بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

نام و نام خانوادگي

عبداله مواليي
امامعلي

نام پدر
04/11/3

متولد
وضعيت ايثار گري
*

جانباز

11 %

درصد جانبازي

گردن  -دست

ناحيه آسيب ديده
آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده

*

مدت حضور داوطلبانه

 0ماه

تعداد اعزام

1

مشخصات منطقه عملياتي
نام لشگر

 11زرهي قزوين

تيپ 1
گردان 181
1

گروهان
دسته 2

آزادسازي هويزه – بيت المقدس – طريق القدس -سوسنگرد

عمليات
محل اشتغال

وزارت نفت  -مركزي

وضعيت اشتغال
عنوان سمت

رسمي
كارمند – دفتر وزارتي

تاريخ شروع به كار

1318

توضيح
در عمليات آزاد سازي خرمشهر  ،لشگر تبپ  11زرهي گردان  181به عنوان پشتيبان عمليات بود .آتش بعثي ها بقدري زياد بود كه براي اولين بار در
اين عمليات مجروح شدم .در 9دي سال  14در عمليات آزاد سازي بستان به نام طريق القدس شروع شد ،خط اول دشمن را شكسته در ساعت 0
صبح حدود  24نفر از بعثي ها را به اسارت درآورديم آنها را خلع سالح كرديم 1 .اوركت عراقي كه تن يكي از عراقي ها بود به دستم افتاد و آنرا
پوشيدم همچنان پيش روي را ادامه داديم و در حدود  244متري  ،چند تا تانك در يك مكان بودند ،وقتي كه ما خواستيم به آنها حمله كنيم تير دشمن
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

به گردنم اصابت كرد و مجروح شدم .همرزمم داوود علي اكبري زخم مرا بست وقتي خواست پيش من بماند  ،فرمانده دسته به او اجازه نداد  .من
ديگر از شدت درد قادر به حركت نبودم و در آنجا ماندم حدود ساعت  12ظهر بود كه صداي بعثي ها به گوشم مي رسيد ،چند نفر از آنها باالي سرم
آمدند ،آنها با ديدن اوركت قادر به شناسايي من نشدند از ترس نفسم حبس شده بود يكي از آنها پاي خود را روي كتفم گذاشت ،وقتي فكر زنده
نيستم دست از سرم برداشتند .يكي از خاطرات دوران جنگ من بود.
در آخر بچه هاي گروه چريكي چمران من را نجات دادند.

نام و نام خانوادگي
نام پدر
متولد

هيبت اهلل زنگنه
نصرت اهلل

01/1/3

شماره شناسايي
وضعيت ايثار گري
جانباز*
درصد جانبازي %21
ناحيه آسيب ديده

دست چپ – پاي چپ – كمر و كتف چپ

آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده

*

مدت حضور داوطلبانه

سه ماه

تعداد اعزام
مشخصات منطقه عملياتي
نام لشگر

 15ابوالفضل كردستان

تيپ
گردان
گروهان

پاسداري

دسته
ساير

پادگان سيف اهواز

نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

عمليات
محل اشتغال

شركت ملي نفت – معاون مدير توسعه منابع انساني خدمات

وضعيت اشتغال
عنوان سمت

خدمات پشتيباني

رسمي
مسئول انبار هاي فني

تاريخ شروع به كار

51/1/11

توضيح
اين حقير در مرخصي جبهه بسر مي بردم كه در شهرستان ازنا بمباران هوايي توسط هواپيماهاي رژيم سفاك عراقي شروع شد كه براي نجات دو بچه
خردسال كه در درون خودرو رها شده قرار داشتند رفتم كه پس از نجات جان آنها خود نيز در دو مرحله مورد اصابت تركش بمب هاي خوشه اي
قرار گرفتم و مجروح شدم.
نام و نام خانوادگي
نام پدر
متولد

سيد سعيد مطلبي اسكويي
حسين

01/8/21

شماره شناسايي
وضعيت ايثار گري
جانباز*
درصد جانبازي 14%
ناحيه آسيب ديده

شيميايي كل بدن – چشم – پوست – ريه – اعصاب و روان

آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده

*

مدت حضور داوطلبانه
تعداد اعزام

 1ماه

يكبار

محل اعزام

بسيج ادارات – بيمارستان شركت نفت

مشخصات منطقه عملياتي
نام لشگر
تيپ
گردان
گروهان
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

