بسم رب الشهداء و الصدیقین
درتاریخ  1398/04/18دیدار با خانواده محترم شهدا و جانبازان با حضور جناب آقای دکتر عبداللهیان مدیرکل محترم
امورشرکتها و سرمایه گذاری بانک دی و جناب آقای دکترحسینی مدیرعامل محترم و چند نفر از همکاران شرکت
عماد انجام شد.
در این دیدار که ریاست محترم بنیادشهید منطقه یک به همراه جناب آقای دکتر عطاری معاون بهداشت و درمان
و کارکنان بنیاد شهید حضور داشتند با خانواده محترم شهید آرش صبوری و جانباز  70درصد ماشااله وصالی
مالقات صورت گرفت.
دیدار با جانباز ماشااله وصالی

جناب آقای ماشالله وصالی جانباز  70درصد در تاریخ  98/06/05در حین انجام ماموریت گشت و بازرسی در منطقه
شمال تهران مورد اصابت گلوله به ناحیه نخاع قرار گرفت .
ایشان هر دو پایش فلج و قدرت تکلم خود را از دست دادهاند و متأسفانه حال جسمی و روحیشان نیز مناسب نمی
باشد .زخم بستر  ،کمبود دارو و ...نگهداری و مراقبت از ایشان را مشکل کرده است که این مهم را همسر و خانواده
محترمشان با صبر و توکل بر خداوند متعال بعهده دارند .

در ابتدای این دیدار آقای اسکندری ریاست بنیاد شهید منطقه یک ضمن تقدر و تشکر از خانواده محترم ایثارگر از
خداوند طلب صبر و استقامت برای آنها نمود .
آقای اسکندری از حضور آقای عبداللهیان و آقای حسینی و از حمایتها و برنامه منظم دیدار با خانواده ایثارگران
شرکت عماد تشکر نمود.

سر کار خانم فاطمه خانی ،همسر جانباز در خصوص نحوه جانبازی و سوابق و فعالیت همسرشان در قبل و بعد
از انقالب مواردی را عنوان کردند .ایشان همچنین به مشکالتی که بعد از جانباز شدن همسرشان برای خانواده پیش
آمده است اشاره کردند.
قابل ذکر است جانباز وصالی دارای چهار فرزند دختر می باشد که دو دختر ایشان ازدواج کردهاند.

آقای دکتر عبداللهیان نیز از تالش و زحمات خانواده محترم وصالی که در طول این سالها نسبت به مراقبت و
نگهداری از این جانباز عزیز مبادرت کرده اند تشکر و از خداوند برای آنها طلب صبر و اجر نمودند.
قابل ذکر است با عنایت به مشکالت عدیده جانباز محترم به منظور کمک به تأمین هزینه درمان مقرر شد مبلغی
به خانواده محترم وصالی پرداخت شود.

در پایان این دیدار ،از خانواده محترم جانباز عزیز با تقدیم هدایایی تقدیر به عمل آمد .

