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ساعتی در خانه شهیدان علی ،حسن و حسین سلطانی و روایت مادر ،برادران و فرزندان شهید

درانتظارخبرعلی،ماجرایخوابحسنودردهایحسین

▪ ▪در همسایگی آسمان ،این جا خانه سه شهید

سرانجام به سرمنزل مقصودم رسیدم و با استقبال یکی
از ب��رادران شهید ،وارد منزل می شویم ،به محض ورود
به ات��اق پذیرایی ،عکس سه ب��رادر شهید اولین تصویر
ذهنی ام را شکل می دهد و در قابی دیگر تصویری از پدر
شهیدان  ،مرحوم حاج آقا سلطانی در کنار مقام معظم
رهبری خودنمایی می کند اتاقی ساده و صمیمی که
آرامش عجیبی در آن احساس می کنم .می نشینم و پس
از لحظاتی برادر و مادرشهیدان به همراه فرزندان شهید
حسین سلطانی از راه می رسند.

تصویر سازی  :شفیعی

گروه پالک عزت -شب همیشه شب نیست ،شب گاهی
چهره اش عوض می شود وقتی قرار باشد به دیدار انسان
هایی بروی که خورشید را به آسمان هدیه می دهند،وقتی
قرار باشد از نور بنویسی و از روشنایی آفتاب بشنوی  .قرار
بود به دیدار خانواده ای بروم که راه آسمان و آسمانی شدن
را به خوبی مشق کرده اند ،خانواده ای که راه و رسم زیستن
را خوب می دانستند و شاید روزمرگی اصل اول زندگی
شان نبود  .قطره های نم نم باران روی صورتم می خورد
و عطر باران زمستانی فضای شهر را پر کرده بود؛ قرارمان
ساعت شش بعد از ظهر است ،قراری که چند روزی بود
منتظرش بودم .سواالتم راچند بار با خودم تکرار و تمرین
می کردم .کنجکاوی عجیبی به سراغم آمده بودو لحظه
ای از من دور نمی شد؛ کنجکاوی و هیجانم بیشتر از این
جهت بود که گفت وگویم با خانواده ای که سه شهید دارند
باید چگونه باشد...

جنازه حسن هم خبری نبود ،بی خبری ما تا چند سالی
ادامه داشت  .تا این که یک روز با ما تماس گرفتند و گفتند
بیایید و جنازه شهیدتان را تحویل بگیرید،آدرس دادند و
ماهم راهی شدیم ،وقتی به محلی که آدرس داده بودند
رسیدیم ،چند تکه استخوان و یک پالک را به ما نشان
دادند و گفتند این حسن است،رفتیم و برگه ها را امضا
کردیم و به خانه برگشتیم .شب خوابیده بودم که حسن به
خوابم آمد و گفت «:این جنازه من نیست »به اوگفتم«روی
پالک ،تمام مشخصات تو نوشته شده بود و پالک همراه
استخوان هایی بود که به ما تحویل داده بودند»حسن گفت
«:من پالکم را دور انداخته بودم و لحظه شهادت پالکی
به گردن نداشتم» مادر چند لحظه مکث می کند و ادامه
می دهد«:این خواب چند بار برایم تکرار شد ».بعد آهی
می کشد و با گوشه چ��ادرش قطره اشک کنار چشمش
را پاک می کند و ادامه می دهد«:بعد از این خواب هایم،
آن را برای خانواده تعریف کردم و گفتم برویم و امضاها را
پس بگیریم چون این جنازه پسر من نیست».اما برادران
شهید گفتند ،شهدا باهم فرقی ندارند،بیایید و جنازه این
شهید را تحویل بگیریم  ،حتی اگر جنازه متعلق به حسن
نبود فرقی نمی کند ،جنازه حسن ما هم یک روز به دست
یک خانواده دیگر می رسد و آن ها او را تحویل می گیرند
،مهم مقام شهداست و این که تمام شهدا و مادرشان از یک
خانواده اند" با این صحبت ها آرام شدم و استخوان ها و

