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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 نسخه مخصوص ابالغ به متهم

 ۱فرم شماره 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و شصت و يک( صديسماه يکهزار و دهم بهمن) -۱۳۶۱ / ۱۱ / ۱۰تاريخ:  ۲رأی شماره 

 شرقی اداره کل پست استان آذربايجان ۱۲شماره مرجع رسيدگی: هيأت بدوی بازسازی نيروی انسانی 

 در فرقه ضاله )بهائی( و بانحراف کشيدن افکار عمومی و عضويت در محفل بهائيان تيعضو نوع اتهام:

 [حذف شده]سال  متولد هللاايمانی فرزند حبيب -خانوادگیضيائيه  نامگردش کار: پرونده اتهامی خانم 

 متصدی درآمد و تنظيم حسابپست سازمانی   [حذف شده]صادره از  [حذف شده]شماره شناسنامه  

حذف ]شماره پرسنلی مستخدم  محل کار اداره کل پست شهرستان اروميه روز ۲۸ماه و  ۳و  سال ۲۳: سابقه کار

 [شده

در نظر  با ۱۳۶۱بهمن  ۱۰مجرد توسط هيأت مورد رسيدگی قرار گرفت. هيأت در جلسه مورخ  -ديپلم تحصيالت  

 گرفتن مستندات ارائه شده رأى خود را به شرح زير اعالم ميدارد:

 «رأي هيأت»

، نظريه ☐، اظهارات شهود☐، مدافعات متهم☐، اقرار متهم☒با توجه به محتويات پرونده و گزارش گروه تحقيق

اسالمی دادگاه انقالب ۱۳۶۱بهمن  ۹ – ۴۳۹ / ۲۱۹۷  – ۶۰شماره  ناو باست ☐، اظهارات مطلعين☐ارشناسک

ساير اوضاع  و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، اتهام منتسب به متهم بنظر هيأت ثابت و  و با توجه ب اروميه

 محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

 و ۱۹ ماده ۱عضويت در فرقه ضاله بهائی موضوع بند  -۱

 ۲۹ماده  ۸عضويت در فرقه ضاله بهائی موضوع بند  -۲

که  ۱۳۶۰مهرماه  ۵قانون بازسازی نيروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  

 محکوم ميگردد: انفصال دائم از خدمات پستیقانون مذکور به  ۲۰ماده  ۱۱مستنداً به بند 

 ☐قانون مذکور قطعی و الزم االجرا است ۴۶اين رأی به استناد ماده 

 ☒باشدروز از تاريخ ابالغ به متهم قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر می ۱۵ظرف 

 اداره کل پست آذربايجان غربی شرقی ۱۲شماره هيأت بدوی: 

 

 آذربايجان شرقی ۱۲هيئت بدوی شماره  –امضاء و مهر 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونويسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

