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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 محرمانه مهر:[]

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت نفت

 ۱٩آبان  ٩١تاریخ 

 ٩١١١شماره 

 پیوست

 الرحمن الرحیم هللا بسم

 ]مهر رسمی با شماره و تاریخ[

٩۶۱۱ 

 ۱٩آبان  ٣٢

 

 ۵۹۰۱رأی شماره 

 ۱۵آبان  ٩۰تاریخ 

 وزارت نفت ۵ شماره مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

 عضویت در فرقه ضاله بهائیت: نوع اتهام

 

شماره شناسنامه  ۵۰۹۱متولد سال  سید عباس فرزند مهاجرنام خانوادگی  سید حسینگردش کار: پرونده اتهامی آقای 

 بخش بابل: محل کار ۰۳سابقه کار  کارمندبخش بابل-سازمانی]ناخوانا[  سنگسر سمنانصادره از  [حذف شده]

توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در  متأهل، دیپلم طبیعی تحصیالت [حذف شده]شماره پرسنلی مستخدم 

 زیر اعالم میدارد:با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح  ۱۵آبان  ۵۰جلسه مورخ 

 

 «رأی هیأت»

 با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر، × محتویات پرونده و اقرار در پروندهبا توجه به 

 نامبرده منطبق است با منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم []تخلف

  ٩۰ ماده ٨موضوع بند  عضویت در فرقه ضاله بهائیت-٩

که مستنداً به ۵۰۱۹مهر  ۱ و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ها وزارتخانهقانون بازسازی نیروی انسانی 

محکوم میگردد. این رأی  م از خدمات دولتی و موسسات وابسته بدولتانفصال دائقانون مذکور به  ٩۹اده م ۵۵بند 

 .× باشد میقابل پژوهش در هیأت تجدید نظر  (قانونیاعم از واقعی یا )روز از تاریخ ابالغ به متهم  ٩۱ ظرف
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 هیأت بدوی:

ن  –ه ع  تلفنگرام شماره نمتو  ()متهمین فراری و یا غائب غیر موجه ٢١این رأی با توجه به قسمت مؤخر ماده 

هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است. ضمناً الزم  ۱٩ اردیبهشت ٣۱ مورخه ٩١١٣۰۱

 است مورد زیر جهت اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.

 خواهد بود. اجراقابل  ۱٩آبان  ٩١حکم از تاریخ -٩

 تهران ٩از طرف هیئت بدوی شماره 

 ]امضا روی مهر رسمی[

 ]مهر رسمی با شماره و تاریخ[

 ۱٩آبان  ٣٢

٩٩۱۱ 

 در حاشیه صفحه[ دستنویسی]یادداشت 

 ]ناخوانا[

 [امضااسم و ]

 ۱٩آبان  ٣۱

 ]ناخوانا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


