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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 

 ]آرم[

 دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 

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

 ۱۳ -----مورخه:  -----رونوشت: 

 

 بسمه تعالی

 ۷۶۵ دادنامه شماره:

 ۱۳۶۹شهریور  ۳۱مورخ: 

 ۷۲ /۶۹ /۴پرونده کالسه: 

 

 اداریمرجع رسیدگی کننده: شعبه چهارم دیوان عدالت 

 

 ""مرکب از آقایان

 یوسف یزدانی: رئیس شعبه و ضیاء اله شفیعی: مشاور شعبه

 الهشاکی: آقای ضیائیه ایمانی فرزند: حب

 [حذف شده: ]ساکن

 پست و تلگرافطرف شکایت: اداره 

 : حقوق بازنشستگیخواسته

 

دادخواستی بخواسته باال به دیوان عدالت اداری تقدیم پس از ثبت  ۱۳۶۹اردیبهشت  ۳جریان پرونده: شاکی در تاریخ 

 /۱ /۲۲۶۸۸به این شعبه ارجاع نسخه دوم دادخواست و پیوستها برای طرف شکایت ارسال در پاسخ طی شماره: 

شهریور  ۷ - ۶۰۱ /۱ /۱۲۸۶۱تصویر نامه شماره:  -اند که طی آن دو برگ اعالم داشته ۱۳۶۹شهریور  ۱۷ – ۲۱۰

دادسرای انقالب  ۱۳۶۱بهمن  ۹ – ۴۳۹ /۲۱۹۷۰۶اداره کل پست استان آذربایجانغربی و نامه شماره:  ۱۳۶۹

حضور آقای رئیس و اسالمی آذربایجان غربی ارسال گردیده سپس با انجام تشریفات قانونی در تاریخ جلسه شعبه با 

مشاور تشکیل با بررسی محتویات پرونده و اظهار نظر مشاور اعالم ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 
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 رأی دیوان

اله بطرفیت اداره پست و تلگراف بخواسته پرداخت حقوق در مورد شکایت خانم ضیائیه ایمانی فرزند: حب

بیه و فتوکپی اوراق ارسالی داللت بر این دارد شاکیه بعنوان متصدی درآمد و تنظیم بازنشستگی نظر باینکه الیحه جوا

بازنشسته شده و سپس در  ۱۳۵۹فروردین  ۱حساب در اداره کل پست آذربایجان غربی میکرده است در تاریخ: 

فکار مردم و عضویت بجرم فعالیت علیه اسالم و بنفع فرقه ضاله بهائیت و بانحراف کشیدن ا ۱۳۶۱فروردین ماه سال 

در محفل بهائیان بحکم دادگاه انقالب اسالمی ارومیه به حبس ابد و استرداد اموال محکوم بعدا مورد عفو رهبر کبیر 

انقالب اسالمی ایران قرار گرفته و از زندان آزاد گردید و پرونده وی درهیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی مطرح و 

از خدمات دولتی منفصل و بعلت عدم اعتراض قطعیت یافته است. و با  ۱۳۶۱ بهمن ۱۰ -۲بموجب رأی شماره: 

اسالمی مجلس شورای ۱۳۶۵اسفند  ۲۵ -قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب:  ۲۸ماده  ۲توجه باینکه تبصره 

 مصرح است.

میت قطعی رسیده و تا انسانی بمحکوآن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیئتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی

اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت و با عنایت باینکه شکایت شکایتی به دیوان تسلیم نکرده ۱۳۶۵ مهرماه ۲تاریخ: 

و خارج از مهلت مقرر تسلیم شده با صراحت تبصره مرقوم برد ]به رّد[  ۱۳۶۹اردیبهشت  ۳این پرونده در تاریخ: 

 شکایت اظهارنظر میگردد. و این رای قطعی است. / ف.

 "یوسف یزدانی"

 ""رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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