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 نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۳۹۴منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه سوم دی   

 به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

  سید نوید مقدم حسینی  -  سیاوش هوشیار : تنظیم

 بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

 

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤ 

 ۹۴ـ  ۱۶/۹ـ  ۱۵شماره پرونده 

 سؤال

 های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ ـ آیا حکم طالق صادره از دادگاه۱

 ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟۲

 ۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۲۸۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 هنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائی

و ماده  ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۱۵ـ حکم طالق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱

یابد که در دادگاه صالحیتدار  گردد و قابلیت اجرا می ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می۱/۸/۱۳۵۶قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۶۹

 ایران، تنفیذ گردد.

 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد. ۱۷۳است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ـ بدیهـی ۲

 قوانین مرتبط :

 : ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب۱۵ماده

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام 

 .شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند  یا مراجع در ایران اجراء نمی این محاکم 

http://www.ekhtebar.com/?page_id=2301
http://www.ekhtebar.com/?page_id=2301
http://www.ekhtebar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/category/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c/
http://www.ekhtebar.com/category/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85/
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 ۱۳۹۴منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه سوم دی نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 2
 

 از قانون اجرای احکام مدنی:

های خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون  احکام مدنی صادر از دادگاه - ۱۶۹ماده 

 :دیگری مقرر شده باشد ترتیب

ا احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قرارداده -۱

 .در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید باشد یا

 .مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد -۲

 .نباشد صوصمخالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین  اجرای حکم مخالف با عهود بین -۳

 .االجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد حکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم  -۴

 .از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد -۵

 .رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد  -۶

 .باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشدحکم راجع  -۷

 .دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد -۸

 :بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود - ۱۷۳ماده 

أمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله م نسخه -۱

 .شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی گواهی

 .رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صالحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن -۲

یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در  گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده -۳

 .راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار ایران

  .گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه -۴

•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤¤•¤•¤•¤ 

 ۹۳ـ  ۱/۱۸۶ـ  ۲۳۲۹شماره پرونده 

 سؤال

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۱۵با عنایت به اینکه ماده 

زات جرایم قانون مجا ۶۰و بند ب ماده  ۵۶ ماده الف بند درموضوع  خدمت از فرار  مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه

نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است )دوتا شش ماه حبس(، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار 

 ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
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 ۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۲۸۷/۹۴/۷نظریه شماره 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

های مورد سؤال نیز  درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۱۱۵باتوجه به اطالق و عموم ماده 

قانون  ۱۱۷ماده گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی شود بلکه باید گفت باتوجه به  می

، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده «توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد»مجازات اسالمی که مرقوم داشته 

 واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.

 قوانین مرتبط :

 :۱۳۹۲از قانون مجازات اسالمی مصوب

چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، مجازات در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان -۱۱۵ماده 

  .ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید

  .ی شود، جاری نمی گرددمقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال م -۱تبصره 

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای  -۱۱۷ماده 

ت و چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازا .مرتکب اکتفاء نمی شود

تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات 

 .تعزیری محکوم می شود

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤ 

 ۹۳ـ  ۸۸ـ  ۲۱۶۴شماره پرونده 

 سؤال

بیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختالف به صورت عدم تط قانون صدور چک ۳چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده  آیا صدور

دار بودن چک اصداری، واجد  قانون مرقوم با وصف وعده ۱۰در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 

 باشد؟ این قانون که موخرالتصویب است می ۷وصف جزایی مندرج در ماده 

 ۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۲۹۵/۹۴/۷نظریه شماره 

 ریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهنظ

، نظر به این که قانون گذار برای قانون صدور چک ۳اوالً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 

قواعد کلی بوده و رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول  صدور چک به صورت های مذکور، علی
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قانون یادشده، می بااشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای  ۱۳درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده 

 آن قانون می گردد. ۷دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده  مذکور وعده

، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک قانون صدور چک ۱۰ماده طبق مقنن که این به باتوجه  ثانیاً

نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بالمحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به 

 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد. ۷حداکثر مجازات مندرج در ماده 

 تبط :قوانین مر

 :از قانون صدور چک

در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی  صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج - ۳ماده 

از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به 

ابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مط

 پرداخت وجه چک خودداری نماید.

