بسم اهلل الرمحن الرحیم
 011پیشنهاد برای کمک مومنانه
در رزمایش مواسات و همدلی
«الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناهم ینفقون(سوره مبارکه بقره آیه »)۳
(پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب ایمان میآورند؛ و نماز را برپا میدارند؛ و از هر
چیز ی که به آنان روز ی دادهایم ،انفاق میکنند.

خداوند در قرآن کریم به صراحت میفرمایند پرهیزکاران از « ِممّ ا َر َز ُ
قناهم » یعنی از هر چیز ی که به آنها

روز ی دادیم انفاق میکنند .

قطعا روزی که خداوند به ان سان داده ا ست فقط پول نی ست بلکه  ،امکانات  ،پ ست  ،وقت  ،آبرو ،
سالالالمتی  ،سالالواد  ... ،وزو روز ی های خدا هسالالتند که باید به شالالکرانه هر کداو و برای ورود به دایره
پرهیزکاران،
مقدار ی از وقتمان
مقدار ی از آبرویمان
مقدار ی از سوادمان
مقدار ی از بدن سالممان
مقدار ی از دیگر امکاناتمان
را در راه خدا انفاق کنیم تا شامل الطاف الهی گردیم.
با این مقدمه و به نیت لبیک به رزمایش همدلی و مواسالالات که مقاو مع م رهبری (مدهله) فرمان
آن را صادر کرده اند به غیر از تهیه ب سته های معی شتی برای نیازمندان که قطعا کار مطلوب و بجایی
ا ست  011 ،پی شنهاد برای کمک مومنانه ویژه عالقمندان تهیه شده ا ست که میتوانند ب صورت روزانه
یکی از آنها را انتخاب کرده و عمل کنند .
امید است همه ما در این امتحان الهی و گردنه ی عقبه ،سربلند بیرون بیاییم :

پیشنهاد ها:
روز اول
 .0امروز به عشق امیرالمومنین علیه السالو نذری بپزید و آنرا در بین همسایه ها توزیع کنید
روز دوو
 .2بسته به توان مالی تان یک قربانی انجاو دهید و آنرا در بین نیازمندان توزیع کنید ثواب
اینکار را به روح حضرت ابراهیم علیه السالو و بقیه پیامبران هدیه کنید
روز سوو
 .3به نیت شکافنده علوو اماو محمد باقر علیه السالو برای بچه های اقواو یا دوستانتان یا بچه
های مسجد محله تان کالس درس خصوصی و رایگان بگذارید
روز چهارو
 .4به نیت روی گل حضرت رقیه سالو اهلل علیها امروز یک اسباب بازی فکری بخرید و به کودکان
کار هدیه دهید
روز پنجم
 .5به عشق حاج قاسم سلیمانی امروز برای یکی از دوستانتان یک کتاب بخرید و به آدرس او
پست کنید
روز ششم
 .6برای شادی روح شش ماهه کربال امروز به بچه های فامیل زنگ بزنید و احوال آنها را
اختصاصا بپرسید
روز هفتم
 .7به نیت دردانه های صحرای کربال امشب موقع خواب برای فرزندانتان یک قصه بگویید و آنها
را با غمهای نیازمندان آشنا کنید
روز هشتم
 .8برای شادی روح درگذشتگان به زیارت قبور آشنایان بروید و برای قبرهای مجاور نیز گل
بگذارید و آب پاشی کنید
روز نهم

