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یا رب! به وقت گل گنه بنده عفو کن
 وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ــوی  ــر مــی آشــوبد و ب   صــدای پــای بهــار ، خــواب و خیــال خــزان را ب
بیــداری و حرکــت بهــار ، عالــم را فــرا مــی گیــرد. خــوب کــه بنگــری ، در 

مــی یابــی جنبــش و حیــات دوبــاره طبیعــت ، از طراحــی عظیــم و هنرمندانه 
اي  حکایــت مــي کنــد ؛ نســیم از خــواب بــر مــی خیــزد . خــاک ، تــکان مــی 

خــورد و آزادی جــان تــازه ای مــی گیــرد. پربیــراه نخواهــد بــود اگــر صنعــت بــی 
بدیــل بیمــه را بــه بهــار تشــبیه کنیــم. حیــات دوبــاره ای کــه در گــرو آرامــش اســت 

آرامــش ناشــی از  حضــور بــه موقــع بیمــه در هنــگام وقــوع حادثــه؛ بــه لطــف پــروردگار 
ســال 1397 را  بــا کارنامــه ای درخشــان بــه پایــان رســاندیم و شــرکتی خــوش نــام، متعهــد و 
صــادق بــرای همــه ذینفعــان بنــا کردیــم. رشــد 85 درصــدی حــق بیمــه ،  ســود قابل قبــول برای 
ســهامداران ، ارائــه خدمــات رضایــت بخــش بــه  بیمــه گــذاران  و کلیــه آحــاد جامعــه و حمایــت 
مناســب از کارمنــدان از جملــه دســتاوردهای شــرکت بیمــه "مــا" در ســال 97 بــود کــه  جــز بــا 
ــات  ــغ ســهامداران و اعضــای هی ــی دری ــای ب ــت ه ــذاران، حمای ــه گ ــم و انتخــاب بیم تصمی
ــتاد  و  ــران س ــان و مدی ــروش، کارکن ــبکه ف ــدگان  ش ــر نماین ــای فراگی ــاش ه ــره ، ت مدی

پشــتیبانی رســانه هــا و فعالیــن صنعــت قابــل دســتیابی نبــود.
ــوده و برایشــان آرزوی توفیقــات روز افــزون  ــم از همــه سپاســگزار ب برخــود قــرض مــی دان

داشــته باشــم.
بــا امیــد بــه اینکــه با نــگاه مهربــان بیمــه، مرهمــی بــر آالم  هــزار رخــداد ناخوشــایند پیرامونمان 
باشــیم؛ از درگاه ایــزد منــان بهتریــن هــا را تمنــا کــرده  و  ســال 1398 را بــا برنامــه ای منســجم تر 
و همدلــی و تــاش بیشــتر بــرای خدمــت بــه مردمــی کــه الیــق بهتریــن هــا هســتند شــروع 

مــی کنیــم و در روزهــای ســخت در کنــار بیمــه گــذاران مــی مانیــم.

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

 حجت بهاری فر
                                                                                              

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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 Employee Benefits شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" جایــزه
Provider ســال 2019  منــا« را از آن خــود کــرد؛

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا" ، جایــزه  حمایت 
از کارمنــدان ســال 2019  منــا کــه طــی مراســمی  در 
30 ژانویــه ســال 2019 برابــر بــا 10 بهمــن مــاه ســال 
 DIFC Dubai گذشــته در محــل هتــل ریتــز کارلتــون در
برگــزار شــد ، بــه شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" تعلــق 

گرفت.
ایــن گــزارش افــزود: نظــر بــه روابــط حــوزه بیــن الملل 
و ارائــه اطاعــات کافــی مبنــی بــر حمایــت مدیرعامــل 
ــایت  ــرکت در وب س ــدان ش ــره از کارمن ــات مدی و هی

بیمه "ما" حائز رتبه نخست در 
"حمایت از کارمندان " منا 

2019شد

ــران ششــم  ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل ــدگان جای برن
اســفند مــاه در ســالن اجــاس معرفــی و جوایــز خــود 

ــد. ــت کردن را دریاف
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" و بــه نقــل از 
ســایت دبیرخانــه جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران 
،  در نهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران، 
بیمــه "مــا"  موفــق بــه دریافــت تندیــس ســیمین ایــن 

