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 ]آرم[ 

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 

 -----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 »بسمه تعالی«

 ۱۳۷۸بهمن  ۹بتاریخ: 

 ۱۶۸۰شماره دادنامه: 

  ۱۰۲۷/   ۷۸/  ۹کالسه پرونده: 

 شعبه نهم دیوان عدالت اداری  –مرجع رسیدگی 

  –اله بیگلری افشار بنشانی تهران خ دکتر مفتح باالتر از میدان هقتم تیر لقاءهللا بقائی با وکالت آقای نصرت –شاکی 

 طبقه چهارم ۳5۹ساختمان سپند شماره 

 اداره بازرگانی شهرستان خمین –طرف شکایت 

   [حذف شده]کی واقع در اعتراض به تعطیل نمودن محل کسب شا -موضوع شکیت

اند که پرونده در شاکی بدواً شکایتی در ارتباط با تعطیل نمودن محل کسب خود شکایتی تسلیم نموده –خالصه پرونده 

شعبه اول دادگاه عمومی خمین مطرح و سپس به صالحیت محاکم عمومی مرکز استان )اراک( قرار قانونی صادر و  

و نهایتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت پرونده بمرجع اخیر ارسال گردیده 

رسیدگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده به دبیرخانه دیوان عدالت اداری ارسال شده که پس از وصول به این  

  ۱۰۲۷/   ۷۸کالسه در دبیرخانه ثبت و به شعبه نهم ارجاع که با  ۱۳۷۸  آبان ۸  – ۳۷۷۱۴مرجع با شماره عمومی 

در شعبه نهم ثبت گردیده است در این شعبه از نظر رعایت احتیاط مراتب امر و موضوع شکایت مجدداً به اداره  

سرپرست محترم  ۱۳۷۸ آذر ۲۴  - ۴۲۶۸بازرگانی خمین ابالغ گردیده پاسخ کتبی طرف شکایت طی نامه شماره 

ثبت دفتر لوایح شعبه گردیده است در  ۱۳۷۸ آذر ۲۸  -۱۴5۷اداره بازرگانی شهرستان خمین واصل شده که بشماره 

ای از وکالتنامه اله بیگلری افشار وکیل محترم پایه یک دادگستری با ارائه نسخه جریان رسیدگی به پرونده آقای نصرت

ثبت گردیده خود را به سمت وکیل شاکی معرفی و   ۱۳۷۸ آبان  ۲۳  – ۱۰۲5ای که شماره تمبر شده و با تسلیم الیحه

اند. شعبه نهم دیوان عدالت اداری در وقت اداری فوق به تصدیق امضاء مطالبی را طی الیحه قانون خود اعالم نموده

کننده زیر تشکیل و پس از مطالعه مجموع اوراق پرونده چون نیاز به اقدام دیگری نمیباشد با اعالم پایان رسیدگی  

 ح آتی رأی خود را صادر مینماید.بشر

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 »رأی دیوان« 

از توجه به مستندات تقدیمی شاکی احراز میگردد واحد کسبی متعلق به شاکی بر اساس گواهی مجوز ساخت عینک 

مدیریت کل دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی و   ۱۳۶۹ آبان  ۸  –ک  /۸/   ۱۶۲۸5ط  –طبی بشماره ح 

عینک سازی دایر   –ورزشی  –اتحادیه صنف لوازم بهداشتی  ۱۳۶۹اسفند   ۲۶ –پ  /۱۰۲پروانه کسب شماره 

اند لهذا از نظر دیوان تا زمانی که دلیل کافی بر عدم صالحیت شاکی ارائه و اعالم  گردیده و اشتغال به کسب داشته

اند نادیده گرفته و در پاسخ کتبی مشتکی عنه اشاره به عدم صالحیت نگردد نمیتوان حقی را که قانوناً برای وی شناخته

آئین   ۱۰یده ولی هیچگونه دلیلی ارائه نشده که بتوان به اعتبار آن انچه را که قبالً به استناد ماده مسئول فنی فعلی گرد

به وی اعطاء گردیده بود ملغی االثر دانست  ۱۳۶۸نامه فروش عینک طبی و موفقیت در آزمون عینک طبی سال  

شاکی صادر و اعالم مینماید رأی صادره  بنابر این دیوان شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ]ناخوانا[ شکایت 

 در مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. / م . ت  

 

 دیوان عدالت اداری ۹ رئیس شعبه

 انگورانی 

 ]مهر رسمی[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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