نمونه آگهی ترحیم و تسلیت
نمونه متن 1

اناهلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت  -----------------باعث تاسف و تاثر فراوان گردید.
این مصیبت بزرگ را به خاندان محترم  ---------------تسلیت عرض نموده ،دوام عمر بازماندگان
و رحمت واسعه برای آن بزرگ مرد خیر را از خداوند متعال خواستاریم.
(در ضمن مراسم بزرگداشت روز  --------از ساعت  --الی  --در مکان  -------منعقد می گردد).
از طرف خانواده های ---------

نمونه متن 2

بدینوسیله از کلیه اقوام و دوستان و همکاران و سروران و اقشار مختلف مردم و تمام عزیزانی که با پیام تسلیت و
ارسال تاج گل و با حضور در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم عزیز از دست رفته مان مرحوم --------------
شرکت نموده و با ابراز همدردی موجب تسلی خاطرمان شدند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نماییم.
از خداوند بزرگ برای همه عزیزان سالمتی آرزو داریم.
از طرف -------------

نمونه متن 3

ارتحال جانسوز عالم پارسا و معلم اخالق مرحوم حضرت حجت االسالم و المسلمین ----------
فرزند مرحوم حضرت آیت اهلل  - --------موجب تاثر و غمی جانکاه شد .عشق و دلدادگی این روحانی وارسته
به خاندان عصمت وطهارت به خصوص ارادت وتوسل ایشان به ساحت مقدس حضرت زهرا سالم اهلل علیها نشان
افتخاریست که برسینه اش میدرخشید.
اینجانبان این مصیبت جانکاه را به حضور محترم مادرواالمقام همسرمکرمه،برادران بزرگوارو فرزندان
تسلیت عرض نموده و ازخداوند کریم و رحیم برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان صبر را خواستاریم.
ازطرف --------

نمونه متن 4

"هوالباقی"
به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
به خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم
با نهایت تاسف و تاثر در گذشت مادری مهربان و درد و رنج دوری کشیده
"مرحومه "--------
را به اطالع دوستان و اشنایان و بستگان محترم می رساند.
مراسم شب هفت در روز  ----مورخ  -----از ساعت  --الی  --درمسجد  ----واقع در -------
منعقد میگردد.
از طرف خانواده های-------------------

**پذیرش آگهی روزنامه های کثیر االنتشار**

روزنامه ابرار،جمهوری اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،
دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...
آگهی مناقصه ومزایده شرکتها ،دعوت به مجمع عمومی و فوق العاده
پذیره نویسی،فراخوان ،استخدام و...
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