
 با آغاز مرحله دوم رزمايش كمك ه��اي مؤمنانه در تهران و 
به همت س��پاه حضرت سيدالش��هدا)ع( بيش از 500 بسته 
معيش��تي و مهم تر از آن لوازم التحريرهاي��ي براي محصالن 
خانواده كارگران آس��يب ديده از كرونا آم��اده و در بين آنان 

توزيع شد. 
معاون روابط عمومي س��پاه حضرت سيدالش��هدا)ع( استان 
تهران با بيان اينكه رزمايش همچنان ادامه دارد و با توجه به 
برنامه اجرايي مي شود، مي گويد: »در راستاي اجراي منويات 
مقام معظم رهب��ري در خصوص طرح مواس��ات و همدلي، 
همزمان با سراس��ر كش��ور، مرحله دوم رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه و طرح مواسات از سوي بسيج كارگري استان تهران 
برگزار شد.« وي مي گويد: »سازمان بسيج كارگري به همت 
كارگران كارخانجات استان تهران در جهت تحقق فرمايشات 
رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص كمك هاي مؤمنانه، 
روز 14مرداد همزمان با سراسر كشور رزمايش مواسات را به 

صورت ويژه برگزار كرد.«

منوچه��ر س��االروند مي افزايد: »اي��ن رزمايش با حضور س��ردار 
حس��ن زاده فرمانده سپاه حضرت سيدالش��هدا)ع( استان تهران، 
خيران، امام جمعه شهرستان ري، معاون استاندار تهران و فرماندار 
ويژه شهرس��تان ري، فرماندهان نواحي مقاومت بس��يج و ساير 

مسئوالن در محل شركت سايپا پرس باقر شهر برگزار شد.«
به گفته اين مسئول، رزمايش با حضور بسيجيان حوزه هاي 
مقاومت بسيج كارگري اس��تان تهران برگزار شد و هر حوزه 
مقاومت در شهرس��تان تابعه خود، توزيع كمك هاي مؤمنانه 
بين جامعه هدف و اقشار آسيب پذير و نيازمندان را آغاز كرد. 
وي مي گويد: »در اين رزمايش، كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
خيران و كارگاه هاي توليدي جمع آوري و بين كارگران آسيب 
ديده از شيوع كرونا و افراد نيازمند توزيع شد. همچنين بخشي 
از اين كمك ها نيز ب��راي تأمين لوازم التحري��ر دانش آموزان 

نيازمند هزينه شد.«
   بسيج تمام نيروها در خوزستان

در خوزستان تمام ظرفيت ها و نيروها براي اجراي مرحله دوم 

رزمايش كمك هاي مؤمنانه بسيج شده اند تا يك بار ديگر به 
ياري خانواده هاي نيازمند و كم برخوردار بشتابند. 

موضوعي كه جانشين فرماندهي سپاه وليعصر خوزستان 
با بيان اينك��ه با توجه ب��ه فرامين روزهاي گذش��ته مقام 
معظم رهب��ري، مرحله دوم رزماي��ش كمك هاي مؤمنانه 
طي س��ه مرحله انجام خواهد ش��د، مي گويد: »در مرحله 
اول كمك هاي مؤمنانه در طول سه ماه گذشته طي شش 
مرحله توانستيم قريب به ۳00 هزار بسته كمك معيشتي 

را توزيع كنيم.«
سرهنگ نعمت اهلل باقري مي افزايد: »اين بسته ها كه به همت 
نيكوكاران، نهادها و مجموعه سپاه پاسداران تهيه شده بود بين 
نيازمندان و متضرران از كرونا مانند خانوارهاي تحت پوشش 

كميته امداد و بهزيستي توزيع شد.«
وي با اش��اره به آغاز مرحله دوم اين رزمايش تأكيد مي كند: 
»اين مرحله در س��ه دوره انجام مي ش��ود كه مرحله اول آن 
در دهه واليت و اعياد قربان و غدير، مرحله دوم و سوم نيز به 

