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محترم     آقایان و ها خانم

ما از صمیم قلب جهت فوت بستگان و نزدیکان شما تسلیت عرض می نماییم
بدین وسیله ما اطلعات لزم جهت برگزاری مراسم خاکسپاری در بخش مسلمانان گورستان اصلی و روند آن را

در اختیار شما می گذاریم
برای اجرای منظم و صحیح خاکسپاری، ضروری ست که مدارک زیر حداقل یک روز قبل از اجرای خاکسپاری

در روز مورد نظر به دست ما رسیده باشد

گواهی فوت

گواهی مکتوب به جهت تایید مذهب و اعتقاد شخص متوفی

و برگه ی تکمیل شده و امضاء شده ی خرید و حق و حقوق تملک قبر جهت
خاکسپاری در گورستان مسلمانان  بخش هشتاد و سه از گورستان مرکزی شهر

برانشوایگ

چنانچه مدارک فوق به بخش اداری گورستان تحویل داده شوند، مراسم خاکسپاری می تواند روز
بعد با هماهنگی و تعیین وقت برگزار گردد، به شرط آنکه روز بعد شنبه، یکشنبه و یا تعطیل

رسمی نباشد
 

به دلیل فنی در هر روز تنها یک مراسم خاکسپاری در بخش مسلمان گورستان برگزار می
. اگر که در روز مورد نظر شما، خاکسپاری دیگری داشته باشیم، شما باید فردای آن روزشود

را برای خاکسپاری در نظر گیرید

لطفا در برنامه ریزی خود به زمان کافی برای شستشو، انتقال و کفن و دفن توجه نمایید تا همه
. در غیر این صورت اگر زمان مراسم شما با خاکسپاریچیز مطابق برنامه زمانی پیش رود

بعدی تداخل داشته باشد، مجبورید که در روز بعدی برای خاکسپاری اقدام نمایید

مخارج و هزینه های گورستان باید پیش از خاکسپاری پرداخت شود و گواهی پرداخت آن ارائه
گردد

برای اطلعات بیشتر در مورد شرایط و مخارج خاکسپاری می توانید از آدرس اینترنتی زیر
استفاده نمایید
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 بروشوری تهیه نموده ایم که شرکت های۸۳ ما برای شما  در بخش مسلمانان گورستان قطعه

برگزار کننده ی مراسم عزاداری را به شما معرفی می کند
با درودهای صمیمانه و قلبی
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