 .9به حرمت بانوی دوعالم حضرت زهرا سالو اهلل علیها که لباس عروسی شان را به فقیر
بخشیدند امروز یک دست لباس نو برای یکی از زباله گردها بخرید و به او هدیه دهید
روز دهم
 .01امروز دست به قلم شو و نامه ای محبت آمیز به یکی از دوستانت بنویس و از خوبیهایش
برایش بگو  .ثواب اینکار را به روح پیامبر بزرگمان هدیه کن
روز یازدهم
 .00به نیت کریم اهل بیت اماو حسن مجتبی علیه السالو به سوپرمارکت یکی از محله های
حاشیه شهر بروید و حساب دفتری یک یا چند نفر را تسویه کنید.
روز دوازدهم
 .02امروز به محض اینکه از خواب بلند شدید به دوستی تماس بگیرید و به نیت برآورده شدن
حاواتتان بگویید افطار امشب را برایش می آورید
روز سیزدهم
 .03امروز نوبت انجاو یک بازی دسته ومعی و لذت بخش است که همدلی و یکرنگی را دربین
شما بیفزاید
روز چهاردهم
 .04امروز به نیت گره گشایی از مشکالتتان نیت کنید گره زندگی نیازمندی را باز کنید برای اینکار
لوازو مشاغل ساده خانگی را به نیازمندی بدهید و به او یاد بدهید از آن طریق امرار معاش
کند  .خودتان نیز میتوانید محصوالتی که تولید میکند را با قیمت خوب بخرید مثال کاموا
بدهید که برایتان بافتنی کند یا مرغ و خروس بدهید و تخم مرغ های مورد نیازتان را ازاو
بخرید یا مواد ترشی و مربا بدهید و محصول را از او خریداری کنید یا گووه بگیرید تا برایتان
رب آماده کند یا سبزی بگیرید تا برایتان خشک کند یا میوه بگیرید که چیپس میوه آماده کند
و شما از او خریداری کنید
روز پانزدهم
 .05امروز تصمیم بگیرید برای اولین میالد ائمه ای که در پیش داریم درب منزلتان را با یک ریسه
رنگی و یا یک پرچم تزیین کنید و اینکار را در فضای مجازی ترویج کنید
روز شانزدهم

 .06امروز برای شادی اماو زمان عج تصمیم بگیرید قضاوتهای بد را از خود دور کنید و به همه
حسن هن داشته باشید
روز هفدهم
 .07امروز راهی پیدا کنید که در کنار هم در خانه و محل کار حسابی بخندید و اطرافیانتان را
خوشحال کنید ثواب اینکار را تعجیل در فرج امامی قرار دهید که با آمدنش غمها خواهند
رفت
روز هجدهم
 .08امروز روز خوشحال کردن روزه اولی های فامیل است به هر طریقی که بلدید اینکار را انجاو
دهید
روز نوزدهم
 .09امروز به همسرتان استراحت دهید و به او بگویید همه کارهای خانه به عهده شماست ثواب
این کار ارزشمند رو عاقبت بخیری همسرتان قرار دهید
روز بیستم
 .21امروز با آرزوی سیر شدن همه گرسنگان عالم دستور پخت غذای خوشمزه ای که بلدید را با
چند نفر به اشتراک بگذارید و از آنها بخواهید از غذایی که درست کرده اند برای شما عکس
بگیرند
روز بیست و یکم
 .20امروز به نیت تشنه لبان کربال تعدادی آبمیوه خنک بگیرید وبه پلیسهای سر چهار راهها هدیه
دهید
روز بیست دوو
 .22امروز حدیث زیبایی را در شبکه های اوتماعی به اشتراک بگذارید و ن ر بقیه اعضای گروه ها
را در مورد آن حدیث وویا شوید
روز بیست و سوو
.23

امروز  ،روز به اشتراک گذاشتن تجربه های خوبتان است چند تجربه را به اعضای

خانواده و چند تجربه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و از آنها نیز بخواهید تجربیات شان
را در هر زمینه ای در اختیار شما قرار دهند
روز بیست و چهارو

 .24امروز به نیت شمس الشموس اماو رضا علیه السالو در اطرافیانتان وستجویی کنید ببنید آیا
شخصی ووود دارد که نیاز به قرض الحسنه داشته باشد اگر هست دست بکار شوید یا
خودتان به او قرض دهید یا ضامنش شوید
روز بیست و پنجم
امروز به فکر یک باقیات الصالحاتی باشید که بعد از شما هم ثوابش را برای شما

.25

بنویسند یک فرو وقف نامه تن یم کنید  ،درخت ثمر دهی را بکارید ،سنت خوبی را پایه
گذاری کنید ...
روز بیست و ششم
.26به نیت اماو حسن عسکری سری به سایت حمایت از زندانیان بزنید  ،افرادی ووود دارند که
به خاطر مبلغ محدودی یا مشکل قابل حلی در زندان هستند که آزاد کردن آنها از عهده شما
برمی آید یا واسطه شوید که مشکلشان حل شود
روز بیست و هفتم
.27

