
 

 بسمه تعالی 

"تشجوِ فایل صَتی "  

اص شوا داشتن . چطَسٍ اص چِ ساّی  هوکي است افشادی   vipسالم داٍیذ . چٌذ سَال پیشاهَى گشٍُ سَال : 
تطَس هثال ایشاًی ّا  تتَاًٌذ اجاصُ اقاهت سَئذ سا دسیافت ًوایٌذ.  آیا هوکي است لطفا ایي ساّْا  ًٍحَُ 

 اهت ٍ یا ٍیضا سا تشای ها تششیح ًواییذ؟گشفتي  اًَاع  هختلف اجاصُ اق

د تشای افشاداٍیذ : تلِ الثتِ تیش اص ّش چیض الصم است کِ  ٍیضای تحصیلی سا هعشفی کٌن کِ ٍیضایی است کِ 
ذ. ایي دستِ اص افشاد هی تَاًٌذ تشای تحصیل اجاصُ اقاهت تگیشًذ. ٌاداهِ تحصیالت دس سَئذ اخز هی ًوای

 کِ کاس خَاٌّذ ًوَد تِ هعٌای آًکِ کاسفشها تاشٌذ ٍ ششکت یا  فعالیت حشفِ ای   سپس  آى دستِ اص افشادی
خَد سا دس سَئذ آغاص ًوایٌذ ٍ افشادی سا ّن دس ششکت ٍ فعالیت خَد شاغل ًوایٌذ هی تَاًٌذ اجاصُ اقاهت 

 سَئذ سا دسیافت کٌٌذ  ٍ دس سَئذ تواًٌذ.

ادس تِ گشایش ششکت خَد تاشٌذ یا آًکِ یک   فعالیت تلِ خَب هتَجِ شذم اها آیا آًاى تایذ قسَال : 
تجاسی آهادُ  سا خشیذاسی کٌٌذ؟ هٌظَسم آًست کِ آیا هی تَاًٌذ یک فعالیت تجاسی کِ جذیذّن ًیست  ٍ 
آًْا خشیذاسی کٌٌذ ٍ تشآى اساس اجاصُ اقاهت دسیافت ًوایٌذ؟ دیگش آًکِ تفشهاییذ کِ ًظش شوا دستاسُ 

 خَد سا دسخصَص هیضاى تحصیالت ٍ آهَصشْایی سا کِ دیذُ اًذ تفشهاییذ. ایشاًیْا چیست؟ ٍ ًظش 

داٍیذ:  سَئذ داسای تاصاسآصاد است ٍ چٌاًچِ دس هَسد یک کاالیی عالقوٌذی ٍجَد داشتِ تاشذ فقط تایستی 
 آى سا خشیذاسی ًوایٌذ. ٍ طثیعی است کِ تشای ایي خشیذ تایستی ّضیٌِ آى سا پشداخت ًوایٌذ. 

اًگًَِ کِ رکش شذ آًاى تایستی ششکت خَد سا دائش ٍ ششٍع تکاس کٌٌذ ٍ ایي سا تایستی داًست کِ الثتِ ّو
کِ دسحال کاس است چٌذاى ساحت ًوی تاشذ.  دس سَئذ خشیذ یک ششکت یا یک  فعالیت حاضش ٍ آهادُ 

 دسعیي حال اهکاى آى ٍجَد داسد ٍ شوا هی تَاًیذ ایي کاس سا اًجام دّیذ.

 کاس هی کٌیذ؟   vipچیست ؟ چشا شوا ٍ ششکت شوا تا گشٍُ  vipا دس تاسُ گشٍُ ًظششو سَال : 

گشٍُ تسیاس تضسگی است ٍ تواسْای گستشدُ ای ّن تا اقشاس هختلف   vipداٍیذ:  تلِ الثتِ هی داًیذ کِ گشٍُ 
آًْا سا قثَل  داسًذ ٍ آًْا دسخَاستْای تسیاسی دسیافت ًوَدُ اًذ  کِ  قثَل ّن  شذُ اًذ   تْویي دلیل ها

کشدُ این ٍ تا آًْا ّوکاسی داسین . ها تصَس هی کٌین کِ ششیک ٍ ّوکاس هٌاسثی تشای  ها هی تاشٌذ. ٍ ها تا  
 آًْا دس آیٌذُ ًیض  دس هَسد ایشاى اداهِ خَاّین داد.

