوقنوانققبواشي قب حق قتك:نا،قتج يع،قتح ي ،قتفكيكقي قند:ن ،ق
ن الح قو قبهبوش قوضع ،قتف شخ ،قتق يآ ،قتق بآ ،قتج ي  ،قت

ي  ،قتع يآ ،قتب يآ ،قته وب قي قتونت ،:قتغيي ،:قتع ي ،:قدك ،قدسخ،ق

نبط ل،قتأشي قوقتسليم،قشاي دتقي قپ:شنخت،قتحويآقوقتسليم،قتخلي قوقتحويآ،قيبضقوقنيب ضقوقنخذقوجو قوقث نقبهفعق
خوشقي قلح ظقتسوي قحس بقم ليقك مآقب قموكآق

واقوقتعقيبقنج:نئي ،قنخذقمحكومقب قوقنخذقموضوعقال مقنالج:نء،ق

تق يم قه:گو قشنشخونشت ،قنعالم قج:م قي قگذمت قو قاض يت ،قجونبگوئي قشا قشع و قب و  ،قونخونهي ،قتج ي ظ،:ق
د:ج م،قنع ش قشنشاشيقهيئتقتشخيصقشيون ع ليقكشوا،قشيوننقع نلتقنشنا قب قكلي قنختي انتقي و يقمص لح قوقتعيينق
وكيآقش ش،قنشع

قجعآقي قن ك اق سبتقب قشه قط:فقوقنشت:شنشقشه ،قتعيينقج عآ،قناج عقشعو قب قشنوا قوقتعيينق

شنوا،قتوكيآ،قن عق شقي:ناشنشقب قوكال قشنشگست :قي قدسخقوقج يگزيهيقانقولوقك:نانً،قتعيينقمص ققوقك مه س،قني:ناقشاق
م هيتقشعو قي قب قنم :قك قك مالًقي طعقشعو قب م ،قشعو قخس ات،قنشت:شنشقشعو ،قجلبقمخصقث لثقوقشد عقن ق
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شعو قث لث،قشعو قمتق بآقوقشد عقن قشعو ق مب:ش ،قشاخونشتق

واقوقتعقيبقب:گقنج:نئي،قنج:ن قي:ناه ،قتأمينق

شليآ ،قخونشت ،قمع يه قمحآ،قتحقيققمحلي ،قتهظيم قو قنمض ءقنوانق قنشتشه شي  ،قج:ح قوقاش قمهوش قي قشنشاس قو قنشق ط قك د ق
خي انتقخصو ًقخي اقغبنقه:چه قد حش،قشلبق وشنقه:گو قنشع قوقنعت:نضقبع

قوقنحت ليقولوقب قعهوننقتضّ:اق

وقغي، :قمه ش ئيقن تق لقشهه گ نقوقيبولقمسئوليتقمه ش ئيقا ن،قنخذقوجو قوقث نقه قوقم لقنلصلحقه قوقش ي:قوجو ق
مي قن قن ج مقنينقوك لتقنعمقن ق ق قوقشپ:ش قه

ق زشقم:نجعقاش يقوقغي :قبهفعقخوشقنخذقنشه شقم لكيتقي قنل ثه ه قب ق

حققتهظيلمقوقنمضل ءقنوانققنشتشله شي قم:بوط ،قنخلذقي قتسلليمقنوانققوقمل ناكقچل قن لآقيل قكپليقوقاو لومت،ق
قش خت نقوقشاخونشتقان،قتهي ق قش ،قتعيينقمهه شينقمش واقوق ظ،:قنخذقكلي قمص لحقش خت يقوق

نخلذقپ:ون قه

به نمتيقوقتأشيس تيقوق خ م تيقب ونقنشتثه ء،قتخ:يبقي قتج ي قبه ،قنح نثقنبهي ،قن شع بقب:ق،قاب،قگ قوقتلفنقب قعق ق
ي:ناشنشه

ققم:بوط قوق صبقوقبه :قب:شنا قن قان،قم:كتقشاقكلي قك يسيو ه قنعمقن قم لي تي،قم ش ق 100قمه:شنا قوق

م ش قپهجقوقغي :قوقنعت:نضقب قتشخيصقه قوقشد عقن قحقوققموكآ،قنخذقگونهيقه
ت

قع مقخالفقي قپ ي نقش خت ن،ق

ي قي قن الح،قم:نجع قب قكلي قنشنانتقوقشوني:قشولتيقوقغي:قشولتيقوقونبست قنعمقن قو ناتخ قه ،قنشنانت،قش م ه ،ق