امروز برای برآورده شدن حاواتتان به یکی از مراکز نگهداری کودکان معلول و استثنایی

سری بزنید و غذا یا میوه یا هدیه ای برای آنها ببرید
روز بیست و هشتم
.28

امروز در پی این باشید که درهای رحمت الهی به رویتان باز شود از مسجد محله یا

دوستانتان وویای حال گروه های وهادی بشوید آنها چند سال است که در حال خدمت
رسانی به هموطنان هستند ببینید چه کمکی (مالی و غیر مالی)می توانید به آنها بکنید
روز بیست و نهم
 .29امروز روز آب میوه گیری است  ،آبمیوه ها را در بطری هایی بریزید و در بیمارستان بین
بیماران و پرسنلی که خسته از بحران کرونا هستند توزیع کنید
روز سی او
.31

شهدای مدافع حرو را فراموش نکنید که سالمت و امنیت امروز کشورمان بخاطر

وانفشانی آنهاست به نیت آنها حلوایی درست کنید و در بین اقواو و دوستانتان توزیع کنید
روز سی و یکم
 .30چند گیاه معطر و خوش طعم را مخلوط کنید و در بسته بندی های کوچکی بین همکارانتان
توزیع کنید تا زمان افطار روزه شان را با دمنوش شما بازکنند

روز سی و دوو
.32

اگر شاغل هستید امروز قول بدهید کار یک ارباب رووع را بیشتر از توقع اش پیگیری

کنید و رضایت کامل او و دعای خیرش را کسب کنید
روز سی و سوو
.33

عیادت از یک مریض را به نیت اماو سجاد علیه السالو در برنامه امروزتان بگنجانید

روز سی و چهارو
.34

دست بکار شوید و یک کیک خوشمزه را برای پدر و مادرتان تهیه کنید و لبخند رضایت

را بر لبهایشان بنشانید
روز سی و پنجم
.35

اگر ماشین دارید امروز یک مسافر را به عشق پیامبر مهربانی ها صلی اهلل علیه و آله

سوار کنید و به مقصد برسانید
روز سی و ششم
.36

امروز به عشق امیرالمومنین علیه السالو یک پیاو صوتی محبت آمیز برای دوستتان

بفرستید
روز سی و هفتم
.37

امروز به روی گل حضرت زهرا سالو اهلل علیها یک گلدان گل کوچک روی میز همکارتان

قرار دهید
روز سی و هشتم
.38

امروز به یاد حال و هوای حرو حضرت وواد علیه السالو از یک دستفروش ضعیف که

ونس هاش روی دستش مانده خرید کنید و مابقی پول خود را پس نگیرید
روز سی و نهم
.39

امروز به یاد سردار دلها شهید قاسم سلیمانی و شادی روحش یکی از اعضای خانواده

تان را غافلگیر کنید
روز چهلم
 .41امروز به نیت اماو حسن مجتبی علیه السالو سری به سایت کمیته امداد بزنید و یک یتیم را
تحت حمایت ماهیانه خود قراردهید

روز چهل و یکم
 .40امروز به عشق حضرت رقیه سالو اهلل علیها آروزی یک یتیم را برآورده کنید
روز چهل و دوو
 .42امروز به نیت خدمت به پیامبر صلی اهلل علیه و آله به سیدی که در خانواده یا در اطرافیانتان
است محبتی کنید و گرهی از زندگی اش باز کنید
روز چهل وسوو
امروز به نیت شهدا اگر به میوه فروشی رفتید چند کیلو میوه هم برای همسایه تان

.43

بگیرید و به او بگویید میوه های خوبی داشت برای شما هم خریدو
روز چهل وچهارو
 .44امروز به عشق مادر پاکی ها حضرت زهرا سالو اهلل علیها درب منزل خودتان و همسایه
هایتان را آب و وارو کنید
روز چهل وپنجم
امروز به نیت اماو زمان (عج)به نیازمندی سر بزنید و مشکلش را تا وایی که میتوانید

.45

برطرف کنید یا واسطه شوید که مشکلش برطرف بشود
روز چهل وششم
 .46امروز با یک کفش فروشی هماهنگ کنید و بن خرید را بین چند خانواده نیازمند توزیع کنید
که با انتخاب خودشان کفشی انتخاب کنند و در ازای آن بن را تحویل فروشنده دهند سپس
شما مبلغ بن ها را با فروشنده تسویه کنید
روز چهل وهفتم
.47

