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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]سند اول[ 

 بسمه تعالی 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت کشور

 شهربانی کشور

 -----تلفن 

 -----شماره 

 ۱۳۶۹خرداد   ۲۵تاریخ  

 -----پیوست 

 -----از 

 -----به 

 -----در باره 

 گزارش

روز جاری از طرف افسر نگهبان مأمور شدم جهت داللت طرف به محل رفته واقع در   ۱۲  :٠٠ در ساعت احتراما  

و از همسایه ها سؤال نمودم که این خانه چه مدتی است در تصرف آقای مجتهد زاده میباشد. گفتن ]گفتند[  [حذف شده]

فی نمود و فرمودند که من با سپس به محل تصرف شده رفتم و آقای مجتهد زاده خود را دادیار انقالب معر یک هفته

کالنتری تماس میگیرم پرسیدم که چه مدتی میباشد در این مکان ساکن هستید گفتن ]گفتند[ یک ماه و من حکم دارم که  

 گزارش جهت اطالع به افسر نگهبان میرسد. امنشسته در این خانه 

 با تقدیم احترام 

 دوم سرپاسبان

 علیرضا رحمانی مقدم 

 ]امضا[ 

 ]شماره و تاریخ دستنویسی در باالی صفحه[ 

۱۶ – ۵۳ –  ۶ 

 ۱۳۶۹خرداد   ۲۵

 

 ]سند دوم[ 

 بسمه تعالی 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل پست تصویری

 محل نوشتن متن یا الصاق مدارک   -قسمت الف 

 بسمه تعالی 

 ریاست محترم اداره سرپرستی اموال حاج آقا سراج 

 باستحضار میرساند محترما  

میباشم و برای مدتی که در خارج   [حذف شده]اینجانبه شعاعیه میر آفتاب مالک یکدستگاه ساختمان دو طبقه واقع در 

از کشور بودم در غیاب اینجانبه خواهرم بنام ممتازیه میر آفتاب از منزل مسکونی اینجانبه مراقب مینموده است. چند 

مجتهد زاده در طبقه دوم منزل اینجانبه در آدرس فوق مراجعه نموده و در آن  روز پیش شخصی بنام علی اصغر 

 سکونت نموده است و اظهار میدارد که از طرف سرپرستی اموال حق سکونت و استفاده دارد. 

علیهذا چنانچه در غیاب اینجانبه از طرف آن سرپرستی   امنمودهنظر باینکه اینجانبه مدتی است بایران مراجعت 

باید این اقدامات   زل مسکونیم بعمل آمده باشد مسلما  با حضور اینجانبه قانونا  اتی جهت سرپرستی و نگهداری مناقدام

مراتب را بآن اداره اعالم و   تخلیه محل اقدام ننموده و ظاهرا   متوقف گردد. و چون نامبرده با اصرار اینجانبه نسبت به

حضور اینجانبه تقاضا مینمایم اقدامات الزم مبنی بر تخلیه و تحویل  گزارش نکرده است علیهذا بدینوسیله ضمن اعالم

 طبقه دوم ساختمان مذکور باینجانبه و رفع هر نوع دستور و اقدامی در مورد ساختمان اینجانبه بعمل آید

 با تقدیم احترام

 شعاعیه میر آفتاب

 امضا[ ]

  ۱۳۶۹تیر  ۶

 -----تاریخ: 

 -----ساعت:

 -----تعداد صفحات: 

 نام و نام خانوادگی گیرنده: حاج آقا سراج 

 ۱۳نبش کوچه شهید صانعی پالک  –نشانی کامل گیرنده: میدان ونک 

 -----شماره 

 »خدمات پست تصویری«

  -----نام واحد پستی: 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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