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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ان تعدلوا یا الهووفال تتبع

 

 [ آرم]

 ران یا یاسالم یجمهور یدادگستر

 دادنامه 

 دادگاه

 

 ----- خیتار

 ----- شماره

 -----  وستیپ

 

 13۸۶شهریور  17 -ح  /293دادنامه:  خیو تار شماره

 ک  /2۸۸  /۸5کالسه:  شماره

 سمنان  ی: شعبه اول دادگاه انقالب اسالمیدگیرس مرجع

 [حذف شده]هر دو به آدرس:  –دادهللا   یپور ف حج یف فتح هللا و شهدخت رفاه یاحسان ی: عباسعلمتهمان

 [حذف شده] ف رضا یدقیب گودرز

 [حذف شده]  -روح الفدا ف کاظم سیفرانگ 

  قیاز طر یاذهان عموم هیعل شیتشو -2 رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل  غیتبل -1متهمند به  ی: همگ اتهام

 ( رانیا یاسالم یجمهور استیخطاب به ر ران یا انی )نامه جامعه بهائ هیاعالم عیتوز

  لیرا اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذ یدگیپرونده ختم رس اتیاوراق و محتو یپس از بررس دادگاه

 .د ینمای م یمبادرت به صدور را

 

 دادگاه یرا

و انقالب شهرستان سمنان که به موجب  یعموم یصادره از دادسرا 13۸5خرداد  7 -49۶شماره  فرخواستیک حسب

فرزند فتح هللا، ساکن   یاحسان یعباسعل -2 شهریساله، اهل و ساکن مهد 57فرزند رضا،   یدقیگودرز ب -1 انیآن آقا

الفدا فرزند کاظم ساکن  روح سیخانم فرانگ  -4 شهریدادهللا، ساکن مهد یف حج پوریخانم شهدخت رفاه  -3 شهریمهد

  قیاز طر یاذهان عموم هیعل شیتشو -2 رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور هیعل غیتبل -1متهمند به  یهمگ  شهریمهد

و  یدولت ی( در ادارات و سازمانهارانیا یاسالم یجمهور استیخطاب به ر ران یا انی )نامه جامعه بهائ هیاعالم عیتوز

انجام شده، گزارش اداره   قاتیپرونده، تحق اتیاز توجه به جامع اوراق و محتو شهریمراکز مستقر در بخش مهد ریسا

عدم حضور   ،یاول و مدافعات بالوجه و فیمتهمه رد ریموجود در پرونده، اقار هیکل اطالعات استان سمنان، اعالم
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قرائن و امارات   ری" به ساا  دیبه خود و مؤ یه انتسابزب ز"عدم دفاع مؤثّر ا  جتا  ینت حیرغم ابالغ صح یمتهمان عل ریسا

  500، 47منطبق است با مواد  یارتکاب  میجرا هذایدادگاه محرز است عل ینامبردگان برا یموجود در پرونده بزهکار

از   کیدولت هر  یاز درآمدها  یاز قانون وصول برخ 3ماده  2بند  تیو با رعا یاز قانون مجازات اسالم  ۶9۸و 

اذهان  شیو تشو ران یا یاسالم ینظام جمهور هیعل غیاز بابت تبل ینقد یمذکور به پرداخت دو فقره جزا همانمت

صادره نسبت به  ی. رادینما یدر حق صندوق دولت محکوم م و پانصد هزار لایر لایر ونیلیدو م  تیبه ترب یعموم

  نیدر هم یواخواه یدگیاز ابالغ قابل رسروز پس  10بوده و در ظرف مهلت  یابیچهارم غ یدوم ال یفهایمتهمان رد

در محاکم  دنظری روز قابل تجد 20بوده و در ظرف مهلت  ی اول حضور فی. نسبت به متهم ردباشدیدادگاه م

 ./ الف باشدیاستان سمنان م دنظریتجد

 سمنان یدادگاه انقالب اسالم دادرس

 یمیعظ

 [امضاء]

 13۸۶ وریشهر 17

 

  ر[ُمه]

  هیقضائ قوه

 کل استان سمنان  یدادگستر

 است ی برابر اصل و ادار رونوشت

 [امضاء]

 

 13۸۶ وریشهر 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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