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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

  اَْن تَْعِدلوا یفاَل تَتّبِعُوا الَهو

 

 [ آرم]

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 13----- :خیتار

 -----: شماره

 -----: وستیپ

 

 دادنامه 

 دادگاه

 

      1ت  8709980304300364پرونده:  کالسه

  870830ب: 

 8709970302100925شماره دادنامه: 

     1387مهر  23: یدگیرس خیتار

 زدیاستان  دنظری: شعبه اول دادگاه تجدیدگیمرجع رس

 

گاز    دانیم زرایش یفرهاد دادفر بنشان یبا وکالت آقا زدی  یفعالً ندامتگاه مرکز رآبادیام یمهران بند -1: دنظرخواهیتجد

امام شهر   زدیبرنا فرزند محمدجواد  یمحمدعل -2 09171123853همراه  -بانک سپه یطبقه فوقان هیچهار راه چنچ

 25پالک  6بلوار کارگر خ دانش کوچه  یانتها

 زدی: اداره اطالعات دنظرخواندهیتجد

 زدیشعبه اول دادگاه انقالب  87 -286به دادنامه  یدنظرخواهیخواسته: تجد دنظریتجد

فوق دروقت فوق العاده شعبه اول دادگاه  خیباال سرانجام بتار ۀشعبه و ثبت بکالس نی: پس از ارجاع پرونده باگردشکار

ز  پس ا یدگیاوراق پرونده به اعالم ختم رس یاست دادگاه با بررس لیتشک  ریامضاءکنندگان ز یاستان بتصد دنظریتجد

 .دینمایم ی مبادرت بصدور را نیمشاوره وفق مواز

 

 اه(دادگ یرا)

برنا    یمحمدعل یفرهاد دادفر و آقا  یفرزند امان هللا با وکالت آقا رآبادیام یمهران بند یخصوص اعتراض آقا در

صادره از شعبه اول دادگاه انقالب  1387 وریشهر 7ورخ مر -/د286  /87فرزند محمد جواد نسبت به دادنامه شماره 
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  یآقا یاسالم ینظام جمهور هیعل غیو خارج کشور و تبل یلداخ تیبر ضد امن یکه به اتهام اجتماع و تبان زدی یاسالم

به مدت سه سال   یبه اقامت اجبار نیو همچن یبازداشت قبل امیب احسب با احتسا میبه تحمل سه سال و ن یمهران بند

به مدت پنج سال   یا انهیرا یتجار تیاز فعال تیکمند و محروم  ثاقیدر شهرستان شهر بابک و لغو پروانه شرکت م

با توجه به  دهیبدل از حبس محکوم گرد ینقد یجزا ایر  ونیلیم  ستیبرنا به پرداخت مبلغ ب یمحمدعل یو آقا حکومم

دادنامه مذکور بر اساس  نکهیو ا ی خواهان در جلسات دادرسدنظریو شفاف تجد حی صر ریپرونده و اقار اتیمحتو

فلذا به   امدهیبعمل ن  جابیآنرا ا ختنیگس  اینقض و  اتکه موجب یو اعتراض موجه رادیو ا افتهیاصدار  یقانون نیمواز

ً یخواسته ع دنظریدادنامه تجد یفریک یدادرس نیقانون آئ 257استناد ماده    یصادره قطع یرا گرددیم دییتأ نا

 س./باشدیم

 

 یدریح نیغالمحس

 نظر دیشعبه اول دادگاه تجد سیرئ

 

 ی رضا قادر محمد

  دادگاه مستشار

 [رُمه]

 است ی برابر اصل و ادار رونوشت

 زد یاستان  دنظریدادگاه تجد 1دفتر شعبه  ریمد

 [امضاء]

 

 یزیدفتر طرح و برنامه ر  54/ 2201/ 1484شماره  فرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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