
يرانيان انجمن فرهنگي ا. شنيدن چنين خبر هولناك و سختي، همه هموطنان عزيز ساكن ادمنتون را متاثر كرده است

ادمنتون نيز همچون ساير هموطنان در غم و اندوه از دست دادن عزيزان و

.دوستان به سر ميبرند

شد، صبح همه اعضاي هيات مديره در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم که در دانشگاه برگزاراز ساعات آغازين  

راسم حضور يافته و ضمن اختصاص بودجه و بر عهده گرفتن  بخشی از تدارکات و هماهنگي های برگزاری م

.دوش به دوش دانشگاهيان ايفای نقش نمودند

.در همين راستا دعوت از دوستان  نزديك عزيزان  از دست رفته، صورت گرفت

ي جلسات متعدد با رسانه هاي محلي و ملي حداكثر تال ش  خود را اين افراد به همراه  رييس هيئت مديره ي انجمن ط 

.در ترسيم  ابعاد وسيع اين اندوه انجام دادند

.در حال حاظر جمعی از اعضا در حال پيگيری وظايف محوله ميباشند

ان  در مراسم يادبودي در راستاي زنده نگه داشتن ياد و خاطر  اين عزيزان و همدردي با خانواده و دوستان  هموطن

ه اطالعات بيشتر در مورد جزييات برگزاری مراسم ب. برگزار خواهد شدگذشته، در روز يك شنبه دوازدهم

.زودی پس از تاييد مقامات دانشگاه در اختيار هموطنان قرار خواهد گرفت

ژانويه مقرر گرديد با توجه به آماده شدن زيرساختهاي ٨همچنين الزم به ذكر است در طي جلسه امروز مورخ 
جهت تامين هزينه هاي مراسم يادبود و همچنين حمايت " ”gofundmeمالي مورد نياز، انجمن اقدام به تاسيس 

ساتيد از پول باقيمانده صرف بورسيه ي تحصيلي در يادبود ا. مالي از خانواده هاي آسيب ديده از اين حادثه نمايد

.دست رفته ي دانشگاه البرتا خواهد شد

د و آرزومند است که در هيچ نقطه از جهان شاه. هيات مديره انجمن عميقا خود را سوگوار اين ماتم بزرگ ميداند

.اين مصيبت را همه به همديگر تسليت ميگوييم . چنين حوادث مرگبار و دلخراش نباشيم
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