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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 اَْن تَْعِدلُوا یفاَل تَتَّبِعُوا الَهو

  

 [ رمآ]

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 دادنامه 

 دادگاه

 

 -- ---: خیتار

 ----- : شماره

 ----- : وستیپ

 

 میهللا الرحمن الرح بسم

 1386 ریت 31: خیتار

 717دادنامه:  شماره

 392  / 36/ 86پرونده:  کالسه

 استان تهران دنظریدادگاه تجد 36: شعبه یدگیرس مرجع

  [حذف شده] –مهربان فرمانبردار  -1: دنظرخواهانیتجد

 [حذف شده] یانار یزمان دیوح -3 [حذف شده] یهوشنگ محمد آباد -2

 :دنظرخواندهیتجد

 .شعبه اول دادگاه انقالب کرج یصادره از سو  1386 بهشتیارد 18مورخه  144خواسته: دادنامه شماره  دنظریتجد

 

 پرونده  گردشکار

با   یدگیرر جلسه رسدر وقت فوق العاده/ مق یقانون فاتیتشر یاز وصول پرونده و ثبت به کالسه فوق و جر پس

و انجام مشاوره ختم  تیکفا صیاست پس از مالحظه و مطالعه اوراق و تشخ لی تشک  لیحضور امضاءکنندگان ذ

 .د ینمای م یمبادرت به صدور رأ یرا اعالم و بشرح آت یدگیرس

 دادستان ندهی نما

 

  دادگاه یرأ
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نسبت به دادنامه  یانار یزمان دیوح -3 یمحمدآبادهوشنگ  -2 مهربان فرمانبردار -1:  یدنظرخواهیخصوص تجد در

 تی به محکوم ریکرج دا یشعبه اول دادگاه انقالب اسالم یصادره از سو 1386 بهشتیارد 18مورخه  144 ۀبشمار

سال معلق   4حبس که تماماً به مدت  کسالیبه  کی هراشاعه فرهنگ ضاله و منحط  قی نظام از طر هیعل غیاز اتهام تبل

 .ا شرط مندرج در دادنامهب دهیگرد

 نیموضوع با مقررات وفق مواز قیو تطب یدادرس فاتیتشر تیرعا ،یدگیرس ثیمذکور از ح ۀدادنام نکهیتوجه به ا با

 یدادگاهها یدادرس نیقانون آئ 240از شقوق ماده  کیچیواصله با ه یدنظرخواهیصادر شده است و تجد یقانون

که موجبات فسخ آن را فراهم   زین یو اعتراض موجه و مستدل رادیانطباق ندارد و ا یفر یو انقالب در امور ک یعموم

صادره   یبدو ۀقانون مذکور، دادنام 257آنان، وفق بند الف ماده   یخواهدنظریارائه نشده است. ضمن رد تجد د،ینما

 05PR26-2. باشدیم ین قانون قطعهما  4و وفق بند  یصادره حضور ی. رأگرددی و استوار م دییتأ

 

 استان تهران  دنظریدادگاه تجد 36شعبه  سیرئ

 احمد زرگر دیس

 

 استان تهران دنظریدادگاه تجد مستشار

 انیعباس

 ]امضاء]

 

 [ ویسی پایین صفحه:یادداشت دستن]

 [واناناخ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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