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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۷۲شهریور  ۲۱

 ریاست محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی تهران

 مستغالت   ۲سر ممیزی سیزده بخش مالیات شماره  ۱۳۶حوزه مالیاتی شماره 

 ۳و  ۲۰۴/ ۲و  ۲۰۴/ ۱و پرونده های کالسه  ۱۳۷۲ و ۱۳۷۰عطف به برگهای مالیات قطعی های سال  محترما  

تا آینده خدا میداند چه زمان تنها آپارتمان فرزندانم بنام  ۱۳۶۲بنام فرزندانم مربوط به مالیات از سال  ۲۰۴/ ۴و  ۲۰۴/

نموده و نامه داد و اطالع قانونی از طریق  وحدت حق و همسرم ده ها بار مراجعه هیروح وحید و شهاب الدین و 

ایشان شفاها حق بمن داده و دستور رسیدگی را  و خدمت رئیس کل رسید. حضورا  اظهار نامه دادگستری فرستاده، 

 . . مدارک کامل نزد شماستاندداده

بعضی از آنها( بجهت تعارض منفعتی بین  را  یاخ رأی کمیسیون )بجز  وعرض می نمایم برگه دعوت کمیسیون  مجددا  

ما و مستاجرین بدست من مادر نرسیده است، فرزندانم از قبل از انقالب در خارج هستند و هنوز بعلت نرسیدن پول  

دادستانی تنها طبقات فرزندانم  ۱۳۶۰از سال  و .کنندمیبدست آنها الک پشت وار محصل و در نهایت مشقت زندگی 

من و شوهر قطع است   یبازنشستگو هیچ گونه درآمدی ندارم.  اندکشته وهر مرا بعلت عقیده مذهبی و ش اندگرفتهرا 

در طبقه دخترم بنشینم و بآنها کرایه بدهم که  ( ۱۳۶۱)از شهریور  انددادهاجازه  امیضیمرفقط بعلت پا درد شدید و 

هزار تومان اجاره داده و پس از انقضای مدت،  و طبقه چهارم متعلق بخودم را با اجاره ماهی شش امندادهنداشته و 

آخر  -عجبا شما هم می گوئید در پارکینگ زندگی کنم  اندنمودههزار تومان اضافه  ۲تخلیه ننموده فقط هر ساله دو 

 ساله عمرم را بدهیم. ۶۰چقدر باید به دولت مالیات یعنی درآمد چهل ساله یا 

شما  کنندمیبفرمایید از دست شما به کجا باید تظلم نمود تا رسیدگی کنند و چه مرجعی بحق بچه های من رسیدگی  لطفا  

. پیشنهاد می نمایم که مالیات این کنندمیکه رسیدگی نمی نمائید و دادستانی هم که بفریاد نمیرسد فقط مستاجرین استفاده 

مسرم( را تعیین نمائید و بین مستاجرین طبقه اول و دوم که در دسترس  فرزندانم و روانشاد ه ۳مدت چهار طبقه )سه 

را هم ممنوع الخروج  ها بچه هستند تقسیم نمائید و آنها بجای کرایه منزل بشما بپردازند. عجبا عدالت تا کجاست که 

دن کنند هم نتوانند خدایا افرادی که نهایت بآنها ظلم شده و پولی نگرفتند و حال آنها اگر بخواهند از مادر دی کنندمی

 خودت عدالت را پیاده کن.

 با عرض معذرت و تقاضای رسیدگی و فیصله دادن موضوع

   .مانع ورود بچه هایم نشوید

 ]امضا[

 پریدخت خاضع

 

 

 

 

 

 

 

به نشانی  لطفا  کردید که دقیق رونویسی نشده است  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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