خیلی از نیازمندان محتاج نان شب نیستند بلکه لوازو اصلی زندگی شان خراب شده ،

با یک تعمیرکار صحبت کنید که لوازمشان را تعمیر کند و هزینه اش را شما تسویه کنید
روز چهل وهشتم
.48

امروز به حب اماو علی علیه السالو با دوستان و آشنایانتان قرار بگذارید ماهیانه یک

وعده از گوشت مصرفی شان را کنار بگذارند تا بصورت ماهیانه و در شب والدت یا شهادت
ائمه بین نیازمندان توزیع کنید
روز چهل ونهم

 .49امروز به حرمت پیامبر خوبی ها به خودتان قول دهید  01دقیقه زودتر از قرارهایتان به مکان
مورد ن ر برسید
روز پنجاهم
 .51امروز به نیت اماو حسین علیه السالو دنبال این باشید که حال یک نفر رو به هر طریقی که
میشه بهتر کنید
روز پنجاه و یکم
 .50اگر در اطرافیانتان یا محله تان پرستار یا پزشکی میشناسید که این روزها درگیر بیماران
کرونایی بوده به آنها پیاو دهید که برای تشکر از خدماتشان خرید مایحتاج یک هفته ی
منزلشان را شما خریداری میکنید (بدیهی است فقط خرید را شما باید انجاو دهید و پول را
خودشان پرداخت خواهند کرد)
روز پنجاه ودوو
امروز به عشق امیرالمومنین علیه السالو به فکر کارگران روزمزد باشید که این روزها

.52

بیکار شده اند بهترین کار پیش خرید خدمات آنها در طول سال است
روز پنجاه وسوو
.53

حسابی مشترک بازکنید و با اعضای خانواده و دوستان و آشنایان قرار بگذارید که

پولهای صدقه شان را به این حساب واریز کنند و با مبلغ ومع شده گره بزرگی از نیازمندی را
بازکنید
روز پنجاه وچهارو
ثواب کار امروز رو به اماو رضا علیه السالو هدیه کنید امروز به هیچ ووه اخم نکنید غر

.54

نزنید و با رضایت به همه چیز و همه کس نگاه کنید
روز پنجاه وپنجم
.55

امروز به نیت سیدالساودین علیه السالو عطر ودیدی بخرید و به اطرافیانتان هدیه

دهید
روز پنجاه وششم
.56

امروز یک دستکش کار و یک بسته ماسک و یک مایع ضدعفونی بخرید و به یکی از

زباله گردها هدیه دهید
روز پنجاه وهفتم

.57

امروز روز آموزش است به شکرانه اینکه هنرهایی بلدید  ،آنرا به یک نوووان بصورت

رایگان آموزش دهید
روز پنجاه وهشتم
.58

امروز به نیت لبخند اماو زمان (عج) بیش از اندازه خوشحال باشید و سعی کنید تا

شب لبخند از لبانتان دور نشود
روز پنجاه ونهم
 .59امروز به نیت اماو کاهم علیه السالو پیاو محبت آمیزی برای کسی که از او قهر کرده اید
بفرستید
روز شصتم
 .61امروز به نیت اماو وعفر صادق علیه السالو اشتراک یک مجله مفید و سازنده را برای یکی از
نوووانان فامیل یا محله بخرید و به او هدیه دهید
روز شصت و یکم
 .60امروز کافیست به نیت اماو محمد باقر علیه السالو به نزدیکترین کتابخانه یا کتابخانه مسجد
محله تان بروید و با کمک کتابدار آنجا به کتابها سرو سامان بدهید
روز شصت و دوو
 .62به یاد روی باصفای اماو هادی علیه السالو به معلم قدیمی خودتان تماس بگیرید و احوالش
را وویا شوید
روز شصت و سوو
.63

امروز از آسایشگاه وانبازان وویای حال آنان شوید و به مسئوالن آنها اعالو کنید اگر

کمکی از دستتان بر می آید در خدمتگذاری آماده اید
روز شصت وچهارو
 .64طرح تعویض کتاب با یکدیگر را در بین دوستان و آشنایانتان راه اندازی کنید برای اینکار
گروهی در فضای مجازی راه اندازی کنید
روز شصت وپنجم
.65