مجروحیت و پس از گذراندن دوره هایی از درد و درمان
در یکی از بیمارستان های تهران به شهادت رسید و به
برادرانش پیوست.
****
در طول گفت و گویم توجهم به سوی فرزندان شهید حسین
است که با دقت به حرف های عموها و مادر بزرگشان گوش
می دهند ،با آن که شاید تا امروز بارها این صحبت ها و
خاطرات را از زبان مادربزرگ و عموهایشان شنیده اند،
طوری به آن توجه می کنند که انگار با تک تک کلمات
و این خاطرات زندگی کرده اند و می کنند.
امیر دانشجوی دکترای معماری و پسر بزرگ خانواده
شهید حسین سلطانی اس��ت ،می گوید" :من در دوره
کارشناسی در بسیاری از ترم ها دانشجوی ممتاز بودم و
به هیچ عنوان مطرح نمی کردم که فرزند شهید هستم،
متاسفانه جامعه گاهی نسبت به فرزندان شهدا نگاه
درستی ندارد و درد اینجاست که نگاه برخی مسئوالن
نیزبه خانواده شهدا تغییر کرده و این موضوع را امروز کامال
می شود حس کرد  .حتی برخوردها در برخی کارمندان
بنیاد شهید هم تغییر ک��رده است و متأسفانه برخی از
مسئوالن ،فرزندان شهدا را برای عکس گرفتن و گزارش
کار می خواهند .سالی یک بار می آیند و سر می زنند و
وعده هایی می دهند و می روند .ما انتظار شنیدن وعده
و وعید خاصی را نداریم اما آن ها هم مثل دیگر کشورها

حاضر است جای ما باشد؟ بر فرضی که تمام چیزهایی
که فکر می کنند درست باشد ،کدام یک از همین مردم و
مسئوالن حاضرند جای ما باشند و لحظه لحظه این شرایط
سخت را زندگی کنند؟
اگر هزار بار این سوال را از من بپرسند بدون شک یک
ج��واب را می شنوند و آن هم این که "من حاضرم تمام
زندگی ام را بدهم اما پدرم یک ساعت بیشتر کنارم باشد "
▪ ▪ آی آدمها ،ما زندگی را نباخته ایم

رضا فرزند دوم شهید سلطانی ،هشت سال بیشتر نداشته
که پدر جانبازش به شهادت رسیده و حاال تقریبا بیست و
شش ساله است  .رضا با شنیدن حرف های برادر بزرگ
ترش مثل این که زخم هایش سر باز کرده باشد می گوید:
" یک ک��ودک هشت ساله نمی تواند خاطره خاصی از
پدرش داشته باشد ،از زمانی که به قول قدیمی ها دست
چپ و راستم را شناختم فهمیدم در دنیا به جز بازی و خنده
های کودکانه چیزهای دیگری به اسم مشکالت هم هست.
همان سال ها بود که متوجه شدم خانه ای که در آن زندگی
می کنیم اجاره ای است و سایه پدر هم دیگرباالی سرمان
نیست ،م��ادرم ت��وان پرداخت هزینه ه��ای تحصیل مرا
نداشت و برادرم هم که دانشجو بود باید مخارج تحصیل
و زندگی خودش را پرداخت می کرد ،دیپلم که گرفتم به
ناچار ترک تحصیل کردم ،هجده ساله بودم که وارد بازار

▪ ▪از علی نه پالکی آمد و نه نشانه ای

▪ ▪2سال بعد نوبت حسن شد

بعد از علی ،حسن هم به جبهه رفت  ،چهار سال از شهادت
علی گذشته بود که خبر شهادت حسن را به ما دادند و از
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ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن -١ :ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻢ
ﺷﻔﻴﻌ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ  -٢آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻣﻴﺮزاد� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠ�
ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٦٤٥ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٧٫٢٨در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٢٢٩٫٩٥٠١٢٩ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -٢ﻣﺒﻠﻎ  ٣٫٣٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ�
روزﻧﺎﻣﻪ  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�
 -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ  ٩٤٫١١٫١٥ﺗﺎ اﺟﺮا�
ﺣ�ﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دردا�ﺮه اﺟﺮا�
ﺣ�ﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در
روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٨
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮان ﭘﻴﻤﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮ� ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرددادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺘﻮﺣ� ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٩٥١٣٥٨٫١٧٢وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١١٫٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده
 ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎﻫﻬﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ�
و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� و در�ﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و
ﺿﻤﺎ�ﻢ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ.م اﻟﻒ ٤٧٥٥٣
ﺷﻌﺒﻪ  ١٧٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٩٥٥٩٤آ
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پالک را تحویل گرفتیم و تشییع کردیم.
▪ ▪آن دیدار نوروزی

از مادر شهیدان سلطانی در مورد دی��دار با مقام معظم
رهبری سوال می کنم .اومی گوید " :فکر میکنم حدود
سال 69بود .آقا در سفر نوروزیشان به مشهد به منزل ما
تشریف آوردند .یادم می آید شب بود در زدند .رفتیم و در
را باز کردیم ،دیدیم آقا هستند.از دیدن ایشان شوکه شده
بودیم  .ایشان به همراه همسرم یکطرف اتاق نشستند و
من هم طرف دیگر .بعد آقا از من خواستند سمت راست
ایشان بنشینم و خیلی دور نباشم .آن جا از شهدایمان
پرسیدند و از خاطراتمان گفتیم .این دیدار هیچ وقت از
خاطرم نمی رود».
▪ ▪حاضرم تمام زندگی ام را بدهم و ...

