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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 بانک ملت

 إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بِالعدل]مهر[ و 

 بانک ملت

 هئیت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری

 

 -----تاریخ: 

 -----شماره: 

 ٣٨  /۱صورتجلسه شماره 

 اشخاص مشروحه ذیل: پرونده اتهامی 

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]مهین ایمانی فرزند عبدهللا بشماره شناسنامه  -۱

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]هللا بشماره شناسنامه فر فرزند حبیباشرف شمسی  -۲

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]هللا حسینی فرزند نصرهللا بشماره شناسنامه فتح  -٣

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]بهاءالدین صفری یگانه فرزند کرمعلی بشماره شناسنامه  -۴

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]فیاض مبشر فرزند علی بشماره شناسنامه  -۵

  [حذف شده] متولد [حذف شده]سیاوش لقائیان فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه  -۶

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]آبادی فرزند نعمت ا... بشماره شناسنامه ءهللا حقیقی نجفعطا  -۷

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]سالوت نیری فرزند موسی بشماره شناسنامه  -٨

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]علی بشماره شناسنامه ی فرزند محمدهللا بابائی چاله زمینعبد  -۹

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]میترا احمدی فرزند عنایت بشماره شناسنامه  -۱۰

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]هللا بشماره شناسنامه فرزاد ثابتیان فرزند فیض  -۱۱

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]عطاءهللا کمالیان فرزند محمد بشماره شناسنامه  -۱۲

 [حذف شده]متولد  [حذف شده]بهیندخت تبیانی فرزند چراغعلی بشماره شناسنامه  -۱٣

 

اداره کل امور کارکنان باتهام  ۱٣۶۶شهریور  ۲۴ -٣۵۹٨۹ و ۱٣۶۶شهریور  ۱۹ -٣۴۹۵۹های شماره موضوع نامه

 هئیت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری مطرح گردید. ۱٣۶۶دی  ۲عضویت در فرقه ضاله بهائیت در جلسه 
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آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی بتخلفات اداری مبنی بر امکان صدور رای پس از احراز   ۲۹با توجه به مفهوم ماده 

ظهار نظر دادیاری شعبه هفتم دادگاه انقالب اسالمی تهران )موضوع نامه تخلف توسط مرجع قضائی و با عنایت به ا

 به شرح:  ۱٣۶۶آذر   ۴ - ۱۰ / ۶۶۴۰۲۵شماره 

کنند و بعد از تسجیل تا »اوالً تا کسی اقرارنامه بهائی پر نکند و برای تشکیالت ارسال ننماید او را تسجیل نمی

کنند و نامبرده ها خارج نمیشود و او را طرد نمیز لیست بهائینامه رسمی اعالم تبری نکند نامش ازمانیکه در روز 

 جزو بهائیان محسوب میشود و مسلماً تشکیالت روی این افراد حساب میکند.

 کنند.ثانیاً با توجه بسوابق این حزب و دستورات تشکیالت بآنها جهت حفظ منافع بدستور تشکیالت کتمان عقیده می

 امه رسمی اعالم تبری نکند از طرف تشکیالت طرد اداری نمیشود.«ثالثاً تا یک بهائی در روزن

اداره کل امور کارکنان و ضمائم   ۱٣۶۶آذر  ۲۹؛ ۰۲۰۱  -۵۶۷۹۱با مالحظه جهات زیر: )موضوع نامه شماره  و

 آن(: 

مرداد   ۱۹است و در تاریخ  از خدمت در بانک بازنشسته شده ۱٣۵۹فروردین  ۱خانم مهین ایمانی در تاریخ  –»الف  

حذف  ]پ اعالم میدارد که مشارالیها با دارا بودن تسجیل  ۵۵/ ۲۲۲/  ۲۲۷دفتر حراست بانک طی نامه شماره  ۱٣۶۶

 قطع گردیده است. ۱٣۶۶وابسته بفرقه ضاله بهائیت میباشد و بهمین مناسبت حقوق مشارالیها از مرداد  [شده

