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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 حضور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشور مقدس ایران

با عرض تکبیر واحترام و پوزش از تصدیع؛ اینجانب سهراب لقائی فرزند لقاءهللا به عنوان یک شهروند ایرانی با 

متعال و طلب شفاعت از ساحت مقدس رحمت للعالیمن )ص( و با الهام از آرمانهای متعالی استعانت ازدرگاه خداوند 

سال سن دارم و صاحب سه فرزند جوان   53رساند، آن جناب مبنی بر گسترش مهرورزی و عدالت به استحضار می

ه وطن به پایان برده و  که دو پسرم پس از اخذ دیپلم با افتخار و به طور داوطلب خدمت مقدس سربازی با نیت عشق ب

اند جهت کسب یک لقمه نان حالل اقدام به  چون به لحاظ بهایی بودن از تحصیالت عالی در دانشگاه عمال ً محروم شده

ای قصد شروع به کار در دو باب مغازه که فراگیری فن عینک سازی نموده و با دریافت گواهی نامۀ فنی حرفه 

بوده در صنف عینک نموده اند و علی رغم حسن نظر مسئولین محترم محلی  حاصل یک عمر دسترنج پدر و مادرشان

از قبیل جناب آقای دادستان قائم شهر و معاونت محترم دادگستری استان مازندران متأسفانه جناب سرگرد مرادی  

ات قائم شهر،  رئیس محترم ادارۀ اماکن قائم شهر ظاهراً به دستور جناب حاج آقا محمودی ریاست محترم ادارۀ اطالع

دو مغازه متعلق به اینجانب و همسرم که تنها امید و سرمایه اشتغال به شغل فرزندانم است را پلمپ نموده و قویاً از 

اند، به فضل الهی شهروندان و کسبه و بازگشائی آن و اشتغال این دو جوان موجه و خدمت نظام رفته خودداری نموده

ز ما کمال رضایت را داشته و دارند و همیشه مورد مهرورزی قرار داده و می  معتمدین )مومنین و مومنات( شهر ا

دهند. اما برخورد غیر عطوفانه آقایان یاد شده موجبات لطمه روحی و معنوی و مادی این خاندان و تأسف عمیق اهالی  

لت و مهرورزی هرگونه  را فراهم ساخته از جناب آقای رئیس جمهور استدعا دارم با سعه صدر و اعتقاد عمیق به عدا

اوامر شایسته و خداپسندانه را در خصوص رفع این مشکالت صادر و مراتب تظلم ما را مورد بررسی و پیگیری تا  

   .مرحله احقاق حق مورد اقدام قرار دهند

 [حذف شده ] مازندران، قائم شهر
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 با رجای تائیدات الهیه

 سهراب لقائی 
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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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