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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران 

 دادنامه 

 -----دادگاه 

 

 افال تتبعوا الهوی ان تعدلو

 

   ۱۳۷-----تاریخ 

 -----شماره 

 -----پیوست  

 

 بسمه تعالی 

 ۱۳۷۵مرداد  ۱۲تاریخ 

 ۲۰۶شماره دادنامه 

 ۵۹۴ / ۷۲شماره پرونده 

 اداری   دیوان عدالتشعبه سیزدهم  -مرجع رسیدگی 

 [حذف شده]مقیم  ،فرزند جالل ،شاکی: خانم زکیه افنانی

 وزارت بهداری  -طرف شکایت 

 قطع حقوق مستمری -موضوع شکایت درخواست 

ثبت و تکمیل آن و انجام تشریفات   و ۱۳دیوان و ارجاع پرونده بشعبه  کلبا تقدیم دادخواست بدفتر  -گردشکار 

آقایان محمد  -مقدماتی بتعیین وقت ]ناخوانا[ توضیح و مالحظه لوایح و مستندات ابرازی و مالحظه نظریه مشورتی 

 مبادرت مینماید.   ابراهیم پیشنماز سرانجام در تاریخ فوق چون ]ناخوانا[ ختم رسیدگی را اعالم و به اصدار رأی آتی

 رأی دیوان 

در خصوص شکایت مطروحه بشرح مندرجات دادخواست تقدیمی موضوع شکایت و خواسته شاکیه با عنایت بجامع  

محتویات پرونده نظر باینکه شاکی مدعی است که مستمری شوهرش بدلیل اعتقاد به آئین بهائیت قطع گردیده سازمان 

اعالم نموده است که قطع  ۱۳۷۲اسفند  ۸  – ۴  /۱۲ / ۷۰۰۸ناخوانا[ شماره الیحه ]طرف شکایت نیز طی تقدیم 

]ناخوانا[ استان مازندران بعلت وابستگی به فرقه   ایمنطقهحقوق وظیفه ورثه مرحوم محمد افنانی ]ناخوانا[ سازمان 

ضاله بهائیت بوده است لذا ]ناخوانا[ صرف نظر از اینکه شاکیه در طرح شکوائیه جهت اثبات ادعا و اقدامات 

نون ]ناخوانا[ هیچگونه سند و مدرکی ارائه نداده است بلکه با توجه به ]ناخوانا[ ضوابط و مقررات شرعی ]ناخوانا[ قا

و قانونی مجوزی جهت الزام سازمانهای دولتی جهت پرداخت مستمری به فرقه ضاله بهائیت وجود ندارد و در اقدمات  
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شکایت غیر وارد  نتیجهص نشده است تخلفی از مقررات و ضوابط مشخ -]اقدامات[ شرکت طرف شکایت نیز 

 تشخیص و حکم برد شکایت صادر و اعالم میگردد./ ا. ب 

 تقیان  -اداری  دیوان عدالت ۱۲رئیس شعبه 

 [ رسمی مهرروی امضا ]

 رونوشت برابر اصل است ]ناخوانا[

 ]امضا[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور اینکتهویسی از اصل سند است. اگر به ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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