شهید حسین سلطانی  ،سومین شهید خانواده است .دو
پسر و یک دختر یادگارهای این شهید هستند ،حسین در
جزیره مجنون دچار جراحت شیمیایی شده و گلوله ای
هم به چشمش اصابت کرده بود .به همین دلیل پزشکان
مجبور شدند آن را بهطورکامل تخلیه کنند .ترکش های
زی��ادی در دست و پاهایش بود و در همین عملیات هم
با گاز خردل شیمیایی شده و سرانجام بعد از 15سال

آﮔﻬ� دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺟﻮاد اﻋﺘﺒﺎر�،
ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺷ�ﺎ�ﺖ
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ،دا�ﺮ ﺑﺮ ﻓ� ﭘﻠﻤﭗ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٩٠٧٠١٣٦٩ﻣﻮرخ
 ٩٥٫١٠٫٩در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ ﺷﻤﺎره  ١٠٧٫٩٥٠٦٦٩ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰ�ﺮ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد ،را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و
از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ
واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.م اﻟﻒ ٥٠٢٠٦
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٠٧دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٣٠٨٣١٤آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن :آﻗﺎ� ﻋﻠ� رﺟﺐزاده
ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ
ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٦٣٩ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٧٫٢٨در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٢٢٩٫٩٥٠٣٦٣ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ١٠٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ -٢
ﻣﺒﻠﻎ  ٢٫٧٨٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ� -٣
ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�  -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ
ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ  ٩٤٫٨٫٢١اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در دا�ﺮه اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ
واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٧
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

 /٩٥٣٠٨٣٧٧آ

آﮔﻬ� ﺗﺒﺎدل ﻟﻮا�ﺢ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ�
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮا� دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد  ٧٣و  ٣٤٦ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ�
دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� ،ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﺑﻘﺎل ﺧﺮاﺳﺎﻧ� ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻗﺎﺳﻢ ا�ﺮان ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻠ� آﻗﺎ�
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرسﻧﻴﺎ �ﺰد� از دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٨٣٠١٠١١در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٣٣٫٩٤١٠١٦ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ درج در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻇﺮف ده روز ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه و اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد
و در�ﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧ� دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ�ﻢ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺎﺳﺨ� دار�ﺪ �ﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ده روز از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� اﻋﻢ
از ا�ﻦ �ﻪ ﭘﺎﺳﺨ� از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪه �ﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٥٠٠٧٢
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٣دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺣﺴﺎم ﺳﺮ�ﺮ� آﺟﻴﻠ�

 /٩٥٣٠٧٣٠٩آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه /ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن :آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ
ﺣﺴﻴﻨ� دﺷﺘ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در
ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٦٤٢ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٧٫٢٨در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٩٫٩٠٥٠٦ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ ١٧٫٧٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٣٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ�
دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ�  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن
و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�  -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ
 ٩٤٫٢٫٢٩اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
در دا�ﺮه اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٩
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو
آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه /ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن -١ :آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﻈﻴﻤ� ﺧﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ  -٢آﻗﺎ� ﺑﻬﺰاد رﺣﻴﻢﭘﻮر ﺧﻮر ﻓﺮزﻧﺪ
ذﺑﻴﺢاﻟﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧ�
ﺳﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٧٦٧ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٨٫٢٧در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٢٢٩٫٩٥٠٣١٩ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -٢ﻣﺒﻠﻎ  ٢٫٧٢٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ�
روزﻧﺎﻣﻪ  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�
 -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ  ٩٥٫٣٫٢٤ﺗﺎ اﺟﺮا�
ﺣ�ﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در دا�ﺮه اﺟﺮا�
ﺣ�ﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در
روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢٢٠
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

▪ ▪قلب شهدا با جهان مهربان تر است

عباس برادر بزرگتر شهیدان سلطانی است .او کارشناس
ارشد شهرسازی است .در تمام طول گفت وگو با دستمالی

ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن اﺣﻤﺪﻟﻮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد
در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ٩٤٢٣٤٨٫١٧٢وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫١١٫٢٣
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ
دادرﺳ� دادﮔﺎﻫﻬﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه
ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� و در�ﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ�ﻢ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ�
در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ.م اﻟﻒ ٤٧٥٥٢
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ١٧٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻓﻬﻴﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧ�ﻧﻴﺎ
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮهﻧ� -ﻧﺒﺶ ﻗﺮهﻧ� ٢٨
 /٩٥٢٩٥٥٩١آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن :ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻢ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎر� ﻋﺴ�ﺮ�ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٨٠٠ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٩٫٩در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٩٫٩٥٠٥٣٤ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ ٦١٫٦٠٢٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ  ٢٫٨١٥٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ�
دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ  -٣ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٦٫٦٠٢٫٠٠٠ر�ﺎل از ﺗﺎر�ﺦ
ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ �ﻮماﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ  ٣٨درﺻﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ�
ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢٢١
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

 /٩٥٣٠٨٢٨٠آ

 /٩٥٣٠٨٢٧٨آ

 /٩٥٢٩٦٦٢٧آ

در ﺧﺼﻮص دﻋﻮ� ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺸﻼﻗ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻤ� وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١١٫٢٣ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٤٠ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� در ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠٣ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮ�ﺪ .ﺿﻤﻨﺎ آﻗﺎ� رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻤ� ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺳﺖ ﺑﺮا� ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻤﺎ�ﻢ و
اراﺋﻪ آدرس ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ .م اﻟﻒ ٤٥٣٧١
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠٣ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -زﻫﺮا ﻧﻈﺮ�
 /٩٥٢٨٥٠٣٣آ
ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ ﺷﺶ ﻣﻤﻴﺰ �� ١٫٦

کارشدم و مثل خیلی از جوان های هجده ساله کشور
بدون استفاده از هیچ سهمیه ای سر کارهای مختلف رفتم
،مثل همه کارگری و شاگردی کردم و بعد کاری دست و
پا کردم که مجوز داشت اما آن را پلمب کردند ،مثل همه
مردم به دنبال گرفتن حقم رفتم اما فایده ای نداشت.
االن با  26سال سن قرار شده باحمایت مالی برادرم به
دانشگاه بروم تا شاید زندگی ام سرو سامانی بگیرد.برای
این که مردم بدانند خانواده شهدا با خدا معامله کرده اند
نه با دنیا ،شفاف و روشن می گویم که بعد از شهادت پدرم
مادرم سه فرزندش یعنی من وبرادر و خواهرم را با مبلغی
که به پول االن سیصد هزار تومان بیشتر نمی شود بزرگ
کرد،کرایه و هزینه های زندگی و بزرگ کردن سه فرزند
دغدغه کمی نیست .
حاال هم مشکلی نیست ما ع��ادت ک��رده ایم و مطمئنیم
که معامله کردن با خدا کار کمی نیست و بابت این کار
به پدرمان افتخار می کنیم و وقتی از پدرمان حرف می
زنیم سینه سپر می کنیم تا هیچ کس فکر نکند ما زندگی
را باخته ایم.

ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎ�� ﻣﺤﻤﺪ زارع ﺑﻴﺪ�� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه/
ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻧﻴ�ﻨﺎم و ﻋﺒﺎس ﺗﻮ�ﻠﻴﺎن ﺟﺎﻏﺮق و ﺳﻴﺪﻣﺮاد
ﺧﻮشﻗﺎﻣﺖ و زﻫﺮه ﻗﺎدر� و ﺣﺴﻴﻦ روزﻣ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﺴﺎرت دادرﺳ� و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﻠ� و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ
)ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻣﺎﻟ� ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و اﻋﻼم ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
اﻟﺰام ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺎ�ﺎن�ﺎر و اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺑﻴﻊ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٥دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -اﺑﺘﺪا� ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺪرس ارﺟﺎع و ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥٧٥٥٠٠٣٧٨ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه
�ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١١٫٢٣و ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ ﻧﻴ�ﻨﺎم و ﺳﻴﺪﻣﺮاد
ﺧﻮشﻗﺎﻣﺖ و زﻫﺮه ﻗﺎدر� و ﻋﺒﺎس ﺗﻮ�ﻠﻴﺎن ﺟﺎﻏﺮق و درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎ�� و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ�
ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در
��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از
ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ�
�ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ�ﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر
ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٧٣٣٤
ﻣﻨﺸ� ﺷﻌﺒﻪ  ٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -راﺿﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤ�

