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 خانواده محترم شهید آرش صبوری

شهید آرش صبوری فرزند عارف در سال  1348در تهران متولد شد .ایشان در مقطع تحصیالت راهنمایی با عضویت
در بسیج عازم جبهه های حق علیه باطل شدند .نامبرده در سن  16سالگی در عملیات والفجر 8در منطقه عملیاتی
جاده نمک در اثر اصابت ترکش به ناحیه قلب به شهادت رسیده اند .مزار این شهید بزرگوار در بهشت زهرا (س)
می باشد.

در ابتدای این دیدار جناب آقای اسکندری ریاست بنیاد شهید منطقه یک ضمن تبریک دهه مبارک کرامت ،هدف از
حضور در منزل شهدا را عرض ادب و احترام و یک توفیق الهی برای خود و حاضرین اعالم کردند .ایشان از جناب آقای
عبداللهیان و جناب آقای دکترحسینی به خاطر حمایت ،پشتیبانی و حضور منظم مسئولین شرکت عماد در بازدید
از خانواده شهدا که باعث تقویت روحیه کارکنان بنیاد و خانواده محترم شهدا شده است تشکر نمودند.
پدر شهید:

جناب آقای عارف صبوری ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور مهمانان ،از خدمات بنیاد شهید با توجه به بضاعت
موجود تشکر و اعالم رضایت نمودند .ایشان با اشاره به مشکالت موجود در بخشهای اداری خواستار توجه بیشتر
به جوانان و اشتغال آنها شدند.

در این دیدار آقای عبداللهیان ضمن آ رزوی توفیق وسالمتی برای خانواده محترم شهدا سالم مدیر عامل محترم
بانک دی را ابالغ کردند.
ایشان در بخشی از صحبت خود گفتند :
ما در هر شرایطی نیازمند پند واندرز خانواده شهدا هستیم ،شما با خدا معامله کرده اید وما در مقابل این خدمت
نتوانسته ایم کار بایسته وشایسته ای در شان شما انجام دهیم .

آقای دکتر حسینی نیز ضمن تقدیر از خانواده محترم این شهید از حضور آقای عبداللهیان تشکر کردند.
ایشان خدمت به خانواده شهدا وحضور در بیت شهید را یک توفیق الهی وافتخاری برای خود وشرکت عماد و کسب
فیض از انفاس پدران ومادران شهدا که باعث تقویت باورهای اعتقادی وافزایش خیر و برکت اعالم کردند.

در پایان این دیدار از خانواده محترم شهید صبوری تقدیر بعمل آمد.