  ۲۱ - ۵٨۵۱ از خدمت در بانک معلق و طی رای شماره ۱٣۶۱فروردین  ۱فر در تاریخ خانم اشرف شمسی  –ب 

مراتب جهت تائید شورایعالی بانکها شعبه سیزدهم دادگاه انقالب اسالمی به اخراج محکوم گردیده که  ۱٣۶۵مرداد 

قانون رسیدگی   ۱۹یعالی باید مطابق بند دو ماده آن شورا  ۱٣۶۶آبان   ۲۱مورخ  ۱٣۱۶/اعالم و مستند بنامه شماره ش

 بتخلفات اداری با نامبرده رفتار شود.

تیر   ۵ -۵۵٨۰شماره از خدمت در بانک معلق و طی رای   ۱٣۶۱فروردین  ۱هللا حسینی ]ناخوانا[ در تاریخ فتح  –ج 

است که مراتب جهت تائید شورایعالی بانکها  دادگاه انقالب اسالمی از خدمات دولتی منفصل گردیده ۱٣شعبه  ۱٣۶۵

 به آن شورا اعالم ولی تاکنون نظریه شورایعالی بانکها اعالم نشده است.

است و با توجه باینکه در   ید شدهاز خدمت در بانک بازخر  ۱٣۵۹بهمن  ۲۵بهاءالدین صفری یگانه در تاریخ  –د 

رسیدگی به پرونده افراد منتسب به فرقه ضاله بهائیت مطرح نبوده لذا سوابقی در این رابطه در پرونده    ۱٣۵۹سال 

وی موجود نمیباشد )پرسنلی( و پس از تاریخ بازخریدی نیز در مورد مشارالیه اقدامی بعمل نیامده است )مستند 

 ( حراست بانک.۱٣۶۵بهمن  ۱٣پ؛  / ۵۵/  ۲۲۲/ ۶۱۵  و ۱٣۶۵بهمن  ۱٣پ؛  / ۵۵/  ۲۲۲/ ۶۱۴های شماره بنامه

شهریور  ۴درخواست استعفا داده است و با درخواست مشارالیه از تاریخ    ۱٣۶۴مهر   ۱۰فیاض مبشر در تاریخ  –ه 

حذف ]حراست بانک نامبرده دارای شماره تسجیل  ۱٣۶۵مرداد  ۲٨طی نامه مورخ  موافقت بعمل آمده است.  ۱٣۶۴

کمیسیون  ۱٣۶۵آبان   ۲۱ک؛   / ۱۲۲۵وابسته به فرقه ضاله بهائیت بوده است و طی صورتجلسه شماره  [شده

 رسیدگی بتقصیرات اداری با توجه به مستعفی شدن نامبرده اتخاذ تصمیم بعمل نیامده است.

  ۱۲است و کپی اوراق پرونده بشعبه  از خدمت در بانک بازنشسته شده  ۱٣۵۹دی   ۱سیاوش لقائیان از تاریخ  –و 

دادگاه انقالب اسالمی ارسال گردیده و همچنین میزان وجوه دریافتی بابت حقوق و مزایا از بدو استخدام تا قطع حقوق 

  ۱٣۶۵آبان  ۲۱ک مورخ  /۱۲۲۲( به دادگاه اعالم شده است و طی صورتجلسه ۱٣۶۱مهر  ۲۲بازنشستگی )

طریق حراست از مراجع ذیصالح پیگیری کمیسیون رسیدگی به تقصیرات اداری پیشنهاد شده است که موضوع از 

 شود که مکاتبه الزم در این خصوص با حراست بانک انجام گرفته است.

بعلت عدم مراجعه حقوق   ۱٣۶۰بازنشسته شده است از مرداد   ۱٣۵۹آبان   ۱آبادی از تاریخ عطاءهللا حقیقی نجف –ز 

دادسرای انقالب اسالمی تهران نامبرده متواری و  ۴۲شعبه   ۱٣۶٣بهمن  ۲٨بازنشستگی پرداخت نشده و حسب نامه 

تحت تعقیب دادسرا بوده است و حکم صادره اموال وی غیاباً صادر شده است و طی همین نامه درخواست شده که از  

 ی شود. پرداخت هر گونه وجهی بمشارالیه خوددار
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حقوق وی قطع گردیده است. حسب  ۱٣۶۱نشسته شده و از آبان ماه باز  ۱٣۵۹آبان  ۴سالوت نیری از تاریخ  –ح 

شعبه نهم دادگاه انقالب اسالمی تهران ملزم بپرداخت وجوه دریافتی از بانک بعد از   ۱٣۶٣اسفند  ۲٣؛ ۴۰٨۲رای 

 دستور مدیریت بانک مقرر گردیده.پیروزی انقالب اسالمی ایران گردیده است که جهت 

باشد ولی خودش انتساب بفرقه وابسته بفرقه ضاله بهائیت می [حذف شده]عطاءهللا کمالیان دارای شماره تسجیل   –ل 

لذا   مذکور را رد مینماید و حاضر هم نیست که موضوع را از طریق درج در روزنامه رسمی کشور اعالم نماید. 

از خدمت در بانک معلق شده است و مدارک   ۱٣۶۵بهمن  ۱۵ت ]ناخوانا[ از تاریخ نامبرده حسب دستور مدیری

مربوط بپرونده که از مدتها پیش در کمیسیون رسیدگی بتقصیرات اداری مطرح بوده است به آن کمیسیون ارسال شده 

 حراست بانک ملت ۱٣۶۵تیر  ۲٣ک؛   / ۵۵/ ۲۲۲/  ۱۵۶است. مستفاد بنامه شماره 

بعلت  ۱٣۶۱آبان   ۱۷از خدمت در بانک بازنشسته شده است و از تاریخ   ۱٣۵۹آذر  ۱۰بهیندخت تبیانی از تاریخ  –م 

انتساب بفرقه ضاله بهائیت حقوق بازنشستگی نامبرده قطع شده است و مشارالیها در خصوص قطع حقوق به 

آبان   ۲۱ک مورخ  /۱۲۲۱ناد صورتجلسه شماره شورایعالی بانکها و دیوان عدالت اداری نیز شکایت نموده است. باست

  ۱٣۶۵دی   ۲۱کمیسیون رسیدگی به تقصیرات اداری بر اساس پیشنهاد آن کمیسیون پرونده نامبرده در تاریخ  ۱٣۶۵

)مستفاد پرسشنامه  جهت ارجاع به دادستانی انقالب و پیگیری مستمر به حراست بانک ملت ارسال گردیده است.

 استخدامی نامبرده(.

با توجه به اظهار نظر صریح مرجع قضایی یاد شده بمفهوم دلیل شماره تسجیل برعضویت در فرقه ضاله بهائیت و  و

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر امکان صدور  ۲۵احراز موضوع بطریق مذکور و بر اساس قسمت آخر ماده 

ا که دارای شماره تسجیل بهائیت بوده و در رای توسط هیئت همزمان با رسیدگی مرجع قضائی کارکنان مذکور ر

  ۲۹ و ۱۹اند بر اساس اختیار ناشی از مادتین مواردی نیز در پرسشنامه استخدامی صریحاً به بهائی بودن اقرار نموده

 قانون و آئیننامه اجرائی آن به "انفصال دائم از خدمات دولتی" محکوم مینماید.

 باشد.این رای قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می 

 

 ]پائین هر چهار صفحه نامه[ ]امضاء:[ 

 محمد رضا طالبی

 محمد ]ناخوانا[

 ناخوانا

 

 تحكموا بِالعدلو إذا حكمتم بین الناس أن ]مهر[ 

 بانک ملت

 هئیت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری

 

 ]پائین هر چهار صفحه نامه[ 

 نمره ]ناخوانا[

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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