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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 

 -----صفحه  -----پرونده  -----جزوه دان:

 -----مورخه  -----رونوشت 

 

 بسمه تعالی

 ۱۳۶۹مهر  ۲۵تاریخ 

 ۱۸۱۳ / ۶۸ - ۵کالسه پرونده 

 ۶۸۰شماره دادنامه 

 

 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری –مرجع رسیدگی 

 [حذف شده]جهرمی ساکن شیراز   [زارعیان] عباسعلی کزارعیان –شاکی

 

 اداره امور بازنشستگی صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران –طرف شکایت 

 برقراری حقوقی بازنشستگی و مستمری –موضوع شکایت و خواسته 

 

دیوان عدالت اداری و ارجاع آن  ۱۸۱۳/ ۶۸/ ۵دادخواست شاکی پس از ثبت بکالسه عمومی شماره  –گردشکار 

 امضاکنندهالعاده به ریاست بشعبه اول بکالسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق

آن و پاسخ واصله از خوانده و نظریه کتبی  یاتبه محتوزیر و مشاورت آقای پرویز تحت رسیدگی است که با توجه 

 .نمایدیم یرأ به صدورآتی مبادرت  به شرحمشاور ختم رسیدگی را اعالم و 

 

 رأی دیوان

فرزند محمد علیه اداره امور بازنشستگی صنعت نفت جمهوری اسالمی  جهرمی  [زارعیان]آقای عباسعلی کزارعیان 

مستمری بازنشستگی وی قطع گردیده و  ۱۳۶۱ایران اعالم شکایت نموده و توضیح داده است که از خرداد ماه سال 

اجتماعی مراجعه نموده که علت قطع مستمری را عضویت در فرقه  ینتأم به سازمانمتذکر شده در این خصوص 

قانون اساسی استدعای رسیدگی و صدور حکم را دارد  ۲۳/ ۲۰و ۱۹و  ۱۴اند با توجه به اصول ائیت عنوان نمودهبه

اجتماعی که قطع حقوق بازنشستگی  ینتأمسازمان  ۱۳۶۹شهریور  ۳۱ – ۶۹۳۰با عنایت به الیحه جوابیه شماره 

هیئت بدوی بازسازی نیروی ]انسانی[ صنعت نفت  ۱۳۶۱مرداد  ۲۵ -۱۵۵ / ۳شماره ]ه[ ب / یرأشاکی را ناشی از 

 ۱۳۶۰مهر  ۵قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب  ۲۹ماده  ۸به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند 

مهلت تسلیم  ینکهبه اآن نظر  سقم و صحتاز ماهیت رأی و  نظرقطعقانون مذکور دانسته  ۲۰ماده  ۱۱مستند به بند 
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اداری  به تخلفاتقانون نحوه رسیدگی  ۲۸تبصره ذیل ماده  موجببهبازسازی نیروی انسانی  هاییئته اءآرشکایت از 

 به لحاظمبادرت به تقدیم دادخواست نموده بنابراین  ۱۳۶۸شهریور  ۲۷بوده و شاکی در تاریخ  ۱۳۶۵مهر  ۲تا تاریخ 

در دیوان عدالت اداری نبوده لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و  یدگیرس قابلپایان یافتن مهلت قانونی شکایت وی 

 ت م. اعالم میگردد./

 اشراقی

 رئیس شعبه پنجم دیوان عدالت اداری

 

 دستنویسی پائین صفحه[ هاییادداشت]

 ابالغ شد ۱۳۶۹آذر  ۱۸در تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تماس با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه
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