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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 مستشاران و ریاست محترم دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مرکزی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

شهرستان احتراماً اینجانب پوریا فرقدانی به وکالت از موکل خود آقای لقاء هللا بقایی یکی از کسبه معروف و خوش نام 

صادره از شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان  38201394000585خمین اعتراض خود را به دادنامه شماره ی 

 خمین بدین شرح معروض میدارم.

صادره از شعبه اول تعزیرات حکومتی موکل بنده محکوم به ایجاد   38201394000585مطابق دادنامه شماره 

های ی ساخت و فروش عینکپروانه کار و بدون مجوز فعالیت در حوزه مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون

ی موکل بنده مجوز ساخت عینک طبی خود را به شماره  68آذر  8گردد که باید به عرض برسانم در تاریخ طبی می

  1369/ک از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور دریافت نموده اند که از سال  8/ 16385ط  -4890

کنون این مدرک تمدید می گشته این در حالی می باشد که ایشان عالوه بر مدرک مذکور دارای پروانه بهره برداری  تا

می باشد که   1378دیماه   8س مورخ  8/  10205/  405392مؤسسه ساخت و فروش عینک و عینک طبی به شماره 

 ت رسیده است.این پروانه نیز به تأیید کمیسیون قانونی امور پزشکی و بهداش

علی هذا نظر به اینکه مجوز و پروانه بهره برداری مذکور سالها قبل اخذ گردیده و هر ساله توسط سازمانهای  

باشد که آیا قاضی محترم شعبه اول گشته پس سؤالی که به ذهن متواتر می گردد این مطلب میمربوطه تمدید می

موکل بنده مبذول ننموده اند یا اینکه تنها به دلیل عدم تمدید مدارک  کوچکترین عنایتی به مجوز و پروانه بهره برادری 

توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی، مبادرت به چنین رأیی نموده اند؟؟؟ این درحالی می باشد که در سطح شهرستان  

و ما بقی  خمین تنها موکل بنده دارای مجوز و پروانه بهره برداری مؤسسه ساخت و فروش عینک های طبی می باشد

 کسبه به صورت غیر قانونی مبادرت به ساخت و فروش عینک طبی می نمایند.

حال نظر قضات و مستشاران عالی قدر را تنها بر این نکته جلب می نمایم که علت عدم تمدید پروانه بهره برداری و 

کل بنده می باشد. که آیا این  مجوز ساخت عینک های طبی موکل بنده شده تنها و تنها به دلیل عقیده دینی منتسب مو

فروش عینک دارد و   ساله در ساخت و 30توجیه مناسبی می باشد برای تعطیلی مغازه کاسبی خوش نام که مهارت 

 تمامی مدارک الزم را نیز اخذ کرده ؟؟!! 

حقوق   خیر جواب این پرسش مناسب نمی باشد زیرا که به شدت منافات با قانون اساسی و کنوانسیون های خارجی و

باشد زیرا که اگر تنها فردی یک مرتبه قانون اساسی را مطالعه کرده باشد به این حقیقت واضح پی وندی میشهر

برد که تک تک اصول قانون اساسی تنها بر پایه عدل و انصاف و حقوق مساوی پایه گذاری شده که از جمله این  می

نماید که مسلمانان موظفند با افراد غیر مسلمان با اخالق  قانون اساسی که تصریح می   14توان به )اصل  اصول می 

ای باشند از حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله  19اصل   -حسنه و قسط عمل کنن و حقوق انسانی را رعایت کنند

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای   28اصل  -مساوی برخوردار می باشند

تعرض قرار داد و یا اصول دیگری که به صراحت تصریح دارد هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و  مورد

مخالف اسالم و مصلحت عمومی نیست بر گزیند( این اصول تنها قسمتی از موادی می باشد که حافظ حقوق شهروندی 

 است.

اگر مدرک موکل بنده به دلیل عقیده ایشان تمدید  ای که به ذهن متباتر می گردد این مطلب می باشد که در آخر نکته

سال  نمی گردد پس چرا این مجوز به ایشان اعطاء گردیده و و و. باید متذکر گردم که چرا طی چندین نوبت )از

( تا کنون این مجوز ها تمدید می گشته مگر قانون اساسی و قوانین نافی عدم صالحیت موکل بنده تازه تصویب  1369

در حالی می باشد که جهت ارائه مجوز و اخذ پروانه بهره برداری مؤسسه وحتی طی نمودن دوره های  گشته؟ این 
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آموزشی وزارت بهداشت و درمان فرد متقاضی را از چنین فیلتر می گذرانند و مدارک شناسایی و مذهب و غیره را  

موکل بنده وزارت علوم به فکر سال از اولین مجوز   25مورد کنکاش قرار می دهند سپس چگونه است که پس از 

شود سازمانی قوانین را تعبیر به رأی نماید و اگر قرار است  عدم تمدید مجوز و پروانه موکل بنده افتاده است. مگر می

 رأی تعبیر به رأی شود مستدل و قانونی باشد نه به صورت سلیقه ای بر خورد گردد.  

تقاضای نقض دادنامه مذکور و صدور حکم شایسته مورد  علی هذا با توجه به عرایض فوق و مدارک پیوستی

 استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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