بس
م رب الشهدای و الصدیقین
دیدار با خانواده محترم شهدا
در تاریخ  1398/07/03با حضور مدیر عامل ،کارکنان شرکت عماد و حجت
االسالم مبارکی و جناب آقای اسکندری ریاست محترم بنیاد شهید منطقه 1
تهران و همکارانشان با دو خانواده محترم شهدا دیدار به عمل آمد.

دیدار با خانواده شهید غالمحسین مارگیر

شهید غالمحسین مارگیر در سال  1335در کازرون متولد و پس از اخذ مدرک
ششم ابتدایی در ارتش استخدام و با عنوان گروهبان یکم نیروی زمینی ارتش
به جبهه های نبرد اعزام شد .ایشان در تاریخ  1360/04/20در درگیر با دشمن
و منطقه عمومی دزفول در اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل
شدند.

صفحه  1از 4

شهید دارای همسر و دو فرزند که در حال حاضر متاهل و در شهرستان ساکن
می باشد .همسر ایشان سرکار خانم مشکی نوری ساکن تهران و در خانه های
سازمانی ارتش در لویزان می باشد.
در این دیدار آقای اسکندی ریاست محترم بنیاد شهید منطقه  1تهران ضمن
تبریک هفته دفاع مقدس به خانواده محترم شهید از خداوند خواستار
سالمتی و عزت خانواده محترم ایثارگران شدند وی در ادامه از تالش و حمایت
های مدیر عامل شرکت عماد تشکر کردند.

سرکار خانم نوری همسر شهید از حضور مهمانان در بیت شهید تشکر
نمودند ایشان سپس به ذکر مشکالتی که بعضا خانواده محترم شهدا ازجمله
عدم سرکشی مداوم ،مشکالت مالی ،بیکاری فرزندان ،مشکل مسکن و ...
اشاره کردند.
قابل ذکر است نامبرده در خانه های سازمانی ارتش به مدت  20سال ساکن
می باشد و مدتی است که از طرف مسئولین مربوطه به ایشان اخطار شده
است که منزل فوق را تخلیه نمایند این موضوع باعث نگرانی شدید ایشان
شده است.

صفحه  2از 4

«با توجه به اینکه ملت ایران مدیون خانواده محترم شهدا و جانبازان می باشد
و خدمت به این خانواده ها و قدردانی از آنها مستوجب تضمین گذشته و آینده
می باشد ،ضروریست نسبت به حل مشکالت عدیده آنها توجه ویژه ای صورت
گیرد و این امر صرفا منحصر به مسائل مادی نیست و با استفاده از
راهکارهای معنوی در جلب رضایت آن ها اقدام شود».

صفحه  3از 4

جناب آقای دکتر حسینی نیز با تبریک این ایام از مسئولین محترم بنیاد شهید
خواستار رسیدگی جدی و سریع به مشکالت این خانواده محترم شدند.

در پایان نیز با تقدیم هدایا از این خانواده تقدیر بعمل آمد.

صفحه  4از 4

