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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 واذا حکمتم ان تحکموا بالعدل

 رفسنجان   دادگاه انقالب اسالمی 

 [آرم]

 جمهوری اسالمی ایران

 

 ٩١۰۶مهر  ٩١تاریخ: 

 -----شماره 

 -----پیوست 

 

 جناب آقای ]یدهللا کسائی[

و متحدین با صهیونیسم جهانی  یانچون آقای عیسی خان طاهری و حسین روحانی و نصرت و بتول رفیعی از بهائ

و اموال  نمایند یو ارز از مملکت خارج م برند یو علیه اسالم و جمهوری اسالمی فعالیت و در اسپانیا بسر م باشند یم

باغات  یلتد شدنش از ملک او خارج شده و کلیه اموال آنان ]نبوده[ و مالک اموال از قبزاده در حال ارتداد و مر حسن

و فعالً دادگاه انقالب اسالمی  باشند یآباد و سایر اموال دیگر نم ]نظم آباد[ و ]زرآباد[ و خرم [ناخوانا]و امالک شهری 

زمان انقالب روی این امالک شده باطل و از  ها را توقیف و مصادره نموده و نیز معامالتی که در رفسنجان کلیه آن

که جنابعالی از سال گذشته تا بحال روی موقوفات فوق بعنوان مستاجر خرج کردید  درجه اعتبار ساقط است. مخارجی

امالک و باغات متصرفه را که به نحو اجاره متصرف بودید  یپرداخت خواهد شد و جنابعال یطبق صورت به جنابعال

ها را ضبط و سفته هائی که جنابعالی  ها را تحویل آقا حسین شیرازی داده تا محصول پسته آن ل است آنچون اجاره باط

ندارند و  یا االجاره مال یها بنام عیسی خان و حسین روحانی دادید از درجه اعتبار ساقط و آنان حقی بر وصول سفته

و نود تومان که مخارج ملک و چاه و غیره طبق دادگاه انقالب اسالمی مبلغ نهصد و سیزده هزارتومان و دویست 

نامه را امضاء  ینا یرحساب جنابعالی شده با قید قسم قابل پرداخت است و چنانچه با این شرط قبول دارید ز صورت

 فرمائید.

 حاکم شرع رفسنجان

 [امضا]

 [ناخوانا اسم]

 

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[

 