 /٩٥٢٩٤٤٧٥آ

▪ ▪ شهادت به ترتیب اسم هایشان

با محمدآقا دیگر برادر سه شهید وارد صحبت می شوم.
او برادران شهیدش را این طور معرفی می کند" :شهادت
های این سه شهید به ترتیب اسم هایشان است علی اول
شهید شد ،بعد حسن و سومین شهید ما حسین آقا است .
علی جزو نیروهای اطالعاتعملیات سپاه بود و سال59
وارد جبهه شد او در تیپ ویژه شهدا خدمت میکرد و در
بیستوپنجم اسفند 1363در جزیره مجنون به شهادت
رسید .حسن هم سرباز افتخاری بود .چون برادرش به
شهادت رسیده بود ،میتوانست به جبهه نرود ولی رفتن
را به ماندن ترجیح داد .حسن جزو لشکر 5نصر بود و چهار
سال بعد از شهادت علی ،دریکی از پاتکهایی که دشمن
زده بود ،به شهادت رسید .حسن هم مثل علی در جزیره

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒ� ﺟﻌﻔﺮﭘﻮر ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﺷ�ﺎ�ﺖ
ﺧﺎﻧﻢ رﻗﻴﻪ اﻣﻴﺪوار ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪ� و ﺗﻬﺪ�ﺪ
ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٩١٣٠١٤٣در
ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ١١٣٫٩٥٠٦٢٣ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻪ و در ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺪ�ﺪ
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰ�ﺮ� و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ��
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺟﺰا� ﻧﻘﺪ� در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از
ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه
اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٠
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١١٣دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٨٢٨٨آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن  -١آﻗﺎ� ﻣﻬﺪ� ﭼﺰﮔ� ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ  -٢ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﺳﺒﺰﻋﻠ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ  -٣ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺳﺒﺰﻋﻠ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ
 -٤ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎرﻓﻪ ﻟﻴﻠ� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٦٤٠ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٧٫٢٨در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ٢٢٩٫٩٥٠٣٣٨ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ
 ٣٫٧١٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ
و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�  -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ  ٩٥٫٢٫١ﺗﺎ اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ�
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در دا�ﺮه اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم
ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ
درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٦
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

 /٩٥٣٠٨٣٧٥آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه /ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن  -١آﻗﺎ� ﻋﻠ�ا�ﺒﺮ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋ� ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ  -٢ﺟﻮاد اﺣﻤﺪ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� -٣
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﺳﺮاﺋ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ� ا�ﺒﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد
در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� اﻋﺘﺒﺎر اﻓﻀﻞ ﺗﻮس ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٧٠٢
ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٨٫١١در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٩٫٩٥٠٣٤٦ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ
 ١٥٦٫٧٩٥٫٨٤٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ ٣٫٠٣٠٫٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ�  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ ﻃﺒﻖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�  -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﺋ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٥٦٫٧٩٥٫٨٤٠ر�ﺎل از ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٣٫٣٫٣١ﺗﺎ �ﻮماﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮم ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ�
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در دا�ﺮه اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗ� ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧ�� ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب  ٧٦و ﻣﺎده  ٥٢٢ق.آ.د.م در ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در
روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٥
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره
دو
 /٩٥٣٠٨٣٧٢آ