ه شه ،ق ي:وه

قن تظ مي،قشنشگست، :قشنشگ هه ،قشنشش:نه ق(حتيقن قالبقنشالمي)،قنج:ن قنحك مقجزنئيقي قحقويي،ق

مه:شن ايه قوقغي. :قمطبوع ت قوقاو م قه ،قب كه ،قنشنانتقگذا م ،قم:كته
اب قو قب:ق ،قحف :قچ هه

قع يق قو قغي ، :قت:خيص قي قپ ش ونن قكلي قك اله

گ :ك تقكشوا،قتهظيمقوقنمض ءقنظه ا م قه
نختالف قگ :كي ،قبي

قمخ ب:نت،قتلفن،قپست،قگ ،قش م ه

قوناشنتي قي ق شانتي قموكآ قن قكلي ق

قگ :كي،قم:جوعق وشن،قنعت:نضقوقم:كتقشاقكلي قك يسيو ه

ق وشن قنخذ قغ:نم ت ،قتأشي قهزيه قه

ي قوقعضويتقشاقنت ققب اگ ي،ق ه يعق

وقمع شن،قن ج مقتج ا تقوقب اگ يقشنخليقوقخ اجيقن قط:فقموكآ،قثبتقشف اش،قن عق شقپي ه
ندتت حقه:گو قحس به

وقخ اجي،قب:شنمتقولوقمك:اقن قكلي قحس به

قنا

قموكآق زشقب كقه قولوقب قن

ناقوقنمض ءقچكه قوقنخذقچكه قوقوجو ق

ي قي قتج ي قشپ:ش قه ،قظه :ويسقوقنمض ءقچكه ئيقك ق

قب م قو قنخذ قوجو قان قو قي قشاي دت قگونهيه م قه

قب:گشتي قب ك قو قچكه

واتق نمتنقموجوش ق ي قع مقتك دو قموجوش قوقنخذقنم تقوقپ ك تقپستيقوقنخذقن ق ه ويه
وي قن ق ه وق قه

قوقي قلغوقان،ق

قوقاي ليقوقشپ:ش قوقي:ضقنلحسه قوقش ي:قحس به ق زشقه:قب كقني:ن يق

ان،قنخذقموجوشيه قوقششت قچكه قوقشدت:چ قه قوقاشي ه قوقت
ب ق م قموكآ ق شا قم

قحآق

قگ :كي قي قنشت:شنش قان قودق قي ون قگ :كي قو قش ي:ق

مق:انت،قم:نجع قب قو ناتقب اگ ي،قشاخونشتقوقنخذقك اتقب اگ يقوقت

قنعتب انتقنشه ش قي قنا

ق

قنشتيج ا قن قب كه قب قحق قعق قي:ناشنشه قي قتج ي قو قت

شاخونشتقوقنخذقه:گو قنعتب اقوقتسهيالتقوقونمقن قب كه قب قه:قعق

قبالمحآ قشاق
قپستيقي قنم تق

ي قب قب كه قي قنشنانت قپست قو قغي، :ق

قن قعق وشقنعمقن قمش اكتقم ي،قد:وشقنيس طيق

وقغي :قب قحققگش يشقحس بقمشت:كقب قب كقم:تهنقوقشاي دتقن قانقحس به قوقمس وشقك:شنقه:گو قحس بيق زشقه:ق
ب ك ،قتعيين قو ي قي قن قو ي ء ،ق ظ ،:قمتولي ،قني نم قو قن ج م قب قويف قب قحق قيبض قويف ،قثلث قو قي قاجوع ،قشايل دتق
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گلذا م قي قتجل ي قوق ت

ي قي قنل لثهيقوقنخذقبهل

قمس د:تقي قم قب قنلتف وت،قشاخونشتقثبتقوقتسليمقوق

قبليطقه

قحص:قوانثت،قگونهيه م قه

قونايزقم لي تقب:ق

نمض ءقنظه ا م ،قتعقيبقع لي تقثبتي،قشاخونشتقوقنخذقگونهيقه

ناث،قيبولقوك لتقب ق مقموكآقوقن ج مقانقجزئ ًقي قكالً.قتهظيمقوقنمض ءقنشه شقاش يقوقن الحي قه

قم:بوط قوقنخذق

ان،قو ولقكلي قمط لب تقنعمقن قاش ي،قع ش ،قتج ا قي قنشنا قوقغي :قوقتأشي قشيوننقنحت لي،قتأشي قكلي قهزيه قه ق
وقوشنيعقوقخوشي ا قه ،قنخذقمف
ه قيل قنض د قتأشي قم