ترتيب براي دهه محرم و اربعين پيش بيني شده است.«
به گفته باقري، بنا بر برنامه هاي پيش بيني ش��ده، در مرحله 
اول رزمايش مقرر ش��د تا در پايگاه هاي مقاومت بس��يج در 
س��طح اس��تان و نواحي مقاومت حدود ۲0هزار بسته آماده 
و توزيع ش��ود.  وي با اش��اره به اينكه كمك هاي مرحله اول 
بيشتر معيشتي خواهد بود و با توجه به اينكه دهه كرامت را 
پيش رو داريم بخشي از كمك ها به اهداي جهيزيه تخصيص 
مي يابد، مي گويد: »قسمتي از كمك هاي مرحله دوم با توجه 
به اينكه با شروع سال تحصيلي جديد همزمان خواهد بود به 
تهيه نوش��ت افزار براي دانش آم��وزان خانوارهاي بي بضاعت 
اختصاص مي يابد و مرحله س��وم كه همزمان با اربعين است 
با توجه به اينكه احتمال كمتر شدن تجمعات به دليل شيوع 
كروناست به صورت بسته هاي معيش��تي و پخت غذا توسط 

مواكب انجام مي شود.«
   توزيع كمك ها  ميان نيازمندان رودبار

در رودبار و در مرحله نخست طرح كمك مؤمنانه بيش از يك 
ميليارد تومان كمك هاي نقدي و غيرنقدي مردمي جمع آوري 

و ميان نيازمندان توزيع شد. 
فرمانده سپاه ناحيه رودبار با اشاره به آغاز مرحله دوم از طرح 
كمك مؤمنانه به دستور مقام معظم رهبري مي گويد: »ملت 
ايران با مشاركت همه جانبه در مرحله نخست اين طرح خوش 
درخش��يدند و بالغ بر يك ميليارد تومان كمك جمع آوري و 

توزيع شد.«
سرهنگ پاسدار حسن فيضيان ادامه مي دهد: »توزيع غذاي 
گرم، نان و ساير اقالم غذايي در ميان خانواده هاي نيازمند از 

جمله اقدامات انجام شده است.«
وي با اعالم اينك��ه مرحله دوم طرح كم��ك مؤمنانه در دهه 
واليت، دهه اول محرم و دهه آخر ماه صفر اجرا مي شود، تأكيد 
مي كند: »اين دوره از طرح كمك مؤمنانه در قالب قرارگاه هاي 
محله محور انجام خواهد شد و جمع آوري و توزيع كمك هاي 
مردمي به صورت محله اي و با محوريت مساجد و ائمه جماعات 

انجام مي شود .«
   كمك هاي كوچك براي حركتي بزرگ

از همان نيمه ش��عبان، وقتي بحث همدلي و مواسات مطرح 
شد، تمام ايران يكپارچه مؤمنانه پيش آمدند تا كمك هايشان 
را به دس��ت آس��يب ديدگان از كرونا و خانواده هاي نيازمند 
برسانند. شهرها و روستاها شاهد ثبت اتفاقاتي بودند كه حتماً 
در تاريخ ماندگار خواهد شد و حاال دوباره همان روزها تكرار 

خواهند شد. 
آماده كردن گوش��ت ن��ذري و توزيع آن بي��ن نيازمندان 
توسط بسيج خوهران شهرس��تان »تسوج« در آذربايجان 
شرقي از جمله كارهايي است كه هرگز نمي توان به مقدار 
آن فكر كرد، بلكه ارزشش را بايد در نيت و حضور مؤمنانه 

بانيان آن ديد. 
فرمانده حوزه حضرت زينب)س( شهرستان تسوج در باره اين 
حركت خداپس��ندانه مي گويد: »در راستاي عمل به منويات 
رهبر فرزانه انق��الب و به منظور ج��ذب كمك هاي مؤمنانه، 
هفت رأس گوسفند با جمع آوري 6ميليون تومان خريداري و 
پس از ذبح در بيش از ۲50بسته گوشت قرباني بين نيازمندان 
بخش توزيع شد.« معصومه صالحي پور دستگيري از نيازمندان 
در مناس��بت هاي مختلف مذهبي را گامي مهم براي كاهش 
مشكالت آنها مي داند و تأكيد مي كند: »خيران و نيكوكاران 
اين شهرستان در اين زمينه هميشه پيشقدم بوده اند. در قرآن 
كريم نيز انفاق و كمك به نيازمندان و فعاليت هاي بشردوستانه 

بسيار سفارش شده است.«
به گفته اين مسئول، اين اقدام خداپسندانه با هماهنگي حوزه 
شهيد دستغيب تسوج، كميته امداد امام خميني)ره( و مركز 

نيكوكاري اين شهرستان انجام گرفته است. 