جایــزه شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش  و بــا توجــه بــه نتایــج ارزیابــی 
هــا توســط کمیتــه داوران، بیمــه "مــا "  در ششــمین 
ســال حضــور خــود در ایــن جایــزه، حائــز امتیــاز الزم 

ــا"  ــه "م ــرکت بیم MENA Insurance Award2018 ،  ش
در میــان  شــرکت هــای بــزرگ و ثروتمنــد بیــن المللی 
و منطقــه حائــز رتبــه نخســت در خصــوص حمایــت از 

ــد. ــدان )Employee Benefits Provider( ش کارمن
پرداخــت حقــوق مناســب و بــه موقــع،  ارائه تســهیات 
ویــژه  در خریــد بیمــه نامه هــای عمر و ســرمایه گذاری، 
ارائــه تخفیــف در خریــد  تمامــی بیمــه نامــه هــا ، امــکان 
ویــژه خریــد ســهام شــرکت ، ارائــه انواع بــن خریــد ، ارائه 
تســهیات ارزان قیمــت، فراهــم کــردن امکانــات رفاهی 
ــواع دوره هــای آموزشــی داخلــی و بیــن  و برگــزاری ان
المللــی را از جملــه فاکتورهــای اعــام  شــده در ســایت 
مراســم بــود کــه پــس از ارزیابــی توســط  هیــات داوران 
متشــکل از صاحــب نظــران صنعــت بیمــه اروپایــی و 
مقایســه بــا اســتانداردهای بیــن المللی ، جایزه نخســت 

را ازآن بیمــه "ما"کــرد.
ــیا،  ــه آس ــر منطق ــای  برت ــرکت ه ــت ش ــی اس گفتن

خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در ایــن مراســم کاندیــدای 
ــزه شــدند . ــت جای دریاف

اعطای تندیس سیمین جایزه ملی 
مدیریت مالی به بیمه "ما"

بــرای دریافــت تندیــس ســیمین شــد . گفتنــی اســت 
ــب  ــه کس ــق ب ــه دوره موف ــز در س ــن نی ــش از ای پی

تندیــس بلوریــن شــده بــود . 
تندیــس ســیمین نهمیــن جایــزه ملــی مدیریــت مالی 
ــوب و شایســته در  ــه عملکــرد مطل ــا توجــه ب ــران ب ای
حوزه هــای مدیریــت مالــی، شــفافیت مالــی و توفیق در 
جــذب منابــع درآمــدی بــر اســاس اســتانداردهای مالی 
و حسابرســی بــه بیمــه "مــا" اهــدا شــد و وحیــد وثــوق 
مدیــر امــور مالــی ایــن شــرکت، تندیــس و لــوح تقدیــر 

ایــن دوره را دریافــت کــرد.

کسب عنوان برترین روابط 
عمومی صنعت بیمه برای سومین 

سال متوالی

ــش  ــن همای ــه بیســت و پنجمی در مراســم اختتامی
ــه  ــرکت بیم ــي ش ــط عموم ــعه، رواب ــه و توس بیم
ــه  ــق ب ــه ای موف ــرکت بیم ــا ش ــوان تنه ــه عن "ما"ب

ــد. ــش ش ــی در دو بخ ــام اول ــب مق کس
بیســت و پنجمیــن همایــش بیمــه و توســعه روز 13 
آذر، در ســالن همایــش هــاي بــرج میــاد  باحضــور 
معــاون اول رییــس جمهــور، وزیــر امــور اقتصــادی 
ــل  ــزی، مدیرعام ــه مرک ــس کل بیم ــی ، رئی و دارای
بیمــه "مــا"، اعضــای هیــات مدیــره و ســایر مدیــران 

شــرکت هــای بیمــه برگــزار شــد.
ــر  ــاي برت ــي ه ــط عموم ــه، رواب ــم اختتامی در مراس
صنعــت بیمــه در  بخــش ارتباطــات رســانه ای، 

ــک،  ــی الکترونی ــط عموم ــات، رواب ــارات، تبلیغ انتش
مدیریــت روابــط عمومــی، فعالیــت هــای فرهنگــی 
ــه  ــدند ک ــاب ش ــی انتخ ــای اجتماع ــش ه و پژوه
مدیریــت روابــط عمومــي شــرکت بیمــه "مــا" بــرای 
ــی و در دو بخــش انتشــارات و  ســومین ســال متوال