▪ ▪من و علی و آن روز گرم

یک خاطره از برادرم علی دارم که همیشه حرفهایی که
آن روز به من زد در ذهنم تکرار می شود من و علی در سال
 1361راننده کمپرسی بودیم و بعد از فتح خرمشهر به
اهواز رفتیم .خودمان را به ستاد خراسان معرفی کردیم و
قرار بود یک تریلی گچ از رامهرمز به هویزه ببریم در مسیر
جاده فرعی در حال حرکت بودیم که چند نفر از رزمنده ها
را دیدیم که در حال جوشکاری یک تانکر آب هستند ،علی
پیاده شد و به من گفت بار گچ را به تنهایی به مقصد برسانم
و در مسیر برگشت دنبالش بیایم .در مسیر برگشت بودم
 ،او را دیدم که در آن هوای گرم و زیر آفتاب شدید به همراه
رزمنده های دیگر در حال جوشکاری تانکر است .بعدها
فهمیدم با اصرار زیاد  ،آن ها را متقاعد کرده که در انجام
کارها به آن ها کمک کند.
من که از این کار او تعجب کرده بودم با ناراحتی به او گفتم
تو از مشهد با من آمده ای که در کارها به من کمک کنی ،نه
این که بروی دنبال جوشکاری و این طور کارها .
ح���رف���م ک���ه ت���م���ام ش���د ،ع���ل���ی ب���ا ج���دی���ت ت���م���ام در
جواب گفت  ":ما برای دفاع از کشور آمده ایم حاال چه
رانندگی ،چه جوشکاری و چه هر کار دیگری که باشد باید
انجام دهیم" آن زمان ماموریت های ما پانزده روزه بود ،از
روز سوم که این اتفاق افتاد تا پایان پانزده روزماموریتمان
 ،دیگر علی را ن��دی��دم ،صبح زود ب��ا رزم��ن��دگ��ان جهاد
خراسان برای کمک می رفت و آخر شب بر می گشت ،هر
کاری که از دستش بر می آمد انجام می داد.
پانزده روز ماموریت مان که تمام شد من به مشهد برگشتم
و علی به گردان جواد االئمه(ع) پیوست و بعد از مدتی خبر
شهادتش را دادند عباس که برادر بزرگتر ماست بارها
به امید به دست آوردن خبری از علی به مناطق مختلف
عملیاتی و ادارات و سازمان ها رفت و آمد داشت ،بعضی
وقت ها پدر هم با ایشان همراه می شد اما از جنازه علی هیچ
خبری نبود و تا امروز هم خبری از جنازه برادرمان نیست".
▪ ▪شب و ستاره و باران

از خانه شهیدان سلطانی بیرون می آیم  ،به علی فکر می
کنم که حتی جنازه اش برنگشت ومادری که قول داده
بود بعد از شهادت او گریه نکند .به انتظار ،فکر می کنم که
گاهی می تواند چقدر طوالنی باشد .
یک قطره ب��اران روی صورتم می چکد ،به آسمان نگاه
می کنم ،ستاره ای گوشه آسمان سو سو می زند ،باران
می بارد ،باران می بارد ،باران می بارد.باران یعنی تو بر
می گردی.

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٩١٤٠١٤٤٦ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٢٨در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ
 ١١٤٫٩٥٠٣٣٩ﺑﻪ آﻗﺎ�ﺎن  -١ﻋﻠ� ﺟﻮاد�  -٢ﻫﺎد� ﺟﻮاد� ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت د�ﮕﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم
ﻋﻠ� ﺟﻮاد� دا�ﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﺪ�ﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و آﻗﺎ� ﻫﺎد� ﺟﻮاد ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪ� ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺤ� ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ د�ﻪ
و ﺑﺎﺑﺖ اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺗﺨﺮ�ﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ
�ﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ؛ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج
ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ا�ﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢٠٧
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١١٤دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٣٠٨٣٠٥آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺮﺗﻀ� ﻧﺸﺎط
ﻣﻔﻴﺪ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷ�ﺎ�ﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٩١٣٠١٤٨٤در
ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ١١٣٫٩٥٠١٣٧ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﺰ�ﺮ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ
درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ .م اﻟﻒ
٥٠٢٠٩
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١١٣دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� دو ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٨٣٠١آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ ﺑﺮگ اﺟﺮاﺋﻴﻪ و آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋ�
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮا� دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ١١٨ ،٩و  ١١٩ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم
ﻣﺪﻧ� ،ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻋﻠ� اﺻﻐﺮ ﺷﻔﺎﻫ� ﻣﻘﺪم  -ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺳﺎدات ﻓﻌﻼ
ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ،اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ ﺣ�ﻢ ﻣﺤ�ﻮﻣﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٣٠٠٩٢٤
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ،٩٥٠٢٨٢ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ�
ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺒﻠﻎ  ٣٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻪ ﭼ� و  ...در ﺣﻖ
ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮاﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ�ﮔﺮدد و ده روز ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� ﺣ�ﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ�ﺷﻮد .ﭘﺲ از ا�ﻦ ﺑﺮا� اداﻣﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا�� اﺑﻼغ د�ﮕﺮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻮد را �ﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻃﻼع دﻫﻴﺪ .م اﻟﻒ ٥٠٠٧١
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٣دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﺣﺴﺎم ﺳﺮ�ﺮ� آﺟﻴﻠ�

 /٩٥٣٠٧٣١٠آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن -١ :آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﻣﻬﺪ�
ﻣﻮﺳﻮ�ﻧﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ  -٢ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎد�ﺎ ﻓﺪو� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠ�آ�ﺒﺮ  -٣آﻗﺎ�
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮ�ﺖ اﻋﺘﺒﺎر� �ﻮﺛﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٧٢٥ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٨٫١٨
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٩٫٩٥٠٣٧٢ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٥١٫٨٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ  -٢ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٤٢٥٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج
آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ  -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�
 -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭼ� ﻣﻮرخ  ٩٤٫٥٫٢٥ﺗﺎ اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در دا�ﺮه اﺟﺮا� ﺣ�ﻢ در
ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺎدر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در
روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٣
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

