
 دوستان و رفقای عزیز

را از کار اخراج کردند، چند بار به اسارت و  ریناپذ یکارگر آگاه، مبارز و خستگ نیا یرضا شهاب

از  یداشت، بعد از آزاد یبود و چند عمل جراح یبستر مارستانیشکنجه گرفتند، مدت ها در ب ریز

فروش  یبازارچه برا کیامرار معاش،  یزندان، به همت همسر فداکارش ربابه خانم، برا

 هیسنگ کل یبه تازگ. فروش به او ندادند ۀبه راه انداخت، آن را هم بستند و اجاز ییغذا التمحصو

سه . کشد یهمچنان به آن مبتالست و درد م یگزاف سنگ شکن کرد، ول یا نهیاش عود کرد، با هز

 وگران دارو و مداوا  یها نهیهمه، هز نیبا ا. که مبتال به کرونا هم شده است دیخبر رس شیروز پ

 زیکند به سهم خود، هر مقدار هم ناچ یحکم م یطیشرا نیدر چن ،ینفر 4 ۀخانواد کی شتیمع نیتأم

 .میزیشرافتمندش برخ ۀو خانواد فیکارگر شر نیا یاریبه 

به  یتا حد زیاست، ن ازیاز محصوالتشان که مورد ن یمقدار دیتوان با خر یم یعالوه بر کمک مال

در  انتانیاقوام، دوستان و آشنا یرا برا مهیضم ستیل دیتوان یمنظور م نیبه ا. رساند یاری شانیا

تماس  شدهداده  یکه با تلفن ها دیبخواه یو با شرح کوتاه دیبفرست( تهران و شهرستان ها) رانیا

سخت از هر  طیشرا نیاست که در ا یحداقل کار نیا. خود را سفارش دهند ازیو مواد مورد ن رندیبگ

 .دیآ یبر م یانساِن انسان دوست

 .م امکیس -با سپاس  

یشهاب یخانگ ییمحصوالت غذا  



   

. تهران یشرکت واحد اتوبوسران یکارگر  اخراج یربابه و رضاشهاب یخانگ ییمحصوالت غذا

یخالص و رب گوجه فرنگ مویآبل جات،یسبز جات،یمرباجات، ترش  

:شماره سفارش   

09194802315    ربابه

 رضا 09101788914

یشهاب یخانگ ییمحصوالت غذا  

https://telegram.me/joinchat/B9VmbDweqU-qSPH_Ll1sGw 

                                                                                           باشدیم یکانال تلگرام محصوالت شهاب نکیل نیا

محصوالت  یو یپ قیو از طرد یکانال عضو شو نیدر ا لیدر صورت تما شودیتان درخواست ماز دوس 

                                                                         دیرا سفارش ده ازیمورد ن

 :لینک تصاویر محصوالت

توجه به علت حجم زیاد عکس ها و ایجاد مشکل برای ارسال با ایمیل، تنها چند نمونه عکس داده ) 

 :(مراجعه کنید زیرمی شود، برای مشاهدۀ سایر تصاویر محصوالت، لطفاً به لینک 

https://telegram.me/joinchat/B9VmbDweqU-qSPH_Ll1sGw


)https://t.me/TASAVIR2/322( 

:لیست محصوالت غذایی شهابی  

 یبرا زمیه شیدر حال پخت با آت کیو ارگان کیدرجه  یشده با گوجه فرنگ هیته یرب گوجه فرنگ -

 .کردند تیو حما یهمراه شهیکه هم یو دوستان هایمشتر

یهمراه و دوست داشتن زانیعز یبه همه  میش طعم تقد خوش رنگ و خو یرب گوجه فرنگ نیا  

video_2021-10-30_11-18-44.mp4  

فلفل تند خوش خوراک یترش   -  

 

. گرم عتیبا طب نیآوردن قند خون و مل نیپائ یترد خوش خوراک، برا هیبام یترش -  

یابتیافراد د یبرا دیمف اریبس قند عناب و عناب  - 

درمان سرفه و گلو درد باشه تونهیم هیلعاب دار وهیم عناب -   

  یدرشت تازه و سالم بدون لک و خراب یمویشده از ل هیتازه ته یمویآبل -

https://t.me/TASAVIR2/322


 

