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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 رم[ آ]

 وزارت دادگستری  

 سازمان تعزیرات حکومتی 

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی

 

 بسمه تعالی 

 ابالغیه

 

 ۱۳۹۴دیماه  ۲۶تاریخ: 

 ۳۸۱۹۱۳۹۴۰۹۰۰۰۰۲۱ شماره پرونده:

 

 متهم: –گیرنده 

 خانوادگی: بقایی روشن نام پدر: خداقلی نام: لقاءهللا نام 

 -----تاریخ تولد:  [حذف شده]شماره شناسنامه:  -----شماره ملی: 

 -----کد پستی:  -----پالک:   [حذف شده]نشانی: 

 صادره از: شعبه دوم تجدید نظر  ۱۳۹۴دیماه  ۲۲مورخ:  ۳۸۰۲۱۳۹۴۰۰۰۳۴۰ به موجب دادنامه شماره:

 وق به شرح زیر است:رأی صادره در خصوص پرونده ف

 

 تخلف: ایجاد موسسه توسط متخصصین فاقد پروانه کار  

 تصمیم شعبه: قرار منع تعقیب 

 -----میزان: 

 -----واحد: 

 قطعی/غیرقطعی: قطعی

 حضوری/غیر حضوری: حضوری

 -----در حق شاکی/در حق دولت: 

 ۰جمع: 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

روز فرصت دارید تا جهت اجرای پرونده به  ۳در صورت محکومیت و غیرقابل اعتراض بودن رأی از تاریخ ابالغ 

 شعبه مربوطه مراجعه نمائید.

روز از تاریخ ابالغ رأی با ذکر    ۱۰توانید الیحه اعتراضیه خود را ظرف  در صورت قابل اعتراض بودن رأی می 

 دالیل مربوطه به این اداره ارائه نمائید. 

روز از تاریخ ابالغ رأی با ذکر    ۲۰توانید الیحه اعتراضیه خود را ظرف  در صورت قابل واخواهی بودن رأی می 

 دالیل مربوطه به این اداره ارائه نمائید. 

به نام رابط تمرکز وجوه درآمد  ۲۱۷۱۲۸۵۳۱۵۰۰۳ مارهمبلغ جریمه نقدی درحق دولت را به حساب سیبا به ش

 . حاصل از جرائم بهداشتی نزد بانک ملی واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به این اداره تحویل نمایید

به نام شاکی خصوصی نزد بانک ملی واریز و  ۰۰۰۰حق شاکی را به حساب سیبا به شماره  مبلغ جریمه نقدی در

 .یک نسخه از فیش بانکی را به این اداره تحویل نمایید

  .توانید پرداخت نماییدمبلغ جریمه نقدی را از طریق وب گاه سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس زیر می

www.tazirat.gov.ir 

 نشانی: هپکو فاز یک شهید بهشتی جنب پارک الغدیر

 

 شعبه دوم تجدید نظر  رئیس:

 نام: محمود اسماعیلی 

 امضاء: ]امضاء[ 

 ۱۳۹۴بهمن  ۶

 

 -----امضاء مسئول ابالغ:   -----تاریخ ابالغ:  -----امضاء گیرنده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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