 /٩٥٣٠٨٣٩٦آ

ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻮ�ﺰ� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﺎﻧﻢ
ﺷﻴﻤﺎ ﺳﺎدات ﺣﻤﺪ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻤ�ﻴﻦ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ�
ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
 ١٨دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻔﺎ - -ﺷﻔﺎ�  ٣٠ارﺟﺎع و ﺑﻪ
�ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥٨٦٨٠٠٩٣٨ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١١٫٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن
و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و
اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ���
از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ�
�ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ�ﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ
ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٧٨٨٩
ﻣﻨﺸ� دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺒﺪ�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺷﻔﺎ -ﺷﻔﺎ� ٣٠

که احترام خاصی برای قهرمانان ملی شان قائلند برای
شهدا که قهرمانان واقعی این مرز و بومند باید احترام
قائل باشند .ده سال پیش که ما دانش آموز بودیم هر از
گاهی برای ما لوازم التحریر می آوردند و مادرمان لوازم
التحریرها را به خانواده های نیازمند می بخشید حاال که
بزرگ شده ایم بعضی از همین افراد که با آن ها مهربان
بودیم حرفهایی می زنند که دل هر انسانی را آزرده می
کند .طرف حرف من با مردمی است که فکر می کنند
خانواده های شهدا از امکانات رفاهی عالی برخوردارند
و حق آن ها را خورده اند .این عزیزان بدانند،مادر من و
بسیاری از همسران شهدا به همراه فرزندانشان در حال
حاضر در یک خانه اجاره ای زندگی می کنند .پدرم که
مجروح شد یک چشمش را تخلیه کردند ،ایشان جانباز
شیمیایی هم بود و مادرم عاشقانه چندین سال را در کنار
یک جانباز هفتاد درصد زندگی کرد  ،بدون این که شکایتی
داشته باشد حاال هم از مستاجر بودنش شکایتی ندارد اما
بعضی از مردم با خودشان فکر می کنند که خانواده شهدا
امتیازات زیادی دارند و مشکل مالی و  ...ندارند  .من و
امثال من،سالهای زیادی سکوت کردیم و چیزی نگفتیم
اما این روزها بی مهری های بعضی از مردم ومسئوالن
باعث شده این حرفها را بزنم  .من یک سوال ساده از مردم
جامعه ای که در آن زندگی می کنم ،می پرسم چه کسی

 /٩٥٣٠٨٢٧٥آ

آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه/ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن :آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﺟﻮاد
آﻗﺎ� ﺣﻘﻴﻘ� ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪﻋﻠ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼ� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٥٦٠٠٣٠٠٧٤٥ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٨٫٢٠در ﭘﺮوﻧﺪه
�ﻼﺳﻪ  ٢٢٩٫٩٥٠١٩٠ﺑﻪ  -١ﻣﺒﻠﻎ  ٢١٫١٥٩٫٩١٦ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -٢ﻣﺒﻠﻎ  ٨٧٣٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎ� دادرﺳ� و ﺣﻖاﻟﺪرج آﮔﻬ�
 -٣ﺣﻖاﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� �ﺎﻧﻮن و�ﻼ� دادﮔﺴﺘﺮ�
 -٤ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎد�ﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻬﺴﻴﻼت اﻋﻄﺎﺋ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ٢١٫١٥٩٫٩١٦ر�ﺎل از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥٫٣٫٣ﺗﺎ �ﻮماﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﻧﺮخ  ١٢درﺻﺪ
ﺳﻮد در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻨ� ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪها�ﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ�ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٥٠٢١٤
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢٩ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره دو

