w
سالم بر ستارُّای سَختِ بر اًدام دشت!
سالم بر بدىّای چاک چاک!
سالم بر خَرشیدّای بر ًیسُ!
سالم بر هظلَهیت بر خاک هاًدُ.

سالم بر عاشَرا !
سالم بر لحظِّای غریب ٍصال!

رٍز نهم دی در ٍاقع رٍز نه

گفتي هلت

ايراى بِ سراى فتٌِ ٍ آری گفتي بِ ًظام
اسالهي ٍ بيعت هجدد هردم با آرهاى ّاي
ٍاالي حضرت اهام خويٌي(رُ) ٍ رّبر فرزاًِ
اًقالب اسالهي است .هردم در ايي رٍز ،تير
خالص را بِ سراى فتٌِ شليل ٍ پشت پينر
ًاهبارك فتٌِ را بِ خاك هاليدًد.

سالم بر لحظِای کِ تَ را از عطر خَش بْشتیات باز شٌاختن!
سالم بر پیراٌّی کِ بَی غربت هادر را هیدّد!
سالم بر اجساد هطْری کِ غریب ،بر خاک رّا شدًد!

سالم بر حنجره خشک و تشنه علی اصغر!

پای گاه بسیج عمار فرماندا ری شهرستان اسفرا هی

حماهس  9دی روز (ویپند عاشورایی امام و امت)
رٍز ًْن دی هاُ در تاررخ نقالا ا نما با ةار ن اون ر
«ةصيرت» تتذخل ةه خاو ن
برقذررر تررخخا بلا

برقاذررر رردخاذ .در نخا ر

مييطاه در نا ه نخارن نما با

حيرمه ني دخگر آفرخذ دضي ر خذن دخ ص رن با خوس
قرنبيذ مرخ

قلب نبار

حضرت آخ

ن نلعظيا خرب اه ني(دنبا

مرخ ًْ .ن دی ،ر
ر

خر ش بل

ةرنةر نمرق

بار (نا ) قرئاب ةار حالاص
ةرارتاه) رن ضارد

غلته ج ود نلها ةر ج ود ضيطر نم .

نخرن

آضكرر مارخن خطام بالاذس در

مر حرب

ضاك ا ماري ناذي ني غرفال خار

بزد ر نةسنه ةه نجرقب قست
حسي ا نم  .ر

ةه بالذمرت در ر

ًْن دی ر ي نم

نرضورني

اه برد نخرن قطار

 جْتتت احتتالال اتالختتات ختتاًَار بتتِ ستتايت http://yaraneh.amar.org.ir
هراجعِ ًواييد .
 براي اخالم شوارُ حساب ياراًِ  ،بتِ ستايت  WWW.refahi.irهراجعتِ
ًواييد .

(هَارد هَرد ًیاز  :کد هلی ٍ شوارُ سریال شٌاسٌاهِ)

 برای اعالم شماره حساب سرپرست خانوار جدید بزودی اعالم عمووی
ی گردد .
* گسارش پایگاُ اطالع رساًی دٍلت  :هديرخاهل ّدفوٌد سازي ياراًتِّاگفتت:
گرٍُ اًدمي از خاًَارّايي مِ پيش از ايي براي دريافت ياراًتِ ًقتدي ببتتًتام
مردُ بَدًد ،اها بِ ّر دليل ٌَّز هَفق بِ ببت شوارُ حساب باًني سرپرست

دندقااذ اااه ةاار ةصاايرت ذ در بياار راارد غتاارري اااه

خاًَار خَد ًشدُ بَدًد ًيس هيتَاًٌتد در زهاى راُاًدازی هجدد سااهاًِ راااّی

فن ه ررن ةه پر اردي نقذ مررز قه رني رن رم باا ا اذ قاه

ًسبت بِ ببت اتالخات حساب باًني خَد اقدام مٌٌد.

دم

ن رنمتار نقعاا ااه ميرقار

بااا دنرقااذ در قهرخاا
برد بسلير

ر

فالياه نما

ةار

خا

قهاام دي ر ي نماا

اااه

نقال ةا نخرن قطار دندقاذ ااه نخا جيلاه

حضرت نبر (ري) رن اه فربودقذ« :پطنيتر
تر ةاه بيلكا

خ

فاليه ةرضيذ

تار آمايب قرماذ» ةاه خاوةا در نيال ةاه

آ بعنالذ پرخت ذ مسن ذ.

 اارادی کِ تعداد اعضای خاًَار آًْا با تعداد اظْار شدُ تَسط خااًَار هتاااٍت
است چِ اقداهی اًجام دٌّد ؟

 ايٌگًَ ِ افراد با هراجعِ بِ ساهاًِ ترال جوع آٍري اتالخات اقتصادي خاًَاردر قسوت پيغام خاًَار هي تَاًٌد خلت من يا زياد شدى تعداد اخضاي ختاًَار
خَد را هشاّدُ ًوايٌد.
* كليه افراد ميتوانند شماره ملي خودرا به  033333پيامك نمايند افرادي كه قبالثبت نام كررده انردا
نام سرپرست وتعداداعضاي خانوارخودمطلع خواهندگشت.
ستاد شْرستاًی ّداوٌد سازی یاراًِ ّا
تلاي تواس 1222333-31 :

