بس
م رب الشهداء و الصدیقین
در راستای دیدار با خانواده محترم ایثارگران درتاریخ  ۱398/0۶/۱۱مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت
عماد با هماهنگی و همراهی مسئولین محترم بنیاد شهید منطقه یک با خانواده محترم شهید رضا بیگلری دیدار
نمودند.

دیدار با خانواده محترم شهید رضا بیگلری

شهید رضا بیگلری فرزند مرحوم بیگلری در سال  ۱3۴۵در تهران چشم به جهان گشودند .ایشان در سن  ۱۶سالگی
با عضویت در بسیج ،عازم جبهههای حق علیه باطل شده و با حضور در منطقه عملیاتی سومار در تاریخ
 ۱3۶۱/۱۱/۱8در اثر اصابت ترکش به شهادت رسیدند و در تاریخ  ۱3۷۷/0۲/۱۴بعد از گذشت  ۱۶سال پیکر مطهر این
شهید بزرگوار به میهن اسالمی بازگشته است.
شهید رضا بیگلری تا سال  ۱3۷۷مفقوداالثر بودند و در همین میان پدر گرامیشان به رحمت خدا پیوستند.

در این دیدار جناب آقای اسکندری رئیس بنیاد شهید منطقه یک با عرض تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر
شهیدان از خانواده این شهید تشکر کرده و از خداوند متعال برای آنها طلب صبر و اجر نمودند.
ایشان همچنین از حمایت و همکاری آقای دکتر حسینی مدیرعامل شرکت عماد به دلیل دیدار منظم ماهیانه و
حمایت از خانواده محترم ایثارگران تشکر کردند.

سرکار خانم یاری ،مادر محترمه شهید نیز با تشکر از حضور میهمانان در خصوص اخالق و رفتار این شهید
توضیحاتی دادند.
ایشان در ادامه ،خواستار تسریع در نحوه ارائه خدمات بیمه دی به خانواده ایثارگرا ن شدند.

دکتر حسینی نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان و تشکر از خانواده محترم شهید از خداوند
متعال برای آنها طلب صبر و اجر نمودند.
ایشان در ادامه با توضیح وظایف شرکت عماد ،هدف از حضور در بیت شهدا را کسب فیض و تقویت روحیه عنوان
کردند.
در ادامه آقای دکتر حسینی اظهار کردند« :یکی از رسالتهای بانک دی و شرکت عماد ،تکریم و خدمت به خانواده
محترم ایثارگران است و ما این خدمت را برای خود ،یک توفیق دانسته و از خدواند میطلبیم از این فرصت بدست
آمده ،بهره کافی و شایستهای را کسب نمائیم»

در پایان این دیدار از خانواده محترم این شهید گرامی تقدیر به عمل آمد .

