
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 طرح گسترش مجتمع پتروشیمی شیراز

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی –وزارت نفت 

 بسمه تعالی

 تاریخ: ]ناخوانا[ 

 شماره: ]ناخوانا[

 

 امور اداری پاالیشگاه آبادان و خدمات

 آقای داراب قلعه گالب

 قانون بازسازی نیروی انسانی  ١٩موضوع: اجرای مفاد بند یک ماده 

رئیس کل امور اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ١٣۶٠  آذر  ١٩مورخ  ٣۴/  ١ / ١۶٢۴عطف بنامه شماره 

ها و مؤسسات دولتی و قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ١٩)فتوکپی پیوست( و در اجرای مفاد بند یک ماده 

ته بدولت، نظر باینکه کارمندان نامبرده زیر که هم اکنون در حال استفاده از مرخصی سالیانه هستند شخصاً وابس

اند که در عضویت فرقه ضاله میباشند. لذا از تاریخهای مراجعت از مرخصی که در مقابل اعتراف و اقرار نموده

لیهم از همان تاریخ جهت هر گونه اقدام اداری الزم  نامشان ذکر گردیده خدماتشان در این طرح خاتمه مییابد و مشارا

 به آن امور معرفی میگردند.

 ١ ترتیب شماره

 نام و نام خانوادگی آقای اسفندیار ایزدی 

 [حذف شده]شماره کارمندی 

 ١٣۵٩ دی  ٢۴تاریخ شروع کار در طرح 

 ١٣۶٠ بهمن  ٨تاریخ خاتمه خدمت در طرح 

 ر  ٨٢ + ٢جمع شده مرخصی استفاده شده در طرح 

 ٢ ترتیب شماره

 نام و نام خانوادگی خانم مینو یزدانی

 [حذف شده]شماره کارمندی 

 ١٣۵٩ بهمن  ١٨تاریخ شروع کار در طرح 

 ١٣۶٠اسفند   ۵تاریخ خاتمه خدمت در طرح 

 ر  ۶٩+  ٢جمع شده مرخصی استفاده شده در طرح 
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بنامبردگان پرداخت نشده  ١٣٦٠سالیانه هزینه سفر سال  ضمناً به اطالع میرساند که در موقع استفاده از مرخصی 

 است.

 محمد علی دبستانی

 ]امضا[  

 امور اداری طرح گسترش مجتمع پتروشیمی شیراز

 

   ١٣۶٠ آذر ١٩مورخ   ٣۴/  ١  /١۶٢۴رونوشت: ریاست کل امور اداری صنایع پتروشیمی عطف بنامه شماره 

 سرپرست امور اداری و مالی طرح 

 امور مالی طرح گسترش

 پرونده پرسنلی/ بایگانی/ گردان

 

 ]یادداشت دستنویس در پایین صحفه[

  شهر مستقر در شیراززده بتهران و خونین]ناخوانا[ بررسی مشکالت کارکنان مناطق جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ما بفرستید[ ایمیل در صفحه تماس با

https://iranbahaipersecution.bic.org/

