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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 نسخه مخصوص ابالغ به متهم

 بسم هللا الرحمن رحیم

 ١فرم شماره 

 ۶٩شهریور  ٩٢ ]تاریخ:[ ب ۷/ ۶/ ۰۹۳

 ٢٢٩٩[ ۶٩شهریور ] ٩٢تاریخ  ۴۴رأی شماره 

 فارس ]ناخوانا[انسانی : هیات بدوی باز سازی نیروی مرجع رسیدگی

نتیجه اعمال منافی عفت عمومی است که در عضویت فرقه ضاله بهائیت و ازدواج با زن بهائیه که در : نوع اتهام

 .باشد حکم زنا می

، شماره  ٢٢۳٩، متولد غالمحسینفرزند  حقیقی،نام خانوادگی ، محمد حسین: پرونده اتهامی آقای گردش کار

باز سابقه کار ، ]ناخوانا[رئیس سابق بخش حفظ پست سازمانی ،  ]حذف شده[، صادره از  ]حذف شده[شناسنامه 

مورد  توسط هیاتمتأهل، ، پنجم متوسطهتحصیالت ، ]حذف شده[، شماره پرسنلی مستخدم فارس،محل کار  نشسته

خود را  رأیر نظر گرفتن مستندات ارائه شده با د ٢٢۶٩شهریور  ٩۶رسیدگی قرار گرفت. هیات در جلسه مورخ 

 بشرح زیر اعالم میدارد:

 رأی هیات

- اظهارات مطلعین -×-شهود  اظهارات -×-و مدافعات متهم -×-با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق 

اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر  سایرو با توجه به  ٢٢۶٩ مرداد ۸ب] تاریخ[  ۷ /٢۴۳/۶نامهو  -×

 ثابت و محرز است و جرائم نامبرده منطبق است بااتهامات منتسب به متهم بنظر هیات 

 ؛ و٢٢ماده. ٢موضوع بند  عضویت فرقه ضاله بهائیت وعدم تکذیب در روزنامه-١

 ٢۸.ماده .٢.موضوع بند اعمال منافی عفت عمومی بخاطر ادامه ازدواج با بهائیه-۲

که مستندا به  ١۰۳۳مهر  ۵ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  قانون باز سازی نیروی انسانی وزارتخانه

 محکوم میگردد: به انفصال دائم از خدمات دولتیقانون مذکور  ۲۳ ماده ١١بند 

 است االجرا الزمقانون مذکور قطعی و  ۶۳این رأی به استناد ماده 

 -×- باشد بل پژوهش در هیات تجدید نظر میتاریخ ابالغ به متهم قا روز از ١۵ظرف 

 هیات بدوی

 ]امضا روی مهر رسمی[

 

 

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[

 


