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 ۱۳۶۳فروردین  ۲۹تاریخ 

پس از عرض سالم نظر باینکه از طرف وزارت بهداری اعالم کرده بودند که پزشکان باید پروانه جدید طبابت تهیه 

 امگفته من  ،مذاکره کردم ایشان فرمودند کاووسمن در این مورد با جناب شریفی دادستان محترم شهرستان گنبد  ،کنند

که چیزهایی که الزم نیست به شما بدهند و فرمودند به ساختمان قدس مراجعه کنم و بگیرم. من به شما برادر هاشمی 

بما خواهید داد و بعد از اینکه هر روز آمدیم و رفتیم و تلفن که مسئول زندان قدس هستید مراجعه کردم. وعده دادید که 

جناب تقوی  -کردیم. مجدداً به بنده جواب دادید که شما باید نامه کتبی از دادسرا بیاورید. به دادسرا مراجعه کردم 

مدت یکماه هست که یا  اآلنهمین کار را کردم  -ای به بنده دادند و فرمودند که به برادر هاشمی بدهید نامه - ۳دادیار 

  -هر دفعه میگویند  -کنم و یا  تلفن میکنم تا با شما مستقیماً صحبت کنم موفق نمیشوم به ساختمان قدس مراجعه می

به دادیار برادر تقوی تلفن کردم  مجدداً تا باالخره دو روز قبل  -یا کمیسیون دارند  - اندرفته تیمأموریا  -ایشان نیستند 

ایشان در میان گذاشتم ایشان گفتند که من به شما نامه دادم که آنچه مورد احتیاج تان هست به شما بدهند   و جریان را با 

دو ماه هست که از  اآلن -باری شما خودتان در این مورد وارد هستید  -به برادر هاشمی مراجعه کنید به شما میدهند 

ذشته و چیزی دیگر از موعد مقرر باقی نمانده ما باید کلی تاریخ اعالن وزارت بهداری در مورد تهیه پروانه طبابت گ

باری برادر هاشمی شما مورد احترام ما  -هنوز اقداماتی روی آن انجام دهیم و فوق العاده فوریت دارد و وقت میگذرد 

اما آنچه  -وضعیت ما را درک کنید   -اینقدر ما را اذیت نکنید بقدر کافی اعصاب و روح ما تحت فشار هست  -هستید 

 مورد تقاضای ما هست و فوریت دارد

 برای گرفتن پروانه جدید

 گواهی نامه پزشکی  -۱

 پروانه پزشکی -۲

 اجاره نامه محل طبابت -۳

 پرونده تحصیلی افسانه تشکر )برای گرفتن دیپلم( -۴

بقیه چیزها را اگر لطف کردید بدهید متشکر خواهم شد ولی در درجه دوم اهمیت قرار دارند گر چه آنها هم مورد 

 لزوم هستند  

 رسید این نامه را تلفنی به بنده اطالع دهید

 از اینکه زحمت دادم می بخشید

 ء[]امضا  خانواده دکتر تشکر

 ]یادداشت دستنویسی در پائین صفحه[

 روئیت شد  

 مدنی -ح 
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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