
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ٣فرم شماره 

 [آرم]

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت نفت

 

 ۲٣۳۱اسفند  ٣تاریخ: 

 ٣٨٣/  ۱۳٣۲ / شماره: ه ت ب

 -----پیوست 

 

 هللا الرحمن الرحیم بسم

 

 ۲٧۳۱اسفند  ٧تاریخ  ٣٨٧رأی شماره 

 وزارت نفتبازسازی نیروی انسانی  یدنظرمرجع رسیدگی: هیأت تجد

 ٨بند ۱۱نوع اتهام: 

 شماره شناسنامه۲٧۱١متولد سال  محمد رشیدفرزند  شباکنام خانوادگی  ضوانگردش کار: پرونده اتهامی خانم ر

شماره  پاالیشگاه آبادانمحل کار  سال۱١سابقه کار  حسابداریپست سازمانی  ]حذف شده[صادره از   ]حذف شده[

اسفند  ۱۳ مورخه۲٧۲۲ شماره ه ب آ / ]؟[/که برابر رأی  متأهل دیپلم، یالتتحص  ]حذف شده[پرسنلی مستخدم 

 به اتهام آبادان ٩شماره صادره از طرف هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی  ۳۲

 ۱٩ماده  ٨موضوع بند  عضویت در فرقه ضاله بهائیت-۲

 به استناد بند ۲٣۳۲مهر  ۳ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب  قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه

مورد رسیدگی  یدنظرمحکوم گردیده است توسط هیأت تجد انفصال دائم از خدمات دولتیقانون مزبور به  ۱١ماده ۲۲

فتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر با در نظر گر ۲٣۳۱اسفند  ۱قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ 

 اعالم میدارد.

 رأی هیأت تجدید نظر

- مدارک موجود در پرونده نامبردهو  --×--، مدافعات متهم --×--با توجه به محتویات پرونده و گزارش گروه تحقیق 

ه متهم بنظر هیأت، ثابت و محرز و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر بزه منتسب ب -×-

است لذا رأی هیأت بدوی صحیحاً صادر گشته و ]خالی[ از اشکال قانونی تشخیص و عیناً ]تائید[ میگردد. این رأی به 

 ۲٣۳۱مهر  ۳ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت مصوب  قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ۱۳موجب ماده 

 .االجرا است و الزم یقطع
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 .باشد ینظر به ارجاع پرونده به دادگاه صالحه رأی نهائی صادره دادگاه در مورد اتهام مشارالیها الزم االتباع م-

 رئیس هیأت تجدید نظر

 [رسمی مهر]

 بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت

 [امضا]

 

 [صفحه پایین در دستنویسی یادداشت]

 به اینجانب رضوان شباک تحویل داده شد. ۳٣آبان  ۱۳در تاریخ  الذکر حکم فوق

 [امضا]

 

 

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[

 