به نیت همه اموات و رفتگان به مسجد محله تان بروید و با هماهنگی اماو وماعت

مسجد ،هر کمکی که از دستتان برمی آید را انجاو دهید

روز شصت وششم
مبلغی را به نیت اماو وواد علیه السالو در اختیار یک فعال فرهنگی قراردهید و از او

.66

بخواهید بنا به صالحدید و آتش به اختیار در کارهای فرهنگی هزینه کند
روز شصت وهفتم
.67

امروز به عشق اینکه اماو زمان (عج) احوالپرستان شود از همه دوستان قدیمی تان و

فامیل هایتان احوالپرسی کنید
روز شصت وهشتم
.68

امروز به گل روی پیامبر اکرو صلی اهلل علیه و آله برای تماو اعضای یک خانواده آبرومند

هدیه بخرید
روز شصت ونهم
 .69امروز به حال و هوای سفره با برکت اماو حسن مجتبی علیه السالو چند پرس غذا بیشتر
تهیه کنید و موقع ناهار یا شاو به زباله گردها تقدیم کنید
روز هفتادو
 .71امروز همه گلهای یک گلفروش سر چهارراه را یکجا بخرید و به نیت حضرت زینب سالو اهلل
علیها به بقیه هدیه دهید.
روز هفتاد و یکم
 .70سراغ خیریه ای که میشناسید بروید و فرو اعضای افتخاری آن ها را پرکنید و توانمندی های
تان را به آنها اعالو کنید
روز هفتاد ودوو
.72

خیلی ها چشم به راه اهدا خون من و شما هستند امروز به نیت سید الشهدا علیه

السالو به سازمان انتقال خون بروید و خون خودتان را هدیه کنید
روز هفتاد وسوو
.73

امروز از طریق اینترنت فرو اهدا عضو بعد از وفات ،را به نیت قمربنی هاشم حضرت

ابالفضل علیه السالو تکمیل کنید
روز هفتاد وچهارو

.74

به حرمت خوش صحبتی پیامبر رحمت صلی اهلل علیه و آله از امروز سعی کنید تکه

کالمهای نامناسب تان که مووب دلخوری اطرافیان میشود را حذف کنید
روز هفتاد وپنجم
.75

امروز سرحال باشید و به شکرانه سالمتی تان با یک دوست قرار پیاده روی بگذارید

روز هفتاد وششم
.76

امروز در منزتان میز مشورت راه اندازی کنید و در موضوع های مختلف از همه اعضا

خانواده بصورت رسمی و دور این میز  ،مشورت بگیرید
روز هفتاد وهفتم
.77

به عشق بچه های صحرای کربال امروز برنامه بازی طوالنی با بچه ها را بریزید و تا

وایی که میتوانید امروز را برایشان خاطره انگیز کنید
روز هفتاد وهشتم
.78

امروز به نیت شادی روح رفتگانتان به دوستی قول بدهید که هر سحر او را با تماس

تلفنی بیدار میکنید
روز هفتاد ونهم
اماو خمینی(ره) بر ما خیلی حق دارد امروز برای شادی روح ایشان به گلزار شهدا بروید

.79

،آرامگاه چند شهید را تمیز کنید و از آنها برای مسیر سعادتتان مدد بگیرید
روز هشتادو
 .81امروز  ،روز گذشت است  ،اگر از کسی دلخوری دارید برایش در خلوت تان از ته دل دعا کنید ،
ثواب اینکار را به اماو موسی کاهم علیه السالو هدیه کنید
روز هشتاد و یکم
 .80از امروز به خودتان قول دهید سیره پیامبر اکرو صلی اهلل علیه و آله در سالو کردن به کودکان
را در زندگی تان پیاده کنید
روز هشتاد و دوو
.82

اگر کسی از شما به هر علتی دلخور است به عشق حضرت زهرا سالو اهلل علیها شجاعت

به خرج دهید و از او عذرخواهی کنید مطمئن باشید پشیمان نمیشوید
روز هشتاد و سوو

.83

امروز به نیت حضرت زینب سالو اهلل علیها یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی شکل

دهید برای اینکار از تجربه دوستانتان کمک بگیرید
روز هشتاد وچهارو
.84

امروز به عشق حضرت علی علیه السالو پشت دست پدر و مادرتان را ببوسید و با

محبت به آنها بنگرید و از آنها بخواهید دعایتان کنند
روز هشتاد وپنجم
.85

امروز سری به خانه سالمندان بزنید و برایشان هدیه کوچکی ببرید و حالشان را وویا

شوید و پای درد و دل آنها بنشینید ثواب اینکار را به روح پدر اماو زمان  ،اماو حسن عسکری
علیه السالو هدیه کنید
روز هشتاد وششم
.86

