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 ----- شماره و تاریخ ثبت

 

 شاکیمشخصات طرفین: 

 کارگر نفت خطوط لوله وشغل شماره کارگزینی:  محمدنام پدر:  عباسعلی زارعیان جهرمینام و نام خانوادگی: 

 ]آدرس[–شیراز اقامتگاه:  -----محل خدمت:  حمل و نقل شرکت نفت استادکارگروه و پایه:  مخابرات استان فارس

 -----وکیل شاکی: 

 استان فارس()شرکت نفت اسالمی ایران  ۳هیئت بازسازی شماره : وزارتخانه یا مؤسسه طرف شکایت

ه متن این ابطال رأی صادره این هیأت و برقراری مستمری اینجانب با اشاره بخواسته:  موضوع شکایت و

 ]حذف شده[ نامه  بیمهه دادخواست و با عنایت بشمار

 مستندات:شرح شکایت و دالیل و 

 بسمه تعالی

م و ضمن یتاً رعایت عدالت است را خواستاربنهایت احترام سالمت و توفیق آنمقام را که نیت و شیوه کارشان نها

ماه  ۴ سال و ۳۳ مدت)قعیت هست اینجانب خواهان دادخواست بر اساس پرونده پرسنلی عنایت به دادخواست این وا

بافتخار بازنشستگی نائل  ۶۳۳۱اسفند  ۶۱در شرکت نفت اسالمی ایران خدمت صادقانه داشته و بتاریخ  (روز ۲ و

هیأت بازسازی نامبرده این مستمری  ۶۳۱۶ سال مستمری اینجانب پرداخت میشده است و از ۶۳۱۶شده و تا سال 

 بهاییت( قطع کرده است...)را به صرف 

 آنی آخرین نفسم بتوانم از مزایای بابت بیمه پرداخت وجه شده است تا براسال و اندی  ۳۳و این واقعیت هست که 

شوم و غیر این دارای عائله و غیر این مستمری که شاهرگ حیات اینجانب و این عائله است سرمایه و  مند بهره

را خدا آفریده است با ما انسان و ما همه آنمقام و اینکه  خدا گونهاشاره به رسالت و با  بنابراینندارم  ای اندوخته

این رسالت و این انگیزه دادخواست اینجانب را مورد عنایت قرار و با صدور دادنامه بخواسته ابطال رأی صادره 

هیأت و برقراری مستمری قطع شده را و پرداخت سالهای به تعلیق رفته آن را خواستار است. تا تحت عنایات آنمقام 

 ه خاطر و رهین منت قرار گیریمآسودو در لوای این نظام از این بابت 

 

 با احترام فائقه
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