 

 



 

؟  کاس جذیذی سا ششٍع آیا تصَس هی کٌیذ تشای ایشاًیْا خَب خَاّذ تَد کِ تِ سَئذ هْاجشت کٌٌذسَال : 
کٌٌذ یا فعالیتی سا کِ دس ایٌجا ٍجَد داسد  اداهِ دٌّذ . یا آًکِ دس ایٌجا تِ تحصیالت خَد اد اهِ دٌّذ ٍ یا 
ٍاسد سشتِ تَسیسن  شًَذ کِ تٌَعی  تِ  ّوکاسی تیي سَئذ ٍ ایشاى کوک کٌٌذ.  یا شوا  چگًَِ فکش هی 

  کٌیذ ٍ ًظش شوا دس تاسُ ایي هثاحث چیست؟

داٍیذ:  الثتِ  ششٍع تشخی پشٍسِ ّا طَالًی  ٍ هشکل است  اها  دس صَستیکِ شوا داسای  تحصیالت خَتی 
تاشیذ ٍ ثاتت شَد کِ  ایي تحصیالت سا  داسیذ  ٍ یا هثال  داسای هذسک هٌْذسی یا هذسک تشًاهِ ًَیسی 

َاّیذ تَد. ها دس سَئذ اهشٍص تِ قادس تِ اشتغال تعٌَاى هٌْذس یا تشًاهِ ًَیس  دس سَئذ خ تاشیذ تشاحتی
 ایي هشاغل ًیاص شذیذ داسین .

 اخز ٍیضای تَسیستی دس سَئذ ًیض چٌذاى  دشَاس ًیست . 

 ٍالثتِ ٍیضای تحصیلی  ؟ سَال : 

داٍیذ : تلِ الثتِ  ٍیضای تحصیلی ّن  اهکاًپزیش است . چٌاًچِ شوا تخَاّیذ تحصیل کٌیذ ٍ دس سَئذ دسس 
 دسخَاست تذّیذ.دس ایي خصَص شاهذ هی گَیین ٍ هی تَاًیذ تخَاًیذ . تِ شوا خَ

دائش ًوَدى ٍ آیا شوا تعٌَاى یک سَئذی تشایي اعتقادیذ کِ تْتشیي ساُ ) تشای اخز اجاصُ اقاهت ( سَال : 
 ششٍع تکاس ششکت خَیش هی تاشذ؟ ٍ ششٍع تکاس تعٌَاى  صاحة  یک ششکت خَاّذ تَد؟ 

هتعلق تِ خَد تْتشیي ساُ دس سَئذ هی تاشذ. ) تشای اخز اجاصُ اقاهت (  داٍیذ : تلِ ششٍع تکاس یک ششکت 
ّواًگًَِ کِ اظْاس داشتن  سَئذ داسای تاصاس آصاد هی تاشذ ٍ احتواال هی تَاًیذ  فعالیتی سا ّن کِ دس حال 

یل داشتِ چٌاًچِ اًشطی داشتِ تاشیذ ٍ دس صَستیکِ قصذ ٍ توایذاسی ًواییذ.  اها کاس است  ٍ آهادُ است خش
خَاّذ تَد ٍ ایي تْتشیي ساُ تشای سفت ًوَدى  اسجحتاشیذ  ششٍع تکاس ششکت  جذیذی هتعلق تِ خَد 

 ذ. هی تاشجای پای خَد دس سَئذ  

 اص تَضیحات شوا تسیاس هتشکشم  ،کشم داٍیذهتش  

 4/12/1331-هتشجن خثشُ صتاًْای اسکاًذیٌاٍی قَُ قضائیِ ج.ا.ایشاى  –هتشجن : ٍحیذ صاتشی هقذم 

 

 

 

  



  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