برای اینکه نگاه محبت آمیز خدا را ولب کنید امروز از روی مهربانی و بدون هیچ چشم

داشتی و خالصانه کاری برای شخص غریبه ای انجاو دهید
روز هشتاد وهفتم
.87

امروز برای گل روی پیامبر خوبی ها ،نذر کنید برای همراهان بیماران شهرستانی که در

اطراف بیمارستانها هستند یک وعده غذای نذری آماده کنید
روز هشتاد وهشتم
.88

امروز برای شادی روح همه کسانی که در رشد و تربیت ما موثر بودند به چند نفر از

دوستانتان بگویید که چقدر حضورشان در زندگی شما مهم و ارزشمند است
روز هشتاد ونهم
 .89امروز برای سالمتی و تعجیل در فرج اماو زمان(عج) نیت کنید و مقداری پول به دیوار
مهربانی نانوایی یا گوشت فروشی یا سوپر مارکت محله تان تقدیم کنید و اگر دیوار مهربانی
ندارند با نصب یک نوشته ساده این طرح را برای شان راه اندازی کنید
روز نود او
 .91ترحم و رسیدگی به حیوانات از سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله است امروز مقداری دانه برای
پرنده ها بریزید یا برای گربه ها غذایی آماده کنید
روز نود و یکم

 .90امروز نیت کنید برای شادی صاحب الزمان (عج) ،کدورتی که بین دو نفر از دوستان یا
آشنایان بووود آمده را برطرف کنید
روز نود ودوو
 .92میز های افطاری خیابانی را با رعایت موازین بهداشتی فراموش نکنید که غیر از اینکه مووب
رضایت خداوند و بخشیده شدن گناهان است چهره شهر را بسیار زیبا و دوست داشتنی
میکند
روز نود وسوو
.93

امروز مقدمات ازدواج یک ووان را آماده کنید و او را تشویق کنید که به ساده ترین

شکل مراسم ازدواوش را برگزار کند
روز نود وچهارو
 .94تاریخ تولد و ازدواج همه دوستان و آشنایان را در تقویم موبایلتان یادداشت گذاری کنید و هر
روز بعد از بیدار شدن از خواب اولین کاری که انجاو میدهید با نیت تالیف قلوب و خوشحال
کردن مومنین  ،تبریک به آنها باشد
روز نود وپنجم
 .95امروز به نیت اماو هادی علیه السالو پرداخت قسط واو نیازمندی را به عهده بگیرید و او را از
زیر بار قرض بیرون بیاورید
روز نود وششم
 .96امروز به خودتان قول دهید صحیح و با اخالق رانندگی کنید و مهربانی و صبر را چاشنی
رانندگی تان کنید
روز نود وهفتم
.97

هر کار خیری را که میخواهید انجاو دهید را گروهی و تیمی انجاو دهید حتی اگر به
تنهایی قادر به انجاو دادن آن باشید

روز نود و هشتم
.98به گل روی امیرالمومنین علیه السالو لیستی از نیازمندان محله تان را تهیه کنید و نیازهایشان
و توانمندی هایشان را در لیست وارد کنید و آنرا در اختیار خیرین محله بگذارید  .سعی کنید
از توانمندی هایشان استفاده کنید و در ازایش به آنها کمکی کنید

روز نود و نهم
 .99در محله تان یا در بین بچه های آشنایان و دوستانتان مسابقاتی را بصورت من م و هدفمند
طراحی کنید تا به بهانه ووایز در این مسابقات شرکت کنند و روحیه همدلی بین آنها زیاد
شود
روز صدو
.011

امروز به نیت خوشحال کردن اماو زمان (عج)پادکستهای وذابی را با کمک همه اعضای

خانواده برای گروههای خانوادگی در فضای مجازی تهیه کنید و در آن هدفمند به دنبال رفع
کدورت و ایجاد محبت و همدلی بین اعضای فامیل باشد.

مجمع مشاوران ووان نماینده ولی فقیه در استان فارس و اماو ومعه شیراز
و ما توفیقی اال باهلل العلی الع یم
التماس دعا

