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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 

 بسمه تعالی 

 فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 دادنامه 

 

 138-----تاریخ: 

 ----- شماره: 

 ----- پیوست: 

 

  1388مهرماه  7تاریخ رسیدگی: 

  564/ 88 /6کالسه پرونده: 

 1476شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری  6مرجع رسیدگی: شعبه 

 [ حذف شده]شاکی: خانم زهره لقائی فرزند محمدعلی اقامتگاه 

 طرف شکایت: اداره اماکن شهرستان نظرآباد

  13ماده  1موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعطیلی و بازگشائی محل کسب و تصدیق خسارت مستندا به تبصره 

 قانون دیوان عدالت اداری 

گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته که پس از ثبت 

در دیوان و ارجاع آن به این شعبه بکالسه فوق ثبت و با ارسال نسخه   87 – 50406بکالسه عمومی شماره 

پرونده استنادی مورد درخواست اینک  -----وصول الیحه جوابیه شماره  دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و

دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی   6شعبه 

طرف شکایت  قرار گرفته است با مالحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد الیحه جوابیه

 نماید.ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 

 

 »رأی دیوان« 

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب   1ماده  2هر چند تصدی به امر ساخت عینک طبی بموجب تبصره 

به اوراق پرونده مالحظه محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است با توجه  1375اردیبهشت  13
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باشد و تاکنون مدرکی مبنی بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره می  1888شود نامبرده دارای پروانه کسب شماره می

ارائه نگردیده است بنابر این در وضع موجود صدور اخطاریه پلمپ و ایضا پلمپ واحد صنفی بابقاء پروانه کسب  

تصدیق خسارت حکم بورود شکایت شاکیه صادر و   ا ابطال اقدامات انجام شده و دارای ایراد است لذا از این حیث ب

 گردد رأی صادره قطعی است./. اعالم می 

 

 موسوی   –دیوان عدالت اداری  6رئیس شعبه 

 فرحپور –حسین پور جویباری   –دیوان عدالت اداری  6مستشاران شعبه 

 ]ُمهر و امضاء[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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