حس به ،قگلونهيقهل ،قمجلو ه ،قنخلذقپل شخقنشتلعالميل قهل ،قنشلت:شنشقپل:شنختيق

قه ،قتهظيمقي قنمض ءق ق

ت:ن م قه ،قع لك:شقه ،قبيالنقه ،قحس به

قشوشقوق ي ن،قنظه ا م قه

قم لي تيقحتيقتع ونقملّيقوقغي، :قنخذقشوشه ،ق

به :قه ،قك امزشه ،قجونئزقوقمه دع،قتفويضقه:ق وعقوك لتقي قو يتقب قحققتوكيآقغي:قولوقمك:اقوقب قحققنيص ءقغي:ق
ولو قك :نانً قب قشيگ:نن قولو قبالعزل قي قبالدصآ قب قحق قاجوع قي قعزل قو قب:كه ا قا ن قي قج يگزيهي قا ن قولو قن قط:يقق
مح كم قشنشگست ، :قتهظيم قو قنمض ء ،قيوله م قه  ،قمب يع ق م قه قو ق لحه م قه  ،قتسوي قو قتصفي  ،قتأشي قج:نئم قه :قچه ق
م:بوطقب قموضوعقم ش قيكص قي ونقمه:شنا ،قتعيينقي قتغيي:قني متگ ،قني ل ،قني:نا،قنشه ش،قحي ت،ق گه نا ،قود ءقب ق
عهوش،قنب:نء،قتب يآقتعه ،قشپ:شنقض نقشاكقبه:قم ت،قنشتف ش قن قكلي قخي انت،قاؤيتقي قيبول،قته ت،:قتهفيذقوقتأيي ،ق
تسجيآقي قتكذيب،قشاخونشتقيسم،ق ظ ات،قمع ض ت،قت لك،قبي
م قه قب قحققت

ق وشن،قنخذقغ:نم ت،قتأشي قحققبي ،قنخذقبي ق

ي قوقتأشي قم لي ت،قعوناض،قحضواقشاقشد ت:قنشه شقاش يقوقنعالمقحضوا،ق

يبول قي ق كول قب:ونت قو قحونلج ت .قپ:وتست قو قونخونشت ،قم:كت قشا قمزني
ن تق لقب قحققم:كتقشاقكلي قك يسيو ه قخصو ًقك يسيو ه

 ،قت:ك قمزني

واقب:ونت،قحونلج ت،ق
 ،قمه يص  ،قح:نج ،قيبولق

قتج ي ظ:قوققحآقنختالفقم لي تيقوقغي :قب قحققيبولق

وك لتقن قنمخ صقحقيقيقي قحقوييقب ق مقموكآقوقن ج مقانقوقحتيقن ج مقوك لته م قه ئيقك قب قموكآقشنش قم

قي ق

شنش قبشوشقب:طبققمف شقه نقوك لته م قوقي قعزلق وشنقانقوكالءقوقتأشيسقوقتشكيآقه:ق وعقم:كت قنعمقن قشه ميق
ع م،قشه ميقخ ص،قب قمسئوليتقمح وش،قتض مهي،قمختلطقغي:شه مي،قمختلطقشه مي،ق سبي،قتع و يقب قمش اكتقموكآقوق
ب قه:قميزننقوقمق ناقش:م ي قوقبه:قم تقوقب قت بعيتقني:ن يقوقبه:قم:كزقن ليقوقب قه:قنش شه م قوقخ:ي نا قه:قميزننقوق
مق ناقشه مقبه مقموكآقشاقا ه قي قشاقش ي:قم:كته قنعمقن قشه مق ق
ي:ض قو قپذي ، :قپ:شنخت قبه

قوقتعه

قي قغي :ق

قوقاواشةقجهسيقوقنوانقق

قشه م قي قتعه قتأشي قان قو قن ج م قان قتعه  ،قحضوا قشا قت مي قمج مع قع ومي قنعم قن ق

تأشيس ،قدوق قنلع ش  ،قع ش قي قع ش قبطوا قدوق قنلع ش قو قنتخ ذ قتص يم قو قشنشن قاأ ق سبت قبه :قششتوا قجلس ت قو قي ق
پيشهه شنتقون ل قب قمج معقع ومي،قن تخ بقم نقي قن تخ بق وشن،قيبولقش تقشاقهيأتقم ي :قحتيقب قعهوننقم ي:ق
ع مآقوقم:كتقشاقجلس تقهيأتقم ي :قوقنشنا ق وشنقم:كتقوقنمض ءقكلي ق واتجلس تقمج معقع وميقوقنش شه م ،ق
تغيي:نت قو ق واتجلس ت قهيأت قم ي :قو قنمض ء قت:ن م قه
نظه ا م قه

قع لي تي قش لي

قولو قمك:ا قو ق وات قه

قض ي

قان قوق

قم لي تيقوقنمض ءقشاقثبتقم:كته قحتيقب:ن قتغيي:نتقوقنخذقنوانققشه مقوقپذي :قوقي:ض قوقنمض ءقشد ت:ق
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شه مقوقنتخ ذقتص يمقشاقتع يآقش:م ي قم:كتقنعمقن قندزنيشقي قك هشقب قحققنمض ءقن قط:فقموكآقتحتقه:قش تيق
ك قموك آقشاقم:كته قشنانقبوش قي قشنانقخونه قم ق سبتقب قنشه شقوقنوانققتعه اواقم:كتقنعمقن قنشه شقتج ا قوق
ب كيقوقشفت قه قوقب:ونتقوقچكه قوقظه :ويسقوقنمض ءقا ه قوقنمض ءقنشه شقاش يقب قه :ن قشنا

قحققنمض ءقشيگ:ق

م:كته قوب قمه:قم:كتقوقشاخونشتقوقنخذقه:گو قونمقوقتسهيالتقو قنعتب اقب ق مقم:كته ئيقك قموكآقشاقانقشهيمق
نشتقوقي قعضوقهيأتقم ي :قوقي قم ي:قع مآقانقميقب م ،قنتخ ذقتص يمقوقني نمق سبتقب قن تق لقي قمص لح قيطعي قشه مق
موكآقي قخ:ي نا قشه مقب ق مقموكآقجزئ ًقي قكالًقب مخ صقث لثقي قن قنمخ صقث لثقبه:قمبلغقوقب قه:قم:طقوقنمض ءق
ن وانققوقتعه نتقم لي تيقم:بوطقب قن تق لقشه مقوقعه ناليتض ءقتأشي قم لي تقانقوقتهظيمقوقنمض ءقنشه شقاش يقم:بوطقب ق
ن تق لقشه مقنعمقن قخ:ي نا قي قن تق لقشنشنقوقتأشي قبه

قشه مقخ:ي نا قوقنخذقبه

قشه مقمواشقن تق لقب قغي:قوق

نشق طقك د قخي انتقخصو ًقخي اقغبنقه:چه قد حشقشاقنينقموناشقوقنتخ ذقتص يمق سبتقب قنشغ مقي قن حاللقم:كته ق
وقتعيينقم ي:قتصفي قي ق ظ:قوقعه نللزومقن تخ بقم نقب قم ي:يتقتصفي قي ق ظ:قتصفي قوقنج:ن قم ي:يتقي ق ظ اتق
مزبوا قو قتصفي قم:كته قو قب قحق قم:نجع قب قكلي قنشنانت قو قم:نجع قاش ي قو قغي :قاش ي ،قمؤشس ت قشولتي قو قونبست قب ق
شولتقوقمه:شنا قه قوقحو قه

قم لي تيقوقش:قم يزيه قوقنمض ءقه:گو قشه قوقم اكقوقتأشي قم لي تقوقنخذقمف

ق

حس به قوقگونهيقه قوقپ شخقنشتعالمي قه قوقشاي دتقي قتسليمقنوانق،قنشه شقوقم ناكقنعمقن قن آقي قاو ومتقوقكپي.ق ق
ق

ح وشقنختي انت قب:نب:قعق قال مقمف هيقمهعق

قدي بينقموكآقوقوكيآ،قبالعزلقبوشنقوكيلآقييل قوق

وكيآقم:يومقشاخصوصقن ج مقمواشقوك لتقب قحققتوكيآقغي:قوللوقمكل:اقبل قشنملتنقنختيل اقعلزلق
وكال قن تخ بيقخويشقي قج يگزيهيقانقشنان قنختي انتقت م قمزبوا قميقب م ،قنيل نمقوقنمضل ءقو ق
شاقنينقموناشقب قج

قني نمقوقنمض ءقموكآق حيحقوق دذقنشتقوق ي

قب قحضلواقيل قكسلبقنجل

مج شقموكآق ناشقوقنينقوك لتقدقطقشاق فسقوك لتقمؤث:قنشت.ق ق

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
Taalivekalat@yahoo.com

ق

