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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران  

 استان خوزستان  

 شورای اسالمی شهر اهواز 

 

 ۱۳۹۳آبان  ٢٠تاریخ: 

 ٢٠٠٠/ ۳۹٢٠ :شماره

 ----- :پیوست

 

 جناب آقای مهندس موسوی  

 شهردار محترم کالنشهر اهواز

 مد )ص(صلوات بر محمد و آل مح

 سالمبا 

گردد. مستدعی  احتراماً، به پیوست شکواییه شهروندان بهائیان جهت بررسی و ارائه گزارش بحضورتان ارسال می

 ۸۴ ص/است ضمن پیگیری موضوع این شورا را مطلع نمایند.

 نیاقربانعلی سعادت

 شهر اهواز رییس شورای اسالمی کالن

 ]امضا[ 

 

 [ آدرس]

 

 بنام خدا

 ۱۳۹۳آبان  ٢٠ :خیتار

 

 شهر محترم شهرستان اهواز یشورا

 جانگداز امیا نیبمناسبت ا تیسالم و احترام و تسل با

 .اندشده یمعرف الً یکه ذ گرددیم  میشهر خدمتتان تقد نیا ییاز شهروندان بها یاز طرف تعداد یمتن تظلم خواه نیا

 جنابانیعال
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از بستگان و  یادی( آرامگاه تعداد زانپارس یک نیبنزپشت پمپ  )واقع در انییکه قبرستان ما بها رساندیاستحضار م به

تردد آن با   ریو مس یآن جوشکار یدرب آهن ،یاز طرف شهردار  ۱۳۹٢اسفند  ۱۸  خیماست که در تار زانیعز

 .دیبزرگ مسدود گرد  اریبس یبتن یبلوکها

صورت گرفته و البته  یگرید صالحی هر ارگان ذ  ای شان یاز طرف ا  یاقدام بدون اخطار قبل نیا کندیم خاطرنشان

مهرماه  ٢۹ خیمثال در تار یبرا رفتهیانجام پذ یحکومت نیقوان تیو رعا یبا مجوز رسم تیاقل نیاقدامات ا یتمام

 .انداهواز در آن مکان دفن شده  یآرامستانهاافشار با اخذ مجوز دفن از   فهی به نام شر یمتوف نیآخر ۱۳۹٢

 یخصوص تیشکا یادر مرحله  ض،یضد نق لیو با دال ی ته بصورت شفاهو الب یدر جلسات حضور یشهردار یادعا

 !! عنوان شده یو بهداشت شهر یستیز طیآرامستان و خطرات مح نیمناسب نبودن مکان ا یاو در مرحله 

آن را احاطه کند  یتمدن شهر نکهیا کامال قبل از یعنیاست  انییسال است که متعلق به بها کصدیاز  شیقبرستان ب آن

را فراموش   یخود نسبت به بهداشت شهر تیمسئول انیی بها  شودیباعث نم ن یالبته ا گرفته،یدر آن دفن اموات صورت م

از آن به   یااند که نمونهدر اطراف شهر را داشته  مناسب یمکان یتقاضا شیپ یدر سالها  نکهیو گواه آن ا ندی نما

 .است دهیگرد میخدمتتان تقد مهیضم

 لیاهواز فوت نموده که تا به امروز در سردخانه است و ما بدل ییاز شهروندان بها یک ی ۱۳۹۳آبان   ۶ خیتار در

 .میعاجز شان ینداشتن قبرستان از دفن ا

تا به امروز   ۱۳۹٢اسفند  ۱۸ خیاهواز از تار ییاز طرف شهروندان بها زین یمتعدد  یهاکه نامه ستیدر صورت نیا

و  نیمعاون  تیاهواز، دفتر امامت جمعه، اکثر یامور از جمله استاندار محترم، فرماندار محترم، شهردار یایخدمت اول

  بیلحظه ترت نیکه تا ا دهیمعروض گرد یقبرستان قبل یر یگسو بازپ دیجد ینیبا مضمون درخواست زم شانیا نیمسئول

 .داده نشده یاثر

از   یک یبوده است که اموات خود را از مرکز استان به  نیچن نهیزم نیمحترم در ا نیتنها جواب مسئول متأسفانه

 .می( منتقل کنیلیماهشهر )ف – هیدینقاط اطراف ام یقبرستانها

 

 [صفحه در پایین سیدستنویادداشت ]

  محترم شهردار

 ارائه گزارش عاجالً   جهت

 ]امضاء[

 ۱۳۹۳آبان  ٢٠

 

 [هی]ُمهر ورود

    ۱۳۹۳آبان  ٢٠

۳۹۱۳   /٢٠٠٠ 

 

 

 

 

 

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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