
 

 

 است.[ ]حذف شده[]اطالعات شخصی افراد 
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 وزارت راه

 دولتی ایران آهن راه

 

 -----/ناحیه اداره

 -----شماره 

 ۴۳۱-----تاریخ 

 -----پیوست 

 

 ۱۱آبان  ۴۱ -۱۱۸۴۴

 

 دولتی ایران آهن راهاداره کارگزینی 

 .دارد یمب اشعار  ۸۴۸روحانیان  اله یزعز آقایه ع بو ضمائم آن راج ۴۳۱۱آبان  ۴ - ۸۴۱۴۴در جواب نامه شماره 

)اسالم( که در مقابل سئوال  کلمه اند فرمودهاداره ارسال  ینبه انامه مزبور  یمهضم بهچون دو برگ تقاضای شغل که 

نوشته و  آن رااضافه شده و معلوم نیست چه کسی  بعدا  جوهر دیگر  به رنگ( نوشته شده به مذهب)مربوط  جزء پنجم

کارمندان تنظیم و جزء سایر مدارک استخدامی مالک صدور  به خدمتدر موقع ورود  معمول  بعالوه برگ مزبور 

و در مورد آقای روحانیان که برحسب ادعای مشارالیه حکم بازنشستگی درباره او  گیرد یمحکم استخدام قرار 

ان اداره برگ مزبور جهت رفع اشکالی که از  نظر هبرگ تقاضای شغل موردی ندارد ولی اگر بتنظیم  صادرشده

ن رافع اشکال نخواهد بود زیرا عالوه آتردید در صحت  به علتلحاظ مذهب مشارالیه وجود داشته تنظیم گردیده است 

قای نجاتعلی عبدی آارالیه هم در برگ مزبور و معرف مش هن اداره قرار نگرفتآن مورد تائید آصحت  بر اینکه

قای آ که از های نامه به شرح اساسا  ذکر شده  باشد یمپرونده بازنشستگی یکی از افراد بهائی  یتبه حکاامزاجردی که 

 که یصورتمصر است خواهشمند است در و بهائی معترف اداره رسیده نامبرده بداشتن مرام  ینبه اروحانیان 

و امضاء  به خط صریحا  مراتب را  باشد یماز دین مقدس اسالم منکر بهائی بودن خود  به تبعیتمشارالیه ضمن اقرار 

تقاضا رسیدگی و  به مورداداره ارسال فرمائید تا نسبت  ینبه ان آخود اعالم نماید و پس از تصدیق صحت مندرجات 

 .شود یماعاده ا  کم ارسالی تلونتیجه را اعالم شود عین برگ تقاضای شغل و رونوشت ح

 معاون اداره کل بازنشستگی کشوری. مسعود سالو

 گیرنده رونوشت

 دولتی ایران. آهن راهآقای پویان نماینده اداره کل بازنشستگی در 

 ۱۱آذر  ۱۲ – ۱/ ۴۱۸۳۳

عزیزاله  یآقا بهخواهشمند است مراتب را  شود یمو کارخانجات فرستاده  ؟[به اداره جربه ]رونوشت جهت اطالع 

 روحانیان ابالغ فرمائید.

 اداره کارگزینی. شادروزرئیس 

 ]؟[ آذر]؟[  – ۰۱/ ۳[ ]؟



 

 

 و کارخانجات مهندس اسد ؟[جربه ]./ رئیس اداره کل شود یمرونوشت جهت اطالع باقای عزیزاله روحانیان ابالغ 

 ]امضا[

 


