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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 نیروی نظامی جمهوری اسالمی ایران 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 ۱۳۱۴  / ٢  / ٢٢شماره: 

 ۱۳۸۶فروردین  ۱٩تاریخ: 

 پیوست: دارد

 

 اداره نظارت بر اماکن عمومی   –از پلیس اطالعات و امنیت عمومی ف.ا.ا. تهران 

 روسای پلیس اطالعات و امنیت عمومی   –به: فرماندهان محترم انتظامی شهرستانهای تابعه 

 موضوع: بررسی صالحیت افراد گروهکی و فرق ضاله بهائیت 

 فاکس شد []مهر

 

 سالم علیکم

مد )ص( و با احترام، به استناد دستورالعمل واصله از ریاست محترم پلیس اطالعات و با صلوات بر محمد و آل مح

( و با  ۱۳۸۵اسفند  ٢۱مورخه  ۱۴ / ۳٠  / ۵ / ٢  / ۳۱نظارت بر اماکن عمومی )بشماره  –امنیت عمومی ناجا 

و قانونی آنها در عنایت به افزایش مراجعات وابستگان به فرقه ضاله بهائیت جهت اخذ پروانه کسب و حضور موجه 

المقدور  جامعه اصناف پس از اخذ پروانه، ضروری است بمنظور کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت آنان و حتی

جلوگیری از حضور وسیع آنان در سطح صنوف حساس و مهم و سازمانهای صنفی و همچنین افراد گروهکی  

  ۱٧مورخه  ۱۴ / ۳٠/   ٧  /۱٠٠دستورالعمل شماره متقاضی پروانه کسب ضمن مد نظر قرار دادن موارد ذیل برابر 

نماید اقدام  های قابل طرح در کمیسیون را مشخص می)کمیسیون بررسی نهائی( که نوع پرونده ۱۳۸٢اردیبهشت 

 گردد.

 الف( فرق ضاله بهائیت:

پراکندگی، نوع رسته شغلی( آوری آمار به تفکیک )میزان ( نسبت به شناسائی افراد بهائی شاغل در صنوف و جمع  ۱

 اقدام نمایند. 

های شغلی ( از فعالیت آنان مشاغل با درآمد زائی باال جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته ٢

 که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد.

اس )فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادیت، نظیر جراید های شغلی حس( از صدور مجوز فعالیت برای افراد مذکور در رسته ۳

سازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، داران، و گراورو نشریات، جواهر و طالسازی و ساعت و چایخانه
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نت، رایانه، داران، هتلداران، آموزشگاههای خیاطی، عکاسی و فیلمبرداری، گیمناشران کتابفروشان، مسافرخانه

 ی بعمل آورند.نت( جلوگیرکافی

های شغلی مشروط به ( در راستای اجرای احکام شرعی برای پیروان فرقه ضاله بهائیت جهت فعالیت در رسته۴

چلوکباب و  –  ۴فروشان و مواد غذائی اغذیه   – ۳رستورانت و سلف سرویس   – ٢تاالرهای پذیرائی  – ۱طهارت )

قنادی   – ۸بستنی و آبمیوه و نوشابه  – ٧پروتئینی و سوپر مارکت فروشندگان مواد  –  ۶خانه قهوه – ۵چلوخورشت 

 شاپ پروانه صادر نمیگردد.کافی  – ٩فروشی و شیرینی

 ب( گروهکیها  

( وابستگان و اعضای سازمانها و گروههای سیاسی ضد انقالب حق کاندید، عضویت در هیاتهای مدیره اتحادیه و ۱

 ها را ندارند.تعاونی

 اماکن اقامتی اعم از   همچنین در صنوف

 ----( هتل، مسافرخانه، هتل و ٢

 ها( چاپخانه۳

 ( ناشران و کتابفروشان ۴

 ها ( مهدکودک۵

 ی( آموزشگاههای خصوص۶

 ( مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه ٧

 ( بنگاههای معامالت ملکی ۸

 ( مهرسازی٩

 ( فروش اسلحه و مهمات۱٠

 ( فروش مواد شیمیائی۱۱

 داری ( عکاسی، فیلمبر۱٢

 ( کافی نت، گیم نت ۱۳

 ( رایانه  ۱۴

الذکر که  . )شامل آن دسته از افراد فوق ( مؤسسات فرهنگی و هنری و تبلیغاتی پروانه کسب صادر نمیگردد۱۵

 متقاضی کارت مباشرت هستند نیز میگردد(.  

 بندی شده و حساس باشد. ( مکان کسب اینگونه افراد نبایستی در محدوده اماکن طبقه۱۶

های صنفی بعنوان شهروند عادی تلقی شده و  عوامل آزاد شده و یا مورد عفو قرار گرفته گروهکی در بقیه رسته( ۱٧

 مانند سایر متقاضیان تشکیل پرونده میگردد

   ۱ / ۱٩ % العمل فوق اعالم وصول گردد.( شایسته است دستور فرمائید دستور۱۸

 رئیس پلیس اطالعات و امنیت ف.ا.ا. تهران 

 سرهنگ پاسدار حسینی 

 ]امضا[ 

 سرهنگ پاسدار مهدی محمودی 

 گیرندگان: 
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  ۱۴ / ۳٠  /۵ / ٢ / ۳۱نظارت بر اماکن عمومی بازگشت بشماره   –( ریاست محترم پلیس اط و امنیت عمومی ناجا ۱

 جهت استحضار ۱۳۸۵اسفند  ٢۱مورخه  /

اماکن عمومی ف.ا.ا. تهران جهت اطالع و اقدام بشرح  اداره نظارت بر  –( ریاست محترم دایره بررسی صالحیتها ٢

 فوق.

اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا.ا. تهران جهت اطالع و اقدام بشرح  –( ریاست محترم دایره کنترل و نظارت ۳

 فوق 

 

 [ ۱ ]یادداشت دستنویسی در پایین صفحه

 [سمه تعالیب]

 ۱۳۸۶خرداد  ٢

 [ ]امضا[ ]ناخوانا

 

 [ ٢ صفحه وسط]یادداشت دستنویسی در 

 بسمه تعالی 

 از متن]ناخوانا[   .مد نظر دارد ]ناخوانا[ابالغ ]ناخوانا[ نیروهای زیر  صالحیت به کلیهسرپرستی  ]ناخوانا[دفتر 

 ]ناخوانا[جهت اجرا کامال کلیه اقدام کننده آگاه  ]ناخوانا[دستورالعمل 

 ۱۳۸٩خرداد  ۶

 ]ناخوانا[ ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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