 3 گام همدالنه 
 در مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه
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كمك مؤمنانه با تحويل2 خانه محروم 

جهاد خدمت در منطقه صعب العبور

محروميت زدايي به وقت روشنايي
كمك 300 ميليوني بسيجيان با 15دقيقه صرفه جويي

همزم�ان با آغ�از ده�ه والي�ت و امامت 
و به مناس�بت نخس�تين س�الروز ديدار 
جهادگران با رهبر معظ�م انقالب دو باب 
خانه محروم با مشاركت بسيج سازندگي 
س�پاه انصارالمهدي )عج(، س�پاه ناحيه 
و خي�ران اس�تان زنج�ان بهره ب�رداري 
و تحوي�ل خانواده ه�اي ه�دف ش�د. 

         
سرهنگ محس��ن س��هندي، فرمانده سپاه 
ناحيه زنجان گفت:  در طليع��ه دهه امامت 
و واليت و همزمان با دومين مرحله رزمايش 
كمك مؤمنان��ه دو باب واحد مس��كوني كه 
توسط بس��يجيان گروه جهادي ۳1۳ حوزه 
مقاومت بسيج اش��رفي ساخته ش��ده بود، 
تحويل خانواده هاي نيازمند شد.  وي با اشاره 
به اينكه يكي از اين خانه ه��ا متعلق به يك 
مادر و فرزند فاقد سرپرست در شهر زنجان 

بود كه دچار حريق شده بود، گفت: »با توجه 
به در مضيق��ه بودن اين خانواده مس��تأجر، 
خانه در عرض دو هفته بازس��ازي و تحويل 
داده شد. عالوه بر آن ساخت يك باب واحد 
مسكوني در روستاي »اژدهاتلو« تمام شده و 
همراه با وسايل زندگي تحويل خانواده مورد 

نظر شد.«
س��هندي از فعالي��ت ۲۳ گ��روه جه��ادي 
جغرافيامحور و در دس��ت اق��دام بودن ۲6 
پروژه س��اخت خانه محروم خبر داد و افزود: 
»از اين ۲6 پروژه، 16 واحد به صورت احداث 
و 10 واحد به صورت مرمت و بهسازي خواهد 
بود. ضمن اينكه از واحدهاي احداثي تعداد 
10 پروژه در مناطق روستايي و شش پروژه در 
شهر زنجان است و با نام و ياد ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( همزمان با ايام 

دهه اول ماه محرم تحويل خواهد شد.«

 فرمانده ناحيه بسيج عشايري چهارمحال و 
بختياري از عزم جزم اين ناحيه و گروه هاي 
جهادي براي خدمت رس��اني به عش��اير در 

مناطق صعب العبور خبر داد. 
سرهنگ پاس��دار علي اصغر ايزدي فرمانده 
ناحيه بسيج عشايري چهارمحال 
و بختياري با بي��ان اينكه پس از 
ط��ي مس��افت 140كيلومتري 
از مرك��ز اس��تان و ب��ا گ��ذر از 
راه ه��اي س��خت گذر ب��ه نقاط 
عش��ايري»دلي« و»اله��ا« در 
منطقه دوآب صمصامي رسيديم 
و در جم��ع معتم��دان و س��ران 
ايالت، مشكالت عشاير از جمله 
جاده دسترسي، آبشخور دام و... را 
بررسي كرديم، گفت: »در راستاي 
حل مشكالت عشاير اين منطقه، 
جلس��ه مش��تركي با گروه هاي 
جهادي شهيد خدادادي و شهيد 
تورجي سپاه لنجان برگزار كرديم تا بخشي 

از مشكالت عشاير را مرتفع كنيم.« 
وي افزود: »در اين جلسه هماهنگي هاي الزم 
در خصوص خدمت رساني و محروميت زدايي 
در منطق��ه عش��ايري دوآب صمصام��ي و 
روستاي گل سرخ بين سپاه ناحيه عشايري، 