ــرد. ــام اول را کســب ک ــات مق تبلیغ
گواهینامــه کســب ایــن دو عنــوان در حضــور معــاون 
طــرح و توســعه بیمــه مرکــزی، رئیــس پژوهشــکده 
ــزی و  ــه مرک ــی بیم ــط عموم ــرکل رواب ــه، مدی بیم
ــه  جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت هــای بیمــه ب
ــط عمومــی شــرکت بیمــه  ــر رواب داود شــکری مدی

"مــا"  اعطــا شــد.
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نوروز در قاب  بیمه "ما"
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خسارت سیار بیمه "ما"
در ایام نوروز
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ــای  ــتان ه ــیل، اس ــال ، س ــی س ــای ابتدای در روزه
گلســتان، مازندران، لرســتان و خوزســتان را در نوردید 
ــود کــه بســیاری  ــه قــدری زیــاد ب قــدرت و شــدت ب
از مراکــز صنعتــی، ســازمان هــا و ادارات، منــازل 
ــن  ــردم شــریف ای ــر؛  م ــم ت ــه مه مســکونی و از هم
اســتان هــا را درگیــر کــرد.  بــا وجود دســتور تشــکیل 
ــاری  ــای به ــوی آق ــارت از س ــت خس ــه پرداخ کمیت
فــر و حضــور بــه موقــع کارشناســان ایــن شــرکت در 
مناطــق آســیب دیــده و جبــران خســارات واردشــده 
بــه بیمــه گــذاران ، بســیاری از مشــکات هموطنــان 

فاقــد بیمــه نامــه، همچنــان پابرجــا اســت.
ــت و  ــه خیزیس ــور حادث ــا، کش ــور م ــفانه کش  متاس
ــی هســتند کــه هــر  ــان  بایای ــه، ســیل و  طوف زلزل
ــه کشــور و  چنــد ســال یکبــار خســارات ســنگینی ب
مــردم عزیزمــان وارد مــی کنــد. بنابرایــن  جامعــه باید 
در ایــن خصــوص هوشــیار بــوده و بــا خریــد  و تمدیــد 
ــه موقــع بیمــه نامــه آتــش ســوزی کامــل ، امــوال  ب
ــای  ــای بای ــن پوشــش ه ــود را در خصــوص تامی خ

طبیعــی ایمــن ســازند.
بــا وقــوع زلزله کرمانشــاه در ســال 1396 ، بســیاری از 
شــرکت هــای بیمــه بــا مراجعــه گســترده مــردم برای 
خریــد  بیمــه نامــه زلزلــه مواجه شــدند اما، متاســفانه 
ــه  ــوع زلزل ــس از وق ــا 10 روز پ ــا ت ــا تنه ــوج تقاض م
ــن میــل و  ــاه ،ای ــک م ــر از ی ــه داشــت و در کمت ادام
اشــتیاق فروکــش کــرد. امــا ســوال بــزرگ اینجاســت؛ 

باز هم حادثه
و باز هم مطرح شدن اهمیت بیمه نامه 

آتش سوزی

آیــا زلزلــه دیگــری در راه نیســت؟
ــیاری  ــده،  بس ــل آم ــه عم ــای  ب ــی ه ــق بررس طب
ــاه  ــتان کرمانش ــه اس ــه در زلزل ــی ک ــه گذاران از بیم
خســارت دریافــت کردنــد بــه واســطه ســازمان هــای 
اداری و بانــک هــای کشــور بیمــه شــده بودنــد کــه آن 
هــم بیشــتر بــه دلیــل قوانیــن موجــود در ســازمان ها 
و بانــک هــا بــوده و فــرد بــه صــورت اجبــاری بیمــه 
ــود. ــه را  دریافــت کــرده ب نامــه آتــش ســوزی و زلزل
در حادثــه ســیل ســال 1398 مجــددا همیــن موضــوع 
ــان  ــرار شــد و متاســفانه درصــد کمــی از هموطن تک
خســارت دیــده  دارای بیمــه نامــه معتبــر و کاربــردی 
بــرای امــوال خــود بودنــد . ایــن در حالــی اســت کــه 
ســیل هــای اخیــر بــه مراتــب قــدرت و شــدت تخریب 
بیشــتری نســبت بــه زلزله اســتان کرمانشــاه داشــته و 

