[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]

[آرم]
وزارت دادگستری
سازمان تعزیرات حکومتی
اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی
اداره تعزیرات حکومتی خمین

باسمه تعالی
فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

تاریخ----- :
شماره----- :
پیوست----- :

دادنامه
شماره پرونده ۳۸۱۹۱۳۹۴۰۹۰۰۰۰۲۱ :شماره دادنامه ۳۸۲۰۱۳۹۴۰۰۰۵۸۵ :تاریخ صدور رأی  ۲۹آذرماه
۱۳۹۴
نام و مشخصات شاکی و یا مرجع اعالم گزارش :کمیسیون ماده  ۱۱دانشگاه علوم پزشکی اراک
نام و مشخصات متهم :آقای لقاءهللا بقایی فرزند خدا قلی شغل عینک سازی به نشانی [حذف شده]
عنوان اتهام :ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار
مرجع رسیدگی کننده :شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان خمین
گردشکار :به تاریخ  ۲۹آذرماه  ۱۳۹۴در وقت فوقالعاده جلسه شعبه اول تعزیرات حکومتی خمین به تصدی امضاء
کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه صدر الذکر تحت نظر است محتویات پرونده حاکی است بازرسان دانشگاه علوم
پزشکی اراک به شرکت مورد نظر مراجعه تخلف ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار را
مشاهده جهت تصمیم مقتضی به این شعبه ارسال کردهاند .شعبه با مداقه و مالحظه محتویات و اوراق پرونده ختم
دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
«رأی شعبه»
در خصوص اتهام انتسابی به آقای لقاءهللا بقایی به آدرس و مشخصات فوقالذکر دائر بر ایجاد موسسه پزشکی توسط
افراد متخصص بدون پروانه کار با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شماره  ۴۹۸۳۷ص  / ۲ / ۹۳پ به تاریخ
 ۱۸آبان  ۱۳۹۴کمیسیون ماده  ۱۱دانشگاه علوم پزشکی اراک نظر به اینکه به هر حال مشارالیه میبایست پروانه
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بهره برداری اخذ نماید و بدون مجوز حق فعالیت در حوزه ساخت و فروش عینک طبی را ندارد و توجها ً به جمیع
اوراق و مدارک به شرح مضبوط در پرونده اتهام انتسابی محرز میباشد .فلذا شعبه با استناد به مرتبه اول ماده ۲
قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ودرمانی مصوب  ۲۳اسفند  ۱۳۹۳مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام
حکم به تعطیلی موسسه مشارالیه داده و اعالم مینماید .رأی صادره حضوری و غیرقطعی بوده و در اجرای مقررات
ماده  ۲۴آئین نامه سازمان رأی صادره ظرف مهلت  ۱۰روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر استان و
پس از قطعیت در اجرای مقررات تبصره  ۲ماده  ۱۶قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت
مقرر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.دفتر مقرر است وفق مقررات اقدام گردد.

موسوی
رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان خمین
[امضاء]

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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