
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 ١٣۶٠اسفند  ٢۵ تاریخ

  ۶٠١۴٣شماره 

۶- ٠٢٠٠ 

 خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمائید

 بانک ملت

 مرکز تهران

 ]آرم[

 

 نامه عمومی

 کارکنان منتسب به فرقه بهائیتموضوع: معرفی 

 دبیرخانه شورایعالی بانکها درج میگردد. ١٣۶٠اسفند  ۶ مورخ ٣۶٣۶ / ذیالً عین نامه شماره ش

خواهشمند است دستور فرمائید سریعاً فهرست کارکنانیکه منتسب به فرقه بهائی بوده و حاضر به انکار از فرقه بهائیت 

 هستند را به این اداره ارسال نمائید تا اقدام الزم بعمل آید. ص /نبوده و خود معترف به این موضوع 

 اداره کل امور کارکنان

 قدسی

 ]امضا[

 ریانصنا

 ]امضا[

 

 ٣۶٣۶شماره: 

 ١٣۶٠اسفند  ۶تاریخ: 

شورایعالی بانکها جهت اطالع و اقدام  ١٣۶٠ بهمن ٢۵ دویست و شصت و چهارمین صورتجلسه مورخ ٢ذیالً بند 

 الزم درج میگردد.

های زیادی در مورد تعیین تکلیف کارکنان منتسب به فرقه بهائی بانکها به دبیرخانه با توجه به اینکه نامه - ٢بند  

ا به نظر مقرر گردید کارکنانیکه بهائی بودن آنهواصل گردیده بود موضوع در شورا مطرح و پس از بحث و تبادل

ثبوت رسیده و خود معترف به این موضوع هستند تا تعیین تکلیف نهائی از طرف هیئت بازسازی نیروی انسانی بدون 

 پرداخت وجهی از کار معلق گردند.

 دبیرخانه شورایعالی بانکها
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 حسین ذاکر هنجنی

 واریطاهره سبزه

 

 ]یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه[

٢٨٣ / ۴  

 ١٣۶١اردیبهشت  ٢۴

 ]ناخوانا[

 صفحه[ ی]یادداشت دستنویسی در باال

 ]ناخوانا[

 

 ]یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه[

كه اداره أمور كاركنان نوشته شده پرستی سر ]ناخوانا[رست سرپ ]ناخوانا[سرپرست  ]ناخوانا[آقای  با طبق مذاکره

 .دهند پس از دریافت حکم مربوطه این حکم عملی خواهد شد دامهكاربران مذكور به كار ا ]ناخوانا[

 امضا[]

 ١٣۶١فروردین  ١۴

 

 ، شماره و تاریخ در پایین صفحه[مهر]

 ]ناخوانا[

 ۴۴ شماره

 ١٣۶١ فروردین ١۴]ناخوانا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً به نشانی یسی نشده است کردید که دقیق رونو دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 در صفحه تماس با ما بفرستید[یل ایم
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