درصــد تخریــب کلــی امــوال در حــوزه هــای مختلــف 
و عــدم امــکان بازیافــت امــوال، بســیار باالتــر و شــدید 
تــر بــوده اســت. یقینــا ایــن موضــوع ناشــی از کوتاهی 
شــرکت هــای بیمــه در اطــاع رســانی و ترویــج 
فرهنــگ بیمــه اســت، شــاید بســیاری از افــراد حتــی 
از وجــود چنیــن خدمتــی در شــرکت هــای بیمــه نیــز 
بــی اطــاع باشــند و عمدتــا خدمــات شــرکت هــای 
بیمــه را منحصــر بــه  بیمــه نامه شــخص ثالــث بدانند.

در حــال حاضــر علیرغــم گذشــت مــدت زمــان نســبتا 
ــه حــوادث  ــی در خصــوص مطــرح شــدن بیم طوالن
ــب  ــی تصوی ــه طوالن ــرح در  پروس ــن ط ــی، ای طبیع
و اجــرا بــه ســر مــی بــرد و متاســفانه قشــر ضعیــف 
ــن موضــوع  ــدگان ای ــن ضررکنن ــی تری ــه،  اصل جامع
ــب مــی شــد  ــن طــرح تصوی هســتند. شــاید اگــر ای
موجــب افزایــش ضریــب اطمینــان مــردم از دریافــت 
خســارات خــود در زمــان بــروز حادثــه  و رفــع نگرانــی 
ــران  ــرای جب ــی ب ــع قانون ــود مرج ــوص نب در خص
ــه  ــد بیمــه نام ــت خری خســارات مــی شــد و در نهای
آتــش ســوزی، توجیــه بیشــتری از دیــد عمــوم مــردم 
ــب  ــه مرات ــر ب ــای اخی ــیل ه ــفانه س ــت . متاس داش
قــدرت و شــدت تخریــب بیشــتری نســبت بــه زلزلــه 
اســتان کرمانشــاه داشــته اســت بــه طــوری کــه درصد 
تخریــب کلــی امــوال در حــوزه هــای مختلــف و عــدم 

امــکان بازیافــت امــوال بســیار بــاال و شــدید اســت.

قبل از وقوع
حادثه اشتیاق به خرید
بیمه نامه داشته باشیم

سید مهران انوری _ مدیر بیمه های آتش سوزی
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شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" 59 فرونــد هواپیماهــای 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــرکت هواپیمای ــاوگان ش ن
ــرد  ــه ک ــال 97 بیم ــر س ــخ 31 تی ــران را در تاری ای

ــر اســت. ــای فوک ــد آن هواپیم ــه 16 فرون ک
ــای  ــد هواپیم ــک فرون ــفند 97، ی ــورخ 28 اس در م
ــر ،  ــران ای ــرواز 215 ای ــماره پ ــه ش ــر 100 ب فوک
جزیــره قشــم را بــا 24 مســافر و 9 کادر پــروازی بــه 
مقصــد تهــران تــرک کــرد ولــی متاســفانه نزدیــک 
بــه  فــرودگاه مهرآبــاد، کاپیتــان ســلیمانی؛ خلبــان  
هواپیمــا متوجــه نقــص فنــی در چــرخ هــای 
هواپیمــا شــد کــه در گزارشــات اعــام شــده، علــت 
ــماره  ــتم ش ــی از سیس ــیال هیدرولیک ــت س آن نش
یــک بــوده اســت. متعاقــب آن خلبــان پــرواز اقــدام 
بــه اســتفاده از روش هــای جایگزیــن )دســتی( 
بــرای پاییــن دادن ارابــه هــای فــرود مــی کنــد کــه  
متاســفانه ایــن تــاش نیــز بــی نتیجــه بــوده و چرخ 
هــای هــای اصلــی عقــب بــاز نمــی شــود . بــا توجــه 
بــه ایــن موضــوع کــه فقــط چــرخ دماغــه بــاز شــده 
ــب  ــه عق ــینه و بدن ــا س ــار ب ــان  باالجب ــود، خلب ب
ــام  ــروازی اع ــروی پ ــته و ک ــن نشس ــر روی زمی ب
وضعیــت اضطــراری مــی کنــد و بــا قــرار گرفتــن در 
ــرود  ــاده ف ــزان ســوخت، آم هلدینــگ و کاهــش می
ــاد تهــران مــی شــود. اضطــراری در فــرودگاه مهرآب

