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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت معادن و فلزات

 شرکت ملی فوالد ایران 

 

 / هـ  70 – 586شماره: 

   1370آذر  26تاریخ: 

 ----- پیوست: 

 «1370آذر  25مورخ:  353»رأی شماره : 

 مرجع رسیدگی: هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی فوالد ایران 

 جرم: عضویت در فرقه ضاله بهائی

صادره از طرف هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری  1369مهرماه  22مورخ  200موضوع: رأی شماره 

 مستخدمین شرکت ذغال سنگ کرمان

 

 گردش کار:

[ حذف شده]شماره شناسنامه  [حذف شده]ام خانوادگی هدایتی فرزند بدیع هللا متولد سال پرونده اتهامی آقای پرویز ن

محل کار کرمان شماره پرسنلی  1351اردیبهشت  30صادره از قوچان پست سازمانی کارمند بازنشسته سابقه کار 

هیأت بدوی رسیدگی  تحصیالت فوق لیسانس نقشه برداری متأهل که برابر رأی صادره از طرف [حذف شده]مستخدم 

به تخلفات اداری مستخدمین شرکت ذغال سنگ کرمان به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است. توسط  

با در نظر گرفتن مستندات ارائه  1370آذر  25هیأت تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت در جلسه نهائی مورخ 

 شده رأی خود را به شرح زیر اعالم مینماید.

 

 »رأی هیأت«

دادگاه انقالب  1369خرداد  5 -7399با توجه به محتویات پرونده و اقرار متهم مدافعات متهم و دادنامه شماره 

متهم   اسالمی تهران شعبه سیزده و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر بزه منتسب به

و با توجه به اینکه جرم نامبرده منطبق است با عضویت در یکی از فرق ضاله که بنظر هیات ثابت و محرز است 

نامه رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکت ملی آئین 19ماده  3اند. موضوع بند خارج از اسالم شناخته شده

ور به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد. این نامه مزبآئین  10)ح( ماده  بند به مستندا فوالد ایران متهم

االجراء است. مستخدم میتواند در صورت اعتراض ظرف مدت نامه مزبور قطعی و الزمآئین ۴رأی به موجب ماده 

 یکماه به دیوان عدالت اداری ]ناخوانا[ نماید.
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 هدایتیهللا [ منزل بدیعحذف شدهآدرس محل سکونت: گنبد کاوس ]

 هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین

 شرکت ملی فوالد ایران 

 ]امضا[

 [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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