اداره كل ام��ور عش��اير و گروه هاي جهادي 
اتخاذ شد.« 

ايزدي، ساخت يك باب مدرسه سه كالسه 
در روستاي گل سرخ، استقرار اكيپ پزشكي، 
دندانپزشكي و مامايي در جهت ارائه خدمات 
درماني به م��ردم منطقه، س��اخت 18 باب 
آبشخور دام در مناطق عش��ايري و احداث 
18 چشمه حمام و سرويس بهداشتي ثابت 
در منطقه عشايري گل سرخ را از جمله اين 

خدمات عنوان كرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: »توزيع بس��ته هاي 
لوازم التحرير، س��بدهاي معيشتي، ساخت 
يك باب منزل مسكوني براي خانواده ايتام و 
ارسال وسايل و مصالح براي ساخت جاده در 
منطقه دلي و الها از ديگر اقدامات در راستاي 
اين جلسه مش��ترك براي رفع محروميت و 
خدمت رساني در اين منطقه عشايري است.«  
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج عشايري استان 
چهارمحال و بختياري، اج��راي برنامه هاي 
متنوع فرهنگي از جمله ترويج فرهنگ ايثار 
و ش��هادت با اعزام مربيان قرآني و فرهنگي 
جهت اجراي برنامه ه��اي متنوع فرهنگي و 
قرآني را  از ديگر اقدامات گروه هاي جهادي 
شهيد خدادادي و تورجي در زمان حضور در 

منطقه عنوان كرد. 

سازمان بسيج مهندسين صنعتي كشور 
و مركز بس�يج وزارت ني�رو پويش ملي 
#به- وقت- روشنايي را با هدف مشاركت 
بس�يجيان سراسر كش�ور در مديريت 
بار هاي سرمايش�ي راه ان�دازي كردند. 
اين پويش با هدف مش�اركت گسترده 
بسيجيان در طرح هاي محروميت زدايي 
با خاموش كردن يك سيستم 
سرمايشي يا هر وسيله برقي 
ديگر تنها به م�دت 15دقيقه 
اس�ت.  ش�ده  راه ان�دازي 
با توجه به اينكه سازمان بسيج 
به عنوان بزرگ ترين س��ازمان 
مردم نه��اد در جه��ان مط��رح 
اس��ت، مي تواند ب��ه عنوان يك 
تجميع كننده مطرح باش��د و با 
همكاري بسيجيان دغدغه مند 
سراس��ر كش��ور كه همواره در 
ش��رايط مختلف نش��ان دادند 
آم��اده حض��ور در عرصه ه��اي 
بيش��ماري هس��تند، بتواند در قالب يك 
پويش ملي و همگاني، نس��بت به مديريت 
بار هاي سرمايش��ي در كش��ور اقدام كند. 
كاري كه وزارت نيرو ني��ز منافع حاصل از 
آن را در اختيار سازمان بسيج جهت اجراي 
طرح هاي محروميت زدايي مش��خص قرار 

داده است. 
در ح��ال حاضر ش��ركت توانير براس��اس 
ب��ا  مش��خصي،  دس��تورالعمل هاي 
تجميع  كننده هايي كه در حوزه كاهش پيك، 
مايل به فعاليت هستند قرارداد مي بندد. اين 
نهاد ها بر اساس همان دس��تورالعمل هاي 
مرتبط، به ازاي هر كيل��ووات كاهش توان 
در هر س��اعت ۳00 تومان پاداش دريافت 

مي كنند. بر همين اساس و با مكانيسم هاي 
موجود، س��ازمان بس��يج نيز مطابق با يك 
نه��اد تجميع كننده عمل خواه��د كرد و با 
توجه به رويكرد بسيج در محروميت زدايي، 
منافع حاصل از اين پويش به طور كامل در 
طرح هاي محروميت زدايي هزينه مي شود. 

