
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 قوه قضائیه  

 دیوان عدالت اداری 

 

 بسمه تعالی

 فاًلتَتبِعُوا الهوی ان تَعِدلوا 

 دادنامه 

 

 ١٣٨-----تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 ١٣٨٧ تیر ٢٩تاریخ: 

   ١۴٩  / ٨۶ /١۶کالسه پرونده: 

 ١١۵٩شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری  ١۶مرجع رسیدگی: شعبه 

 اعضاء شعبه: رئیس: رحیم باقری

 مستشار: حمیدرضا کریمی

 [ حذف شده]به آدرس  -شاکی: طیب صالحی فرزند عبدالمجید

 طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

 ١٣۵٨موضوع شکایت و خواسته: تقاضای احتساب سوابق خدمتی قبل از سال 

الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکالسه گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق

سال نسخه  در دیوان و ارجاع آن به این شعبه بکالسه فوق ثبت و با ار ١٣٨۶ اردیبهشت ٢  - ۵١٩١عمومی شماره 

پرونده استنادی   ١٣٨۶مهر  ١٩  - ١٣۵٢٨دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول الیحه جوابیه شمارۀ 

العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و دیوان عدالت اداری در وقت فوق ١۶مورد درخواست اینک شعبه 

ت دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است. با مالحظه مندرجا

 نماید.مفاد الیحه جوابیه طرف شکایت ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 

 رأی دیوان 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

خصوص شکایت آقای طیب صالحی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان کردستان به خواسته احتساب سوابق  در

ماه سابقه بیمه پردازی  ٧سال و  ٧ای شاکی که شاکی اعالم داشته دارای  در سوابق بیمه  ١٣۵٨ای قبل از سال بیمه

قبل از انقالب اسالمی در سازمان تربیت بدنی شهرستان قروه داشته که بعد از انقالب اسالمی به لحاظ اعتقاد به  

ه استخدام افراد در دستگاههای دولتی قبل بهائیت پاکسازی و اخراج گردید با توجه به پاسخ مشتکی عنه و نظر به اینک 

از انقالب اسالمی منوط به داشتن ادیان رسمی کشور بوده و فرقه ضاله بهائیت جزء ادیان رسمی نبوده و اساس 

استخدام و کسر حق بیمه و پرداخت حقوق به شاکی خالف مقررات قانونی حاکم بوده است در نتیجه با توجه به مراتب 

 گردد زأی صادره قطعی است./مکایت صادر و اعالم می فوق حکم به رد ش

 دیوان عدالت اداری  ١۶رئیس شعبه 

 باقری

 دیوان عدالت اداری  ١۶مستشار شعبه 

 کریمی

 

 ]مهر رسمی[

 رونوشت برابر با اصل و برگ ابرازی است 

 دیوان عدالت اداری  ١۶شعبه دفتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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