 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 هرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: - ۷ماده 

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. -الف

 سال حبس محکوم خواهد شد. ماه تا یک چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش -ب

چک به  ن ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیو -ج

مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در 

 ها مالک عمل خواهد بود. متون چک

محل خواهد بود  ن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیهر کس با علم به بسته بود - ۱۰ماده 

 .محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود ۷و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 

 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست : - ۱۳ماده 

 شود چک سفید امضا داده شده باشد.در صورتی که ثابت  -الف

 هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. -ب

 چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. -ج

تضمین انجام معامله یا تعهدی هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت  -د

 است.

 در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. - ه

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤ 

http://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
http://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
http://www.ekhtebar.com
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 ۹۳ـ  ۷۶ـ  ۲۳۱۸شماره پرونده 

 سؤال

باشند؟ آیا الزاماً باید این  چه اشخاصی می ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۳۳و ۵۳۲در مواد « مسئول دولتی»از عبارت  الف : منظور

 اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

 باشند؟ دارای معنای مترادف می قانون مدنی ۱۲۸۷ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده 

 چه اشخاصی است؟ قانون مدنی ۱۲۸۷ج: منظور از مأمور رسمی در ماده 

زه یا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکال و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجاد: آ

 شوند؟ صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می

 ۵/۲/۱۳۹۴ـ  ۲۹۷/۹۴/۷نظریه شماره 

 ظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهن

در « مسئول دولتی»با اصالحات و الحاقات بعدی، منظور از  ۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۴و  ۲، ۱الف( با توجه به مواد 

خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی  ،آن دسته از افراد شاغل در وزارت۱۳۷۵اسالمی مصوب  مجازات قانون  ۵۳۳و  ۵۳۲مواد 

متهای مدیریتی می باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن است که در دستگاههای یاد شده دارای س

با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدهای 

 دولتی فوق الذکر محسوب شوند.

دار برای تنظیم سند  ، کسانی هستند که از طرف مقام صالحیتقانون مدنی ۱۲۸۷مذکور در ماده « ین رسمیمأمور»ب و ج( منظور از 

اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در  رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران

مسئول »می توانند متفاوت از « مأمورین رسمی»ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند؛ لذا 

 دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو این که « دولتی

 نمی باشند.« مسئول دولتی»شناخته شوند، لکن « مأمور رسمی»د( اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است 

 قوانین مرتبط :

 :۱۳۷۵از قانون مجازات اسالمی مصوب

ها و اسناد و سجالت و دفاتر و  تههر یک از کارمندان و مسووالن دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوش - ۵۳۲ماده 

ای  ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه نوشته غیر آنها از

http://www.ekhtebar.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1376/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1/
http://www.ekhtebar.com
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یک تا پنج سال یا به پرداخت های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از  را تغییر دهد عالوه بر مجازات الحاق کند یا اسامی اشخاص

 .محکوم خواهد شد شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی

اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند عالوه بر جبران خسارت  - ۵۳۳ماده 

 .ای نقدی محکوم خواهند شدحبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جز وارده به

 :قانون مدنیاز  ۱۲۸۷ماده 

برطبق مقررات اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها و 

 . قانونی تنظیم شده باشند رسمی است

 :۱۳۸۶مدیریت خدمات کشوری مصوب از قانون 

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده  -۱ماده 

  .یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد

شده یا می شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد  -۲ماده 

  . وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل  -۴ماده 

قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( ۴۴ل و چهارم )چه

سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و ( ۵۰%)

سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای ( %۵۰کاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد )شرکتهای دولتی منفرداً یا مشتر

          . سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است

 

http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/
http://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1376/
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