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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 -----شماره پرونده: 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه

 دیوان عدالت اداری 

 

 گرددارجاع می -----به شعبه 

 -----امضاء رئیس کل دیوان: 

 -----شماره و تاریخ ثبت: 

 

 بسمه تعالی 

 برگ دادخواست

 شاکی: نام و نام خانوادگی: لقاءهللا بقائی   -مشخصات طرفین

 نام پدر: خداقلی 

 شغل: عینک ساز

 [ حذف شده]اقامتگاه: 

 -----وکیل شاکی: 

 طرف شکایت: اداره بازرگانی شهرستان خمین 

بشرح متن   -موضوع شکایت و خواسته: بستن مغازه و تعطیل محل کسب بدون مجوز قانونی تقاضای بازگشائی 

 دادخواست

 مستندات: شرح شکایت و دالیل و

 مقام محترم ریاست دیوان عدالت اداری 

  ۸/  ۱۶۳۸۵  –ط  –ع  ۸۹۰احتراماً باستحضار حضرتعالی میرساند. اینجانب لقاءهللا بقائی طبق مجوز رسمی شماره: 

مسئول واحد صنفی   ۱۳۷۶تیرماه  ۲۲/ ب مورخه  ۱۰۳و پروانه کسب تمدید شده بشماره /  ۱۳۶۹آبان  ۸ک تاریخ  /

سال است در این شغل فعالیت داشته و   ۱۷تا کنون که   ۱۳۶۰عینک طبی واقع در شهرستان خمین میباشم که از سال 

صالحیت فنی و انتظامی اینجانب و محل کسب اینجانب خواهان توسط مراجع ذیصالح تائید گردیده ولی اخیراً مغازه  

حکم یا مجوز رسمی توسط اداره بازرگانی قفل زده شده و با مراجعات اینجانب در زمان تعطیلی بدون هیچگونه 

ام از آنجائیکه هیچگونه خالفی نداشته و مرتکب هیچگونه تخلفی نشده حتی مکّرر هیچگونه پاسخی دریافت نداشته

یده و بر شاکی خصوصی نیز ندارم و با عنایت باینکه کلیه مدارک و مجوز الزمه تقدیم اداره بهداشت و درمان گرد
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اساس آن مجوز مربوطه و پروانه کسب صادر گردیده قفل نمودن مغازه اینجانب توسط اداره بازرگانی دارای وجاهت  

قانونی نبوده تقاضا مینمایم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمائید ضمناً از آنجائی که بسیاری از اسناد و  

های سفارشی افراد در داخل مغازه مانده و نه انداز وحتی عینکب پسهای حسامدارک اینجانب خواهان و حتی دفترچه 

ام تقاضا مینمایم دستور  تنها مشتریان بالتکلیف میباشند. با قفل بودن مغازه از نظر معیشتی نیز دچار مشکل گردیده

 موقت مبنی بر گشودن وباز کردن قفل مغازه تا تعیین تکلیف نهائی صادر فرمائید.  

 ل عنایتی که در این امر میفرمائید سپاسگزارم.قبالً از بذ

تصویر مجوز ساخت عینک طبِی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش  -۲تصویر پروانه کسب  -۱ضمناً به پیوست 

تصویر نامه تائید صالحیت اینجانب از کمیته  -۴تصویر نامه تائید صالحیت اینجانب از شهربانی خمین  -۳پزشکی 

 هرستان خمین میباشد. انقالب اسالمی ش

 

 و من هللا ... التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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