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  :يادداشت

اير  تاده و از س ال فرس ه آدرس پورت شر ب اين نامه و عکسھا را يک تن از خوانندگان پورتال از جنوب تھران برای ن

ت وده اس ک نم ای کم دگان تقاض وان وظيفم. خوانن ه عن دمت ها ب ا خ انم را يکج ز آن خ ۀ دردانگي سھا و نام  عک

تيم ديم داش دگان تق ادر ،خوانن د و يک م سان نيازمن ه کمک يک ان د ب ه مصلحت می دانن د خودشان ھر طوريک  باش

  .شتابنددردمند ب

ای خروشان را ول آن دم يک دري ردم پ ۀ م ه گفت ه ب ران ک د اي رد نا گفته نبايد گذاشت در کشوری مانن د بگي  می توان

انم"موجوديت مليونھا تن با مشکالتی از سنخ مشکل  رجس خ ای " ن انبی گوي ر از ج دتر از آن اگ ه ب ا مراتب و صد ھ

ونی  وده ھای ملي ا ت نظام غير انسانی سرمايه است از جانب ديگر توحش قياس ناپذير اسالم سياسی را در برخورد ب

وشنی باشد برای آنھائيکه تا ھنوز نتوانسته اند ماھيت عقب مانده و ضد آن کشور به نمايش گذاشته، می تواند پاسخ ر

  .انسانی اسالم سياسی را درک نمايند

  گرفتن فرد فرد ما در کمک به يک نيازمند     به اميد سھم فعال

  AA-AA                             اداره پورتال

  

   کمک درخواست
  

 ساله که دچار مريضی انسداد مجاری لنفاتيک ۶حدود   ساله ساکن جنوب تھران ھستم۵١نپور من نرجس خاتون ژيا

ه سختی ميگذرد در پا شدم ارم ب د دارم  از نظر مالی بسيار ضعيف ھستم و روزگ م –سه فرزن سرھايم ھ  يکی از پ

   –پزشکان جوابم کردند  دچار مريضی ذھنی است

ا حاضرم خودم را بکشم، یحت  آنھا حاضر به اينکار نيستند...حتی حاضرم پايم را از دست بدھم ولی  ني ادانمي مام

دلطفا ترسمي است و از عواقب آن میگناه بزرگ ن وضع نجات دھي را از اي د و م ه من کمک کني د ب ر ميتواني ر  اگ  اگ

ارم و از خدا و شما  ھنوز به زندگی اميدومن پزشکی وجود دارد که بتواند پايم را معالجه کند لطفا با من تماس بگيرد

  انتظار کمک دارم

   پزشک متخصص با من تماس بگيرد مرا نجات دھد لطفا

  ٠٢١.٣٣٧٠٢٧٣٢ - ٠٩٣٧٩۵٢١١٩٣:  تلفنشماره

  ديني را ببعکسھا
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ود چنانچه از شعب بانک تواني می که ازھربانکباشدي شبا میسراسر حساب با کد ۀ شمارنيا ه نم  وجه رابه آن حوال

   .باشدي مازي فقط ده رقم سمت راست که به رنگ سبز مشخص شده مورد ندي حواله کنديملت قصد دار

د پزي وجه مبلغ وارزي حتما بالفاصله پس از وارديي فرماتوجه ه وک ه ایريگي ومشخصات حوال را ب  ی شخصليمي آن

   گروه ريمد

hjallayerian@gmail.com  

  ديبفرست

 دي وتن درست باششاد