در ســاعت 21:35 بــه وقــت محلــی، خلبــان، هواپیما 
را در بانــد 29 چــپ فــرودگاه مهــر آباد فــرود آورده و 
پــس از توقــف هواپیمــا نســبت بــه تخلیــه اضطراری 
مســافران اقــدام مــی کنــد. خوشــبختانه بــا تــاش 
ــه  ــرودگاه، ب ــدادی ف ــل ام ــروازی و عوام ــروی پ ک
ــه  ــیده و هم ــیب نرس ــافران آس ــک از مس ــچ ی هی
سرنشــینان بــه ســامت بــه ترمینــال منتقــل 
شــدند. همچنیــن جرقــه هــای ناشــی از اصطــکاک 
ــا ریختــن فــوم و آب از  ــرواز نیــز ب ــد پ ــا بان ــه ب بدن

ــی و  ســوی واحــد ایمن
آتــش نشــانی فــرودگاه، 

مهــار شــد.
ــانحه،  ــن س ــال ای بدنب
در  پــروازی  عملیــات 
ــه  ــاد ب ــرودگاه مهرآب ف
ســاعت  یــک  مــدت 
متوقــف شــده و پــس از 
ــای الزم،  ــی ه هماهنگ
ــرای  ــد 29 راســت ب بان
ســایر پروازهــا عملیاتی 
بــا  همچنیــن  شــد. 
اســتفاده از تجهیــزات 
ــش  ــی ارت ــروی هوای نی
جمهــوری اســامی و 

تــاش مهندســان و کارکنــان مربوطــه، هواپیمــا در 
ــاد  ــی مهرآب ــگ جنوب ــه پارکین ــای شــب ب نیمــه ه
منتقــل و روز بعــد، روی جــک قــرار گرفــت و پــس 
از بــاز کــردن ارابــه هــای فــرود، بــه صــورت نرمــال 

ــد. ــیده ش ــا کش ــزی هم ــیانه مرک ــا آش ت
 از همــان ســاعات ابتدائــی وقــوع حادثــه ) ســاعت 
22 مــورخ 28 اســفند ( مراتــب بــه صــورت تلفنــی 
بــه مدیــر بیمــه هــای باربــری ، کشــتی و هواپیمــا 
ــه در  ــان لحظ ــان از هم ــام و ایش ــا" اع ــه "م بیم
ــد و  ــا رص ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــوع حادث ــان وق جری
پیگیــری موضــوع در تعطیــات 29 اســفند و  ایــام 
ــداری  ــل نگه ــه مح ــدد ب ــات متع ــوروز  و مراجع ن
هواپیمــا، اقدامــات کارشناســی بــرای تعییــن علــت 

ــه و خســارت انجــام شــد .  ــوع حادث و نحــوه وق
آقارضــی مدیــر بیمــه هــای باربــری ، کشــتی 
ایــن خصــوص گفــت:  موضــوع  و هواپیمــا در 
همچنــان در حــال بررســی و کارشناســی هــای 

مربوطــه اســت ، متاســفانه هواپیمــا در قســمت بدنه 
دارای خســارت جــدی و قابــل مشــاهده اســت و بــا 
توجــه بــه شــدت تنــش و اســترس هــای وارده بــه 
ــد امــکان  ــا ســطح بان ــر اصطــکاک آن ب ــه در اث بدن
خســارت نامشــهود در بدنــه اســت کــه ایــن موضــوع 
ــل و  در دســت بررســی و کارشناســی توســط عوام

