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به مراجع زیربط

بدینوسیلهگواهیمیشود:
حـقترجمهفارسـیویرایشسـومکتـاب»مبانـیجامعطبچینی«،نوشـته

ماچیوچیـابـرایآقـایدکترعبـاسانصاریمحفوظاسـت.
حـقترجمـهطبـققـراردادقانونی،توسـطنماینـدهحقـوقخارجهانتشـارات

الزویـر،جـاناسـکات،بـهایشـاناعطـامیگردد.
لطفـاًدرصـورتوجـودهرگونـهسـوالیـاابهـامدرمـوردحقـوقاعطاشـدهبه

ایشـانکـهدربـاالذکـرگردیـد،بـااینجانـبتمـاسحاصـلفرمایید.
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