شور تازه و خوش طعم اریخ -     

کیدرجه  یخوشمزه خانگ" به" یمربا -  

خوش خوراک و خوش طعم یبچه بالل خانگ یترش -  

خشک، تره خشک کامال  زیخشک، گشن یآش، جعفر یخشک، سبز یخشک سر گل، نعنا دیشو -

اطراف شبستر یسبز و خوش عطر روستاها ز،یتم  

یدرشت تازه و سالم بدون لک و خراب یمویشده از ل هیتازه ته یمویآبل -  

مرغوب و تازه ینیشده از بادام زم هیخوشمزه ته ینیکره بادام زم  -  

یانرژ شیافزا، ابتیاز د یریجلوگ، شهیوزن م کاهش: خواص  

فصل  یها وهیم نیشده از مرغوبتر هیته نیریتازه و خو شمزه، ترش و ملس و ش یلواشک خانگ -

وهیآلبالو و مخلوط چند م اه،یلواشک آلو زرد،زردآلو،آلو س یو بهداشت زیکامال تم   

بدون نمک، خوش خوراک و خوش طعم یآبغوره خانگ -  

ترش و خوش خوراک و خوش طعم یالبالو خانگ یالبالو و مربا یترش -  

 یترش و خوش مزه و خوش خوراک مورد استفاده در انواع خورشت، آبغوره ب اریرب غوره بس

غوره غوره ینمک و ترش  -  

یها و انواع ترش هیمورد استفاده در ادو زیو پودر تخم گشن زیتخم گشن  - 



اطراف شبستر یخشک کامال سبز و خوش عطر روستاها ینعنا -  

آب شاتوت،آب زرشک، آب  ،یآب انار، آب البالو، آب آلو بخارا، آب برگه زرد آلو، آب آلو جنگل -

یو بدون مواد افزودن یعیطب ال اخته تازه و کامالغآب ز ،یتمرهند  

 

فلفل  د،یمروار ریفلفل تند، س یتازه، ترش یبادمجان کباب تهیل یبادمجان شکم پر، ترش یترش -

خوش خوراک و خوش طعم                       ...و ریموس یترش ،یهمدان  

موجود  ره،یشده و نشده و سماغ اعال، پودر ز ابیزردچوبه آس ل،یپودر زنجب اه،یفلفل قرمز، فلفل س -

   باشد یم

یسنت یخشک کامال سبز و خوش عطر، عرق نعنا اعال و شربت نعنا ینعنا -  

نفخ ضد ،ساز خون، زا یانرژ: انگور رهیخوش خوراک و خوش طعم،خواص ش یانگور خانگ رهیش  

-  

 کم درمان: توت رهیاطراف شبستر،خواص ش یخوش رنگ و خوش طعم روستاها دیتوت سف رهیش

نی  لم  ، بخش آرامشی، خون  -  

سبز تازه و پاک شده ایلوب ،ینخود فرنگ ،یباقال  - 



: یها نیتامیتازه گندم سرشار از و یشده از جوانه  هیتازه ته یسمنو -  

  A,C,D,K,B1,B2  

خوش خوراک و( یسنت یبدون مواد نگهدارنده و افزودن خوش طعم ) 

 

تازه خوش خوراک و خوش طعم یبادمجان کباب -  

بادمجان سرخ شده تازه خوش خوراک و خوش طعم -  

سبز خرد شده، سرخ شده، سرخ شده با گوجه تازه ایلوب -  

انواع غذا نیپلو و دورچ جیساالد ، هو یدست مناسب برا کیکامال  یخالل جیهو -  

داغ ری، س یانواع ترش یتازه پوست کنده مناسب برا ریس  - 

یکرفس سرخ شده تازه و خوش عطر همراه با نعنا و جعفر  -  

ییلویک کیو  مین یو سرخ شده در بسته ها زیر یخورشت هیبام  - 

 



 

 :شماره های تماس برای سفارشات

09194802315    ربابه

 رضا 09101788914


