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 چکیده

ًظیز تیغ شزط وِ اس آًْا سَء استفادُ شذُ  در خصَص هؼاهالتی 9991در سال اصطالح هؼاهالت تا حك استزداد را لاًَى ثثت 

استزداد همزرات  اس ايي گًَِ هؼاهالت سلة ًوَدُ است. لاًَى ثثت در خصَص هؼاهالت تا حك است اتذاع وزدُ ٍ اثز تولیىی را

اصدطالحا   ، هؼاهلِ ٍجَد داشتِ تاشدذ  ردوِ در آى شزط استزداد هَ ّز هؼاهلِ ایٍضغ ًوَدُ است،  91تا  99هفصلی طی هَاد 

ِ لاًَى ثثت، ضدوي ا  9 9هادُ  2در هؼاهالت تا حك استزداد تز حسة تثصزُ  .هؼاهلِ تا حك استزداد ًاهیذُ هی شَد اًتمدال   يٌىد

وٌذ وِ ًسثت تِ هَرد درخَاست ثثت، هؼاهلدِ تدا حدك اسدتزداد      یذوٌذ هىلف است در اظْارًاهِ ل یدٌّذُ درخَاست ثثت ه

وِ ًسثت تِ هَرد  يذًوا یذٍ در اظْارًاهِ خَد ل يذثثت ًوا ی( ًماضایزًذُاگز، هتصااح )ا ًتمال گ ّوچٌثيرت گزفتِ است. صَ

ًسدثت تدِ هلده تدا شدذ       یٌیحك ػ یوِ هؼاهلِ هزتَط تِ ٍاگذار یهَرد درهصالح ٍجَد دارد.  یدرخَاست ثثت حك فسخ تزا

آى را در  يدذ تا حك اسدتزداد، سدزدفتز تا   یهله تاشذ ٍل یياس ػ یمال توام تا لسوتراجغ تِ اًت يا( ٍ ی)هثل رّي ٍ حمَق ارتفال

وِ هؼاهلِ راجغ تدِ   یٍ هَارد ىٌیٍ س یی، رفیٍ در هَرد ػوز يذًَ شتِ ٍ اهضا ًوا یتصفحات هخصَص تِ اًتماالت سٌذ هالى

ِ سٌذ ٍ فزستادى آى تِ ادارُ ثثت حَسُ ٍلَع خالص یناس سِ سال تا شذ، همزرات تاال راجغ تِ تٌظ یشت یتزا یاًتمال سَد هلى

گدزدد.   یهجدز  يدذ ًوَدى خالصِ هؼاهلِ در پزًٍدذُ تا  يگاًیٍ تا یتثثث هله در دفتز اهالن ٍ سٌذ هالى يزآى در س یذهله ٍ ل

اهىاى  یثتا حك استزداد اس ح هؼاهلِاست.  یىیاس لحاظ همٌي فالذ اثز تول 9991هؼاهالت تا حك استزداد در لاًَى ثثت هصَب 

در ايي تحمیك سؼی شذُ است وِ ضدوي تزرسدی اتؼداد    ًثَدى هتفاٍت است.  یىیٍ اس ًظز تول یِشزط شث یغتا ت یغاستزداد هث

 . حمَلی هؼاهالت تا حك استزداد تِ همايسِ آى تا تیغ شزط ٍ هَراد هشاتِ در حمَق ايزاى پزداختِ شَد
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