عکس  :بیات

اسم هر کدام از سه شهید را می آورم ،مادر سری تکان
می دهد و به نشانه دلتنگی آهی می کشد  .می گوید
همیشه حضورشان را در کنار خودش احساس می کند اما
دلتنگشان هم می شود .درباره علی و حسن از او سوال می
کنم ،می گوید  :علی واقعا در خدمت اسالم و دفاع مقدس
بود ،هر زمانی هم که از جبهه بر می گشت به مساجد و
هیئت ها می رفت .زمان کمی در منزل می ماند .هر بار
که می رفت بیرون ،تا صبح منتظر او بودم و گاهی چند
بار برایش چای دم می کردم و هر لحظه منتظر بودم که
برگردد .اما او تا صبح بر نمی گشت و چایی اش همیشه یخ
می کرد .علی حال و هوای عجیبی داشت  .برخی اوقات
حرف های عجیبی می زد ،می گفت" :من شهید می شوم و
جنازه ندارم ،منتظر جنازه من نمانید" آخرین بار که تازه از
جبهه برگشته بود در خانه مشغول تماشای تلویزیون بود،
همین که خبر حمله سنگین عراق را از تلویزیون شنید،
نتوانست تحمل کند و خودش را آماده کرد که به جبهه
برگردد .زمانی که می خواست به جبهه برگردد پدرش از
او خواست تا چند روز دیگر صبر کند و بعد از عید نوروز برود
اما علی در جواب گفت  "،باید زودتر بروم،شما چند پسر
دارید و دیر یا زود باالخره باید یکی از آن ها را برای اسالم و
در راه خدا بدهید " این جمله را گفت و رفت .تا پائین پله ها
اورا همراهی کردم و این شد آخرین دیدار ما.
چند وقت بعد ،وقتی علی شهید شده بود ،خبر شهادتش را
از من پنهان می کردند ،هر چقدر اصرار می کردم حرفی از
شهادت علی نمی زدند ،همان شب علی را در خواب دیدم
که در بهشت رضا داخل یک اتاق بزرگ نشسته و سه بار به
من گفت «مادرجان شما به من قول دادی که گریه نکنی »
حاال چند سال از شهادت علی می گذرد و تا امروز نه از علی
پالکی داریم و نه پیکر و نشانه ای.

که در دست دارد اشک هایش را پاک می کند،امروز برای
بعضی از ما عجیب است که با وجود گذشت این همه سال
یک خاطره باید چقدر زنده باشد که هنوز احساسات آدم
را بجوشاند و بدون این که بخواهی اشک از گوشه چشمت
جاری شود.عباس آقا در حالی که بغض راه گلویش را
گرفته می گوید :حضوراین شهدا چه در زندگی دنیوی
شان و چه بعد از شهادت در زندگی ما محسوس و تاثیر
گذار است .شهدا نقاط مشترک اخالقی زیادی باهم دارند
که مهمترین آن ها انسان دوستی ،تعهد ،اخالق مداری
وایمان آن هاست .بسیاری از شهدا بعد از شهادتشان گره
های زیادی را از زندگی ما باز می کنند بعضی وقتها این
گره گشایی و حضور شهید را درک می کنیم و در بسیاری
از موارد از این حضور موثر غافلیم.
به اعتقاد من ،حضور شهدا در لحظه لحظه زندگی ما جاری
است و ما به روشنی احساس می کنیم ،برادران شهیدمان
امروز در گوشه گوشه زندگی ما و منزل پدری مان حضور
دارند ،متاسفانه بعضی ها می گویند این حرفها با عقل جور
در نمی آید و این تنها یک دلیل دارد و دلیلش چیزی نیست
جز غرق شدن افراد درمادی گرایی .متاسفانه امروز،در
جامعه فضای اشرافی گری جای معنویت را گرفته و این
موضوع شامل برخی مسئوالن وکسانی که روزگاری در
جبهه می جنگیدند هم می شود ".
با شنیدن این جمله برادرشهیدان سلطانی  ،این سخن از
شهید باکری ،به ذهنم می رسد .شهید باکری افرادی که
در دفاع مقدس حضور داشتند را به سه دسته تقسیم می
کند و در این باره می گوید :بعد از جنگ رزمنده ها به سه
گروه تقسیم می شوند:
 - 1دسته ای به مخالفت با گذشته خود بر می خیزند و از
گذشته پشیمان می شوند.
- 2دسته ای راه بی تفاوتی را بر می گزینند و در روزمرگی
غرق می شوند وهمه چیز را فراموش می کنند.
- 3دسته ای به گذشته خود وفادار می مانند و احساس
مسئولیت می کنند که از شدت مصائب و غصه ها دق
خواهند کرد.

مجنون شهید شد و سومین شهید خانواده ما حسین آقا،
بعد از گذراندن یک دوره طوالنی دردهای مجروحیت در
دفاع مقدس در سال  1378به مقام رفیع شهادت رسید
و از بین سه شهید تنها حسین متاهل بود که دوپسر و یک
دختر از خود به یادگار گذاشت .
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