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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 امضاکننده دادنامه: مرتضی علی اشراقی 

 -----أی: نتیجه ر

 (۸۵سایر: )ماده 

 

 1۳۹۸مرداد  14: خیتار

  ۸1۵ دادنامه: شماره

 ۹702000پرونده:  السهک

 ی عدالت ادار وانید :یدگیرس مرجع

  یبهرام صفر ل،یپورخل یفرهاد ثابت ،یوسفی نیژوب  ،یروانی، بهزاد شینیچاله زم یی: ذکرهللا باباانیآقا یشاک

شهرام  ،ییکالیدرز یمیصم می، نعیشاهرخ اسد ،یولیعطرهللا موفق ا ،ییکالیدرز ی، نصرت هللا اسدیماهفروجک 

 ،یامرئ یاکبر نیشاه ،یلیپورخل یاد ثابتوف ان،یعطائ عادل ،ییکالیدرز یمیصم نی، جمال الدیماهفروجک  یزمان

افسانه   ،یاریپور شهر بیو خانمها: پونه قر ییرزایم  نیالدءعالاحقدوست،  لیسه ،ییسنا  برزی، فرانیدرخشان زیچنگ 

 انیو زهرا گالب یاسد

سازمان  -۳قائمشهر  یانتظام یرویاداره اماکن و ن -2فرق و مذاهب استان مازندران   ونیسی کم -1 :تیشکا طرف

 صنعت معدن و تجارت استان مازندران 

فرق و مذاهب   ونیسیکم 1۳۹۵آبان  10 -2 -7م /11/ 7۹۵۸ و خواسته: ابطال بخشنامه شماره تیشکا  موضوع

 استان مازندران 

رجاع ا یعموم ئتیکرده که پس از ثبت به ه یعدالت ادار  وانید میبه خواسته فوق تقد یدادخواست انیکار: شاکگردش

خواسته مشمول   شودیمعمول و پرونده تحت نظر است. مالحظه م یقانون فاتیبه کالسه فوق ثبت شده است. تشر شده و

به شرح   یدگیرس انیبا اعالم پا .است 1۳۹2مصوب  یرعدالت ادا وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک  ۸۵ماده 

 .شودیقرار صادر م ریز

 

 : وان یقرار د

بهرام   ل،یپورخل یفرهاد ثابت ،یوسفی نیژوب ،یروانی، بهزاد شینیچاله زم ییذکرهللا بابا  ان یخصوص دادخواست آقا در

  ،ییکالیدرز یمیصم  می، نعیشاهرخ اسد ،یولیعطرهللا موفق ا ،ییکالیدرز ی، نصرت هللا اسدیماهفروجک  یصفر

  یاکبر نیشاه ،یلیپورخل یاد ثابتوف ان،یعطائ عادل ،ییکالیدرز یمیصم ن ی، جمال الدیماهفروجک  یشهرام زمان

 ،یاریپور شهر بیو خانمها: پونه قر ییرزایم نیالدءعالاحقدوست،  لیسه ،ییسنا برزی، فرانیدرخشان زیچنگ  ،یامرئ

  یانتظام یرویاداره اماکن و ن  ،فرق و مذاهب استان مازندران ونیسیکم  تیبه طرف انیو زهرا گالب ی افسانه اسد

  -2 -7م /11/ 7۹۵۸ سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران و به خواست ابطال بخشنامه شماره ،ئمشهرقا

 وانید یو امور عموم  ی ادار یتخصص اتیه نکهیبه ا  نظر. فرق و مذاهب استان مازندران ونیسیکم 1۳۹۵آبان  10

با قانون و  ریرا مغا تیبه مورد شکامصو 1۳۹7دی  ۳0مورخ  ۳4۸به موجب دادنامه شماره  شتریپ یعدالت ادار

به خواسته   یدگیرس یبرا یموضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجب نیقابل ابطال ندانسته است بنا بر ا
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  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک  ۸۵وجود ندارد و با استناد به ماده  یعموم اتیه رد یشاک

 . است یقرار قطع نی. اشودیقرار رد درخواست صادر و اعالم م 1۳۹2مصوب سال 

   یاشراق یعل یمرتض

 یعدالت ادار وانید ییمعاون قضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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