دسته
عمليات

والفجر  8و 9

محل اشتغال

امور ايثار گران

وضعيت اشتغال
عنوان سمت

رسمي
راننده وسائط نقليه

تاريخ شروع به كار

10/2/1

توضيح
والفجر  8و  9در منطقه فاو بيمارستان فاطمه الزهرا تاريخ  10/12/1ساعت  14صبح هواپيماهاي عراقي كل محوطه بيمارستان را بمباران شيميايي كردن
و چون از شب قبل برادران حمله كرده بودن بسياري از برادرها مجروح و وضعيت وخيمي داشتند ما تا ساعت  2بعد از ظهر به مداواي محروحين
مشغول بودم كه از آن ساعت ديگر هيچي نفهميدم تا اينكه ما را به اهواز و بعد از آنجا به بيمارستان صنايع دفاع انتقال دادن.
كه حدود يكسال چشمهايم جايي را نمي ديد و كل بدنم هم تاول گاز خردل زده شده بود كه حدود يكسال و اندي در بيمارستان صنايع دفاع و
شركت نفت بستري بودم.
نام و نام خانوادگي

داود فتحلعي

نام پدر

هوشنگ
05/11/24

متولد
شماره شناسايي

وضعيت ايثار گري
جانباز*
درصد جانبازي

14%

كد رايانه اي بنياد
ناحيه آسيب ديده

2341182811
قطع دست راست – تركش به سر و اندام

آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده
مدت حضور داوطلبانه

*
 28ماه

تعداد اعزام
مشخصات منطقه عملياتي
نام لشگر

لشگر  ( 25سپاه محمد رسول اهلل)

تيپ
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

عمار

گردان
گروهان
دسته

شهيد باهنر
نجف االشرف
والفجر  – 8فكه (پيچ انگيزه) – تكميلي كربالي  – 1نصر  – 5بيت المقدس  – 2فكه (تنگه ابوغريب)

عمليات
محل اشتغال

ستاد وزارت نفت( اداره كل روابط عمومي وزارت نفت)

وضعيت اشتغال

رسمي

عنوان سمت

كارشناس مطالعات اجتماعي
19/3/1

تاريخ شروع به كار
توضيح

آخرين روزهاي جنگ و تحركات دشمن در منطقه جنوب و مياني جبهه هاي نبرد مورخ  15/0/24با اعالم آماده باش از طرف فرماندهان از پادگان
دوكوهه به طرف خط مقدم منطقه فكه (تنگه ابوغريب) رفتيم و در پي عقب نشيني نيروهاي خودي از ساعت  3بعد از تا ساعت  11به طرف خط
رفتيم كه دشمن نبود و بعد از استراحتي مختصر ساعت  1334دق يقه بامداد به طرف تنگه رفتيم و با دشمن درگير شديم كه بنده به علت تير اندازي
دشمن پايم مجروح شد و بعد از چند دقيقه درگيري نيروهاي خودي با دشمن با اصابت آر پي جي به موشك روي قبضه آر پي جي كه متعلق به
خودم بود مجروح و دست راستم قطع شد...
نام و نام خانوادگي

هادي فرد آزاد

نام پدر

اسماعيل
35/2/1

متولد
شماره شناسايي

وضعيت ايثار گري
جانباز*
درصد جانبازي

11%

ناحيه آسيب ديده

پا

آزاده *
11/1/2

تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه

144

تاريخ آزادي

19/1/29

كد اسارت

41411909

رزمنده
مدت حضور داوطلبانه
تعداد اعزام
مشخصات منطقه عملياتي
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

 55مشهد

نام لشگر
تيپ
گردان
گروهان
دسته
عمليات

فتح المبين

محل اشتغال

شركت ملي نفت – امور ايثار گران

وضعيت اشتغال

رسمي

عنوان سمت

انتقال
1319

تاريخ شروع به كار
توضيح

در عمليات فتح المبين كه با رمز يا فاطمه الزهرا شروع گرديد در روز اول فروردين ماه سال  14در جبهه شوشتر و نزديك به تپه سبز بر اثر برخورد
تير و تركش از ناحيه هر دو پا مجروح و توسط نيروهاي بعثي به اسارت دشمن در آمدم.
نام و نام خانوادگي
نام پدر
متولد

احمد رضا جعفريه
علي

39/1/10

وضعيت ايثار گري
*

جانباز

درصد جانبازي 14%
ناحيه آسيب ديده

پا و دست چپ گردن و شكم

آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده
مدت حضور داوطلبانه
تعداد اعزام
محل اعزام

ارتش

مشخصات منطقه عملياتي
نام لشگر

 21حمزه

نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

تيپ

1

گردان

131

گروهان
دسته

پرويز
پياده

عمليات اولين يورش به دشمن  19/5/15و عمليات فتح المبين 19/14/15
محل اشتغال

امور اداري – امور ايثارگران

وضعيت اشتغال

رسمي

عنوان سمت

كارشناس ويژه
13/2/9

تاريخ شروع به كار
توضيح

بار اول در كنار پل كرخه رود اينجانب طي اعزام به جبهه جنوب در تاريخ  19/5/15طي مصاف با دشمن از ناحيه گردن و شكم مجروح و مجدداً پس
از بهبودي نسبي  19/14/15در منطقه تپه چشمه از ناحيه دست چپ بطور شديد همچنين ساق پاي چپ و شكم مجدداً به درجه جانبازي نائل
گرديدم.

نام و نام خانوادگي

سيد داود موسوي

نام پدر

مير هاشم
01/0/24

متولد

وضعيت ايثار گري
*

جانباز
درصد جانبازي

01%

كد رايانه اي بنياد
ناحيه آسيب ديده

2341420321
چشم – سر و كتف

آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده
مدت حضور داوطلبانه

*
19

تعداد اعزام
مشخصات منطقه عملياتي
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

محمد رسول اهلل

نام لشگر
تيپ
الغدير

گردان

تخريب

گروهان
دسته

والفجر مقدماتي -يك -خيبر

عمليات
محل اشتغال

رسمي

وضعيت اشتغال
عنوان سمت

10/14/22

تاريخ شروع به كار
توضيح

در عمليات والفجر يك در منطقه فكه عضو تخريب بوده كه در ميدان مين دشمن توسط آر پي جي زماني مورد اصابت قرار گرفته و مجروح شدم كه
با حمله بچه هاي آر پي جي زن از تير خالص زدن دشمن عراقي نجات پيدا كرديم.
نام و نام خانوادگي

مجيد خسرواني

نام پدر

علي اصغر
03/12/25

متولد
شماره شناسايي

وضعيت ايثار گري
*

جانباز
درصد جانبازي

21%
دست راست – پاي راست

ناحيه آسيب ديده
آزاده
تاريخ شروع اسارت
مدت اسارت به ماه
تاريخ آزادي
كد اسارت
رزمنده
مدت حضور داوطلبانه
تعداد اعزام

0

مشخصات منطقه عملياتي كليه عمليات هاي كردستان
نام لشگر
نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

بسمه تعالی

:
:
:

ستاد حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس وزارت نفت

(( از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانیکه توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند ،درخواست میکنم از ث بت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند)).

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا ...خامنه ای

تيپ
گردان
گروهان
دسته
عمليات
محل اشتغال
وضعيت اشتغال
عنوان سمت
تاريخ شروع به كار

خدمات
رسمي
ناظر رستوران مركزي هشتم
1310

توضيح
در عمليات پاكسازي محور سردشت مهاباد تير خوردم بوسيله تك تير انداز هاي حزب كوموله كه سر من را نشانه گرفته بودند ولي همان موقع يكي
از بچه ها منو صدا كرد و تا برگشتم گلوله به سينه ام نشست.

نشانی :تهران ،خیابان جمهوري اسالمي ،نرسیده به پل حافظ ،خیابان الله ،پالك ، 6ساختمان ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت(مركزي هشتم)
تلفن  00967766و فکس - 00967760 :کد پستی  ، 1117919711 :پست الکترونیکdoranetalaei@nioc.ir :