ــد. ــی باش ــص م ــان متخص کارشناس
بعــد از وقــوع ایــن حادثــه و در پــی تــاش،  تبحــر 
و اقدامــات حرفــه ای خلبــان و کــروی پــروازی 
ــینان  ــام سرنش ــل تم ــامت کام ــه آن س ــه نتیج ک
هواپیمــا بــود،  بــه دســتور وزیــر محتــرم راه و 
شهرســازی و ســازمان هواپیمایــی کشــوری، بــا 
حضــور مدیرعامــل، معاونیــن و مدیــران بیمــه "مــا"  
مراســم تقدیــر و تحســین از خلبــان و کادر پــروازی 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــرکت هواپیمای ــوی ش از س
ــزار  ــا برگ ــات شــرکت هم ــران، در ســالن اجتماع ای
شــد و  بــا اهــدای لــوح و جوایــز نفیــس از زحمــات 
ارزنــده ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.

تقدیر و تشکر از خلبان هواپیمای فوکر 100 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
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هنگامــی کــه نامشــان را بــر زبانمــان می رانیــم آمیــزه ای از 
ــی و شــکوه در قلب هایمــان می نشــیند. نقشــی کــه  احســاس تعال
ــه  ــوار الهــی را پیوســته در رگهایمــان ب ــن ان ــت و دوســتی ای محب
ــن  ــل ای ــاند و حاص ــان می رس ــم و ج ــذ جس ــت ترین مناف دوردس
پیونــد چیــزی نیســت جــز فروزان تــر شــدن آتــش عشــق والیــت او 
کــه بــه مثابــه  میراثــی پــرارج در ســینه هایمان جاویــد شــده  اســت. 
دل هــای دوســتداران چهــارده معصــوم)ع( جایــی اســت کــه وســعت 
صــد افــاک در برابــرش بهایــی نــدارد، دل هــای مــا جایــی اســت که 
قرن هــای دیرینــه میزبــان وجــود کریمانــی بــا عظمــت اســت کــه 

هریــک سرچشــمه  پــاک مهــر، لطــف و عطوفــت هســتند.
امــا در ایــن ایــام دو حــرم در کربــا و یــک مــزار آســمانی در مدینــه 
َمهبــط تنزیــل فرشــتگان عالــم قــدس هســتند و غبــار ایــن حرم هــا 
توتیــای چشــم  ملــک و چــه مفاخــره ای عظیــم در میانشــان بــرای 
ایــن اقبــال بلنــد برپاســت. میــاد دردانــه عالــم هســتی، ســومین 
امــام شــیعیان و رحمــت اهلل واســعه حســین )ع( اســت همانکــه از 
ابتــدای قــدم نهــادن بــه کــره خاکــی دســتگیری کــرد و بــه فیــض 

کرمــش فطــرس بانــک “مــن مثلــی” ســر داد کــه چــه کســی مانند 
مــن آزاد شــده حســین اســت.

میــاد حضــرت عبــاس )ع( ابرمــرد عرصــه والیــت مــداری و فتــوت 
اســت؛ عاشــقی کــه همــه وجــودش را صــرف اطاعــت از امــام خــود 
کــرد تــا آنجــا کــه تمــام عاشــقان را ادب آموخــت و میــاد علــی بــن 
حســین )ع( فخــر الســاجدین و امــام زیــن العابدین اســت همانکه به 
یمــن قدومــش بشــریت آمــوزگاری یافت تــا کمــال ادب هم صحبتی 
بــا خالــق را بیامــوزد و از چشــمه عشــق بــه خداوند ســبحان ســیراب 
شــود. در مــاه معظــم شــعبان، در ســه روز خجســته، دل هــای مــا 
ــت و  ــت عصم ــل بی ــدان اه ــوار از خان ــه بزرگ ــاد س ــا ی ــوس ب مأن
ــداهلل  ــالروز والدت حضــرت ابی عب ــارت علیهم الســام اســت. س طه
ــام،  ــداران اس ــه آفرینی پاس ــادآور حماس ــام ی ــین علیه الس الحس
ــره  ــد خاط ــام تجدی ــاس علیه الس ــل العب ــرت ابوالفض ــاد حض می
ــام  ــن ام ــز و والدت حضــرت زین العابدی ــازان عزی رشــادت های جانب
ــراق  ــردان نیــک خــدا در ف ــادآور دعاهــای م ســجاد علیه الســام ی

معبــود یکتاســت.
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