دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﯾﮕـﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟـﻊ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ودﻓﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﺮاودات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮑﯽ از آرزو ﻫﺎی
اﻣﺮوز
ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺮا ﻣﺪﯾﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و
آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎدی و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از داﺷﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ راه اﺛﺒﺎت
ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ
از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
آﺳﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
راه اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﺻﻞ
 ۴۴و ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮات ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در دﻓﺎﺗﺮ
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﻢ
در
و ﻣﺰاﯾﺎی داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ
ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و
آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺖ واﮔﺮ راﻫﺮوﻫﺎی دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی
آﻧﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد وﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟﻮ و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و زﻣﯿﻦ وﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﯾﮑﺒﺎره
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن آﻧﺎن در دام اﻓﺮادی ﺷﯿﺎد و
ﺳﻮد ﺟﻮ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده

آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز
اﻓﺮادی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎدی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺮدم را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮدم
در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ
را از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﺮده ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ اﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺧﻮدرو در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺼﺮاﺣﺖ در ﻣﺎده
و ﯾﺎ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪد از ﺑﯿﺎن ﺳﺮﯾﻊ روﯾﺴﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و
۲۹
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻮﮐﺪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﯾﯿﺴﯽ و
اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮوﺷﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه .و ﮐﻠﯿﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو
ﻓﻘﻂ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺧﺎص ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ذاﺗﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺳﻨﺎد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار
و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد،ﺧﻮدرو
دﻻﯾﻞ
دارای ﻓﻮاﯾﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری داده اﺳﺖ و
رﺳﻤﯽ را
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و ﺻﺮف اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﭘﻼک ﮐﻪ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در آﯾﻨﺪه
ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﯾﺎ ﭘﻼﮐﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک و ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۹۰ق.م ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪارد و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ
در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار داده ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
 .ﺧﺴﺮاﻧﯽ ﻣﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدرو در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از ﺟﻬﺖ
ﺑﻌﻼوه
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﺛﺎﻟﺚ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ای
.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای آن ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
اﻫﺪاف وﺿﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﺷﺨﺎص در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و رﻓﻊ و دﻓﻊ ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎ و
ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮوز دﻋﺎوی و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ
اﺷﺮاف و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﮐﻼن در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و اﺻﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺪرﺟﺎت و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و اﻣﻀﺎی ذﯾﻞ اﺳﻨﺎد از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود )ﻣﺎده
 70ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ( و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺴﯿﺎری
از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺧﺎص دﻻﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺟﻬﺖ وﺿﻊ و
اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺳﻮﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮدن ﺛﺒﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرو در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ از راه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻌﺎرض و
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﻣﮑﺮر وﺟﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺛﻤﻦ از اﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ،
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻌﻨﻮان داﻋﯿﻪ داران اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺑﻮﯾﮋه
اﺳﻨﺎد ﺧﻮدرو از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﺰﮔﯿﻬﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎﻻی اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ذاﺗﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮده آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز
در اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و آراﻣﺶ واﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎرض و اﻧﺴﺪاد
روزﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو و
ﺗﺴﻠﻂ و ﺳﯿﻄﺮه دوﻟﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺮاودات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از
اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﭼﭙﺎول ﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﻫﺎی ﺑﺎد آورده از راﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺳﺖ در
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﮐﻼن و ….
اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎز ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر
ﺑﺎ
ﺟﺎ دارد ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ
ﭘﺎﯾﺎن
آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی
ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ
.و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