   درآم�د 300ميليوني ب�ا 15دقيقه 
صرفه جويي

اجراي ط��رح به اين نحو اس��ت ك��ه ابتدا 
براساس اطالع رس��اني هايي كه به صورت 
پيامكي به بسيجيان سراسر كشور صورت 
مي گيرد، هر بسيجي خود را موظف مي داند 
تا در زماني كه به ايش��ان اعالم مي ش��ود 
نس��بت به كنترل بار يك كولر، به طريقي 
كه آموزش ديده است، اقدام كند. با فرض 
اينكه هر كولر ب��ه طور متوس��ط حداقل 
دو كيلووات در پيك ش��بكه مؤثر باش��د و  
۲ميليون بسيجي نيز در اين طرح مشاركت 
كنند، ام��كان كنترل 4هزار م��گاوات بار 
شبكه توسط بسيجيان فراهم مي شود. پس 
از فعال شدن بسيجيان در اين طرح، آنها با 
دريافت پيامك از زمان اجرا آگاه مي شوند 
و هر ف��رد تنها به مدت 15دقيق��ه كولر يا 
هر وس��يله برقي در دس��ترس را خاموش 

مي كند. 
پاداش اين هم��كاري معادل ۳00ميليون 
تومان اس��ت كه اين رقم ب��راي طرح هاي 
محروميت زدايي هزينه مي ش��ود. در واقع 
تنها ب��ا مش��اركت 15دقيقه اي۲ميليون 
بسيجي در اين طرح، ۳00 ميليون درآمد 
طي يك س��اعت حاصل خواهد ش��د كه 
مي توان ه��ر روز ب��ا اين رق��م طرح هاي 
محروميت زدايي مناسبي را در كشور اجرا 

كرد. 
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 ۳50 واحد از مجموع 741 

پاسدار احمد ابراهيمي

مسئول سازمان بسيج 
سازندگي سپاه قدس گيالن

واحد مسكن محرومان در 
حال ساخت توسط سازمان 
بسيج سازندگي سپاه قدس 
گيالن تحويل داده ش��ده 
است. همچنين كار ساخت 
100 واح��د مس��كن ويژه 
مددجويان كميته امداد و 
شهرس��تان  بهزيس��تي 
سيل زده گميشان استان 
گلس��تان تا قب��ل از پايان 
همي��ن م��اه ب��ه اتم��ام 

مي رسد. 
پروژه هاي مسكن محرومان بسيج سازندگي سپاه قدس 
گيالن با تالش گروه هاي جهادي به پيشرفت فيزيكي 
65 تا 70 درصدي رس��يده اند.  به علت ش��يوع ويروس 
كرونا فرآيند ساخت پروژه هاي مسكن محرومان و ساير 
طرح هاي عمراني در گي��الن چند ماهي به تعويق افتاد 
ولي در حال حاضر عمليات اج��راي پروژه هاي عمراني 
توس��ط گروه هاي جهادي با رعايت كامل پروتكل هاي 

بهداشتي در حال انجام است. 

محدوديت هاي مالي و اعتباري، تورم و نوسانات قيمت 
مصالح س��اختماني از جمله مش��كالتي اس��ت كه در 
مسير ساخت پروژه هاي مس��كن محرومان وجود دارد، 
اما با همت بس��يج س��ازندگي س��پاه، همكاري مردم، 
گروه هاي جهادي و خيران استان گيالن موفقيت هاي 
بس��يار خوبي در اين زمينه حاصل ش��ده است.  اجراي 
برنامه هاي جهادي در استان گيالن به ويژه نقاط محروم 
آن اثربخش است. بسيج س��ازندگي سپاه قدس گيالن 
همواره روند اجراي فعاليت هاي جهادي و ساخت مسكن 
محرومان را با جديت و شتاب بيشتري ادامه خواهد داد 
تا در كوتاه ترين زمان ممكن محرومي��ت از تمام نقاط 
استان گيالن برچيده ش��ود. به همين دليل تمام سعي 
ما در مجموعه س��ازمان بسيج س��ازندگي سپاه قدس 
گيالن اين است كه پروژه هاي س��اخت و تعمير منازل 
سيل زدگان شهرستان گميشان را در اسرع وقت آماده 
كنيم.  گروه هاي جهادي سپاه استان گيالن در مناطق 
مختلف اس��تان به صورت محله محور ي��ا پايگاه محور 
مستقر هستند و قرار است هر كدام از گروه هاي جهادي 
در حوزه استحفاظي كه براي آنان مشخص شده است در 
عرض سه تا پنج سال نسبت به شناخت مشكالت مردم و 

سپس برطرف كردن معضالت آنان اقدام كنند. 

