
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۴۰۰بیست و دوم رمضان  - ۱۳۵۹مرداد ماه  ۱۳دوشنبه  :[خی]تار

 ۱۱۰۶۰ [:شماره]

 

 نفر دیگر در رادیو تلویزیون پاکسازی شدند ۴۴

توسط شورای پاکسازی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران کنار  ونیزیتلو ویچهار تن دیگر از کارکنان راد و چهل

 گذاشته شدند.

نفر حکم بازخریدی دریافت داشتند. همچنین  ۱۷نفر حکم بازنشستگی و  ۱۶نفر حکم انفصال دائم،  ۸از این تعداد 

 کردند لغو شد.قرارداد همکاری سه تن دیگر که به صورت قراردادی با رادیو تلویزیون همکاری می

 اسامی افراد پاکسازی شده به شرح زیر است:

 -۴، بازنشسته مسعود سلطانی عربشاهی -۳خمامی، بازخرید  فرخ پور -۲مهدی قرائی عبدل آبادی، انفصال دائم  -۱

کامران معطر  -۷غالمحسین اعتماد زاده، بازخرید  -۶مریم داورپناه، انفصال دائم  -۵شعله انیسی قدس، بازخرید 

ایران یزدان پناه  -۱۰برزو شکیبی، فسخ قرارداد استخدامی  -۹زهری، انفصال دائم  -۸، بازخرید یآبادیعل

رضا بزاز بازاریان، بازنشسته  -۱۲، بازنشسته [زاده یجابر] هشهیندخت جابر ری زاد -۱۱، بازنشسته یاحمدآباد

هللا ثابتی رضوان -۱۶فرشید بصیری، فسخ قرارداد  -۱۵سنجابی، بازخرید  -۱۴امیرحسین غضنفری، بازخرید  -۱۳

امقی، قدسیه رضایی ن -۱۹میترا امیالئیان ]میالنیان[، بازخرید  -۱۸سروش اعالیی، بازخرید  -۱۷سیستانی، بازنشسته 

منوچهر میرزاخانی،  -۲۲فریدون سهراب، بازنشسته  -۲۱هوشنگ کریمی زند، انفصال دائم  -۲۰فسخ قرارداد 

محمد محمود تراب نیا، انفصال  -۲۵زاده، انفصال دائم منوچهر خادم -۲۴محمدباقر حسینی، بازخرید  -۲۳بازنشسته 

نورسته  -۲۹روحانیه زمانی، بازخرید  -۲۸خرید محمدباقر موثقی، باز -۲۷خسرو سیاوش، بازنشسته  -۲۶دائم 

، زرگر زادهمسعود  -۳۲روستایی، بازخرید فؤاد  -۳۱گیتی لواسانی، انفصال دائم  -۳۰، بازخرید یآبادیرحمانی مهد

محمود  -۳۶، بازخرید پور رهنماشهناز  -۳۵ر صالحان، بازخرید منصو -۳۴فرشته سعادت، بازنشسته  -۳۳بازنشسته 

شکوه رضایی، انفصال دائم  -۳۹سید محسن صبوری، بازنشسته  -۳۸ایرج سمندی، بازخرید  -۳۷بازنشسته شعاعی، 

کیوشن رهنمود  -۴۳پروانه ]ناخوانا[، بازنشسته  -۴۲قدرت هللا سروش، بازنشسته  -۴۱سهیال روستا، بازخرید  -۴۰

 پرویز رضوانی، بازنشسته. -۴۴بازار، بازنشسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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