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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[

 ۱۴۰۳ االولعیرب  ۴ – ۱۳۶۱آذر    ۲۹]تاریخ:[ دوشنبه 

 ۱۱۷۵۲]شماره:[ 

 

 بازسازی نیروی انسانی

 تهران ۱هیئت بدوی شماره 

 بسمه تعالی

 وزارت نفت

 احضاریه 

 م الف  -۲۵۲۶۶

 آگهی نوبت دوم

  -زیر برای آخرین بار ابالغ میگردد ظرف یک هفته از تاریخ درج این آگهی به آدرس تهران ۱به نامبردگان لهیوسنیبد

بلوار کریمخان زند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت 

 مقرر هیئت موضوع را غیاباَ بررسی و اعالم رأی خواهد نمود.

  [حذف شده]شماره شناسنامه  محمدی عل]فرزند[  موافق  رعباسیامآقای  ۱

  [حذف شده]شماره شناسنامه عبدهللا ]فرزند[  آقای جهانگیر خزعلی اردستانی  ۲

  [حذف شده]شماره شناسنامه هدایت هللا   ]فرزند[آقای جمشید غضنفری  ۳

  [حذف شده]شماره شناسنامه  میمحمدابراه]فرزند[  آقای تراض هللا اوحدی  4

   [حذف شده]شماره شناسنامه  کربالئی عبدالکریم]فرزند[  آقای عطاءهللا اقبالی 5

  [حذف شده]شماره شناسنامه  هللانعمت]فرزند[ آقای درخشنده اشراقیان  6

  [حذف شده]شماره شناسنامه  جالل]فرزند[  اعظمی  محمدی علآقای  ۷

  [حذف شده]شماره شناسنامه یدهللا  ]فرزند[اشراقی   هللاتیعناآقای  8

  [حذف شده]شماره شناسنامه  ناصر]فرزند[ آقای سهراب بقائی  ۹

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] علی ]فرزند[  آقای نصرهللا بزرگ زاد  ۱۰

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمدصادق]فرزند[   آقای عبدالکریم بازگیر ۱۱

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره گل محمد ]فرزند[ آقای هدایت هللا بهجت  ۱۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] آقای نیر بلوری ۱۳
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  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمود]فرزند[  بقائی هللافتح آقای  ۱4

   [حذف شدهشماره شناسنامه ] احمد]فرزند[   بابا محمدی اسفندیاری هللاح یذبآقا  ۱5

  [شدهحذف شماره شناسنامه ] یحیی]فرزند[  آقای جهانگیر پیرمرادیان ۱6

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]عبدالحسین ]فرزند[  خانم ایراندخت پیروزمندی ۱۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] کیخسرو]فرزند[   خانم سرور جوانمردی ۱8

۱۹  

 [ حذف شدهشماره شناسنامه ] هللافرج ]فرزند[  یآبادنجفخانم سرور حقیقی  ۲۰

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره  یوسف]فرزند[  خانم پریچهر خوشبین ۲۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رشید ]فرزند[ خداوندی یزدی زیانگ روحخانم  ۲۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رضا]فرزند[  آقای بهجت هللا سعادتی  ۲۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] مهربان]فرزند[ خانم زهره مذکوری  ۲4

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره یوسف ]فرزند[  آقای حسن اعظمی اسکوئی ۲5

   [حذف شدهشماره شناسنامه ] هللابیحب]فرزند[  خانم منیژه اتحادیه ۲6

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] یعل  دیس]فرزند[  دانا جواد  دیسآقای  ۲۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] سهیل]فرزند[  آقای هوشنگ ثابتیان ۲8

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره  محمدحسن]فرزند[  آقای بیوک رضائی اسکوئی ۲۹

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هدایت هللا]فرزند[  آقای فرهنگ روشن ضمیر ۳۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] اکبری عل]فرزند[   آقای منوچهر روحانی ۳۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] یمحمدعل]فرزند[  آقای ناصر شعله پاک ۳۲

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره  میمحمدابراه]فرزند[  آقای یوسف غصیانی ۳۳

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمدکاظم]فرزند[  غفور پورآقای علی  ۳4

۳5  

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]نور محمد ]فرزند[  آقای نوشزاد فرزین ۳6

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]علی ]فرزند[  فنائیان هللابیحبآقای  ۳۷

  [حذف شدهشناسنامه ]شماره  شکرهللا]فرزند[  آقای محمود فروهر ۳8

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هدایت هللا]فرزند[  خانم مهدخت مدیر مقدم ۳۹

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] علی]فرزند[   یآبادنجفخانم پرویندخت مدرک  4۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هللاعزت]فرزند[   آقای بدیع هللا نور 4۱

4۲  

 [حذف شدهشناسنامه ]شماره  حسین]فرزند[  آقای محمود نوری 4۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] میمحمدابراه]فرزند[  پور کانینهللا آقای شعاع 44

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] نادر]فرزند[  هللا نیروآقای عطاء  45

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمدرضا]فرزند[  آقای محمد تهوری 46

 [ حذف شدهشناسنامه ]شماره  امیر]فرزند[  هللا باقری آقای بقاء 4۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]باب هللا ]فرزند[  هللا طبیانی فردآقای نصرت  48

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] شعبانعلی]فرزند[  اعظمی عطاءهللاآقای  4۹

   [حذف شدهشماره شناسنامه ] خلیل]فرزند[ شاکری شمیرانی  یمحمدمهدآقای  5۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]] شمیعلی ]فرزند[ آقای کوچکعلی لیموچی دله 5۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] حیدر]فرزند[  یمانیمسجدسلآقای امیر صالحی  5۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رضا]فرزند[  خانم فاطمه سادات شفیعی 5۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمود]فرزند[ آقای محمدرضا صیاد  54

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] دانیال]فرزند[  آقای ناصر رحیمی 55

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] اسماعیل]فرزند[ آقای اردشیر الهی  56
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  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هللارحمت]فرزند[  آقای فرامرز اقراری 5۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هادی ]فرزند[  آقای حمید شایسته 58

   [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمدی عل]فرزند[  ثابت سروستانی آقای شکرهللا 5۹

 [ حذف شدهشماره شناسنامه ] محمود]فرزند[  آقای جهانپور دبیری 6۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] میرزا آقا]فرزند[  آقای عزیز هللا صادقپور 6۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رضا]فرزند[  آقای حسن صانعی خوانساری 6۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]مسیح ]فرزند[  جالل نوری یآقا 6۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمد کریم]فرزند[ آقای دیانت هللا یزدانی  64

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]سعد هللا ]فرزند[  آقای مهدی دلجـوئی 65

66  

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] نصرهللا]فرزند[   آقای شاهرخ پیرمرادی 6۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] عزیز هللا]فرزند[   آقای هرصل تربتی 68

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] نیبهاءالد]فرزند[  خانم شهال اخالقی منفرد 6۹

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] عزیز هللا]فرزند[  آقای سهراب شکیب ۷۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]عزیز هللا ]فرزند[  آقای هوشنگ صفائی پور ۷۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رفائیل]فرزند[  مستقیمآقای یوسف  ۷۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] لقمان]فرزند[ بدیع هللا نفیسی یزدی  ۷۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمد]فرزند[  خانم مهربانو نجمی ۷4

   [حذف شدهشماره شناسنامه ] نصرهللا]فرزند[  یآبادشرف آقای فرهنگ مزیدی  ۷5

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] سهراب  ]فرزند[ مرزبانیآقای اردشیر  ۷6

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]علی ]فرزند[  منصور مختاری  یآقا ۷۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] جعفر]فرزند[   مستوفی یمحمدتقآقای  ۷8

۷۹  

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]حسن ]فرزند[ محمود فتحی زاده  8۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] شیخ حسن]فرزند[   صادقی محمدباقرآقای  8۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] مهربان]فرزند[  آقای خسرو هرمز 8۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] جالل ]فرزند[  خانم الهه صمیمی 8۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمد شریف]فرزند[  آقای حسین شریفی 84

  [دهحذف ششماره شناسنامه ] علی ]فرزند[ خانم صدیقه شهرابی فراهانی  85

   [حذف شدهشماره شناسنامه ]علی ]فرزند[   آقای عبدالحسین شمالی 86

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] نیمحمدحس]فرزند[ شجاع  یاحمدعلآقای  8۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]محمد ]فرزند[  شناسحقخانم اختر سیفی  88

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]محمد ]فرزند[  شناسحق سیفی  سر هللاآقای  8۹

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] عباس]فرزند[   آقای حسین زکی ۹۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] یوسف]فرزند[  زرگر پورآقای سیروس  ۹۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] رضا]فرزند[  آقای محمد رعایائی اردکانی ۹۲

  [حذف شدهشماره شناسنامه ]شکرهللا ]فرزند[  آقای ناصر رحمانی ۹۳

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] سید حمیدزند[ ]فر آقا فریدون جزایری ۹4

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] یحیی]فرزند[  آقای محمد شریف خمان ۹5

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] نجف]فرزند[  داروئی هللابیحبآقای  ۹6

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] اسدهللا]فرزند[  خانم ناهید بصاری  ۹۷

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمدباقر]فرزند[  خانم فرخنده ایمانی ۹8

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] محمود]فرزند[ آقای پرویز دبیری فراهانی  ۹۹
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  [حذف شدهشماره شناسنامه ] سعید]فرزند[ خانم مریم انوری  ۱۰۰

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] هللارحمت]فرزند[ آقای فرزین افصحی  ۱۰۱

  [حذف شدهشماره شناسنامه ] غالمحسین]فرزند[   آقای علی آب سنگرف ۱۰۲

 [حذف شدهشماره شناسنامه ] فرح]فرزند[  آقای رضا قلی رضائی  ۱۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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