محروميت زدايي و خدمت 

شاهين محمدصادقي

 مسئول بسيج 
جامعه پزشكي 

بي منت به مردم، كمك به 
ارتق��اي س��المت جامعه، 
توزي��ع عادالن��ه خدمات 
مردمي و حركت در مسير 
قله هاي دانش از رسالت هاي 

مهم بسيج است. 
در ش��رايطي ك��ه ويروس 
كرونا بالي جان مردم شده، 
جامعه بس��يجي در اقشار 
مختلف وارد صحنه ش��ده 
اس��ت تا در كن��ار مردم در 
خدمت رساني مشاركت كند و آنچه در توان دارد در مسير 

سالمت مردم به كار گيرد. 
بر اساس سياست ابالغي سپاه پاسداران در بسيج جامعه 
پزشكي بايد عالوه بر خدمت پزش��كي، كارهاي ديگري 
انجام دهيم؛ از جمله بر اساس رهنمود مقام معظم رهبري 
مبني بر حفظ جمعيت و افزايش تعداد مواليد اين جامعه 
نيز بايد در اين عرصه وارد شود و در اين راستا كارگروهي 

تشكيل گردد تا منويات رهبري محقق شود. 
ضمن اينكه ورود به عرصه توليد و ساخت وسايل پزشكي 

را در اولويت قرار داده اي��م و از توليدكنندگان اين بخش 
حمايت مي كنيم تا كارها شتاب گيرد. 

مس��ئوليت ديگر ما محروميت زدايي و خدمت به مردم 
است به ويژه چون كساني كه در مناطق محروم هستند 
فراموش مي شوند و گاهي در قلب مراكز استان ها شاهد 
حاشيه نشيني و مغفول ماندن شهرونداني از خدمت رساني 
هستيم، بسيج وظيفه دارد در اين عرصه تالش بيشتري 
كند.  در حال حاضر بيش از 180هزار بسيجي در جامعه 
پزشكي عضو هس��تند و امروز بس��ياري از كساني كه در 
بيمارستان ها و درمانگاه ها خدمت مي كنند يا عضو بسيج 

هستند يا سبقه يا روحيه بسيجي دارند. 
مقابله با بحران و سيل و حوادث غيرمترقبه و كمك رساني 
به مردم از ديگر كارهاي بس��يج اس��ت و اعتقاد داريم ما 
بايد اولين كساني باشيم كه وارد امدادرساني در حوادث 
مي شويم.  حوزه سياستگذاري و مديريت، بخش ديگري 
از كارهاست و بسيج با گس��تره فراوان در بيمارستان ها، 
دانشگاه ها و بخش هاي درماني با كثرت نيروهاي تخصصي 
تحصيلكرده خود تالش مي كند گفتم��ان عمومي را به 
سمت س��المت مردم پيش ببرد و كمك كند تصميمات 
درست گرفته شود و با نمايندگان مجلس هم براي وضع 

قوانين تأثيرگذار مشورت مي كنيم. 

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهاد همدالنه در مرحله دوم 

رزمايش كمك مؤمنانه

مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه در دهه واليت، دهه اول محرم و دهه آخر صفر برگزار می شود

مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه از روز عيد س�عيد قربان آغاز شده و قرار است اين 
رزمايش در س�ه مرحله 10 روزه طي ماه هاي آينده ادامه يابد. دهه اول رزمايش مربوط 
به دهه واليت از روز عيد قربان ش�روع مي ش�ود و ت�ا روز عيد غدير ادام�ه دارد. دهه 
دوم، 10 روز ابتدايي ماه محرم است و دهه س�وم نيز 10 روز پاياني ماه صفر خواهد بود. 

در مرحله دوم اين رزمايش نيز مثل مرحله اول از توان بس�يجيان سراس�ر كشور براي 
شناس�ايي نيازمندان واقع�ي، جمع آوري كمك ه�اي خيران، تهيه كاالهاي اساس�ي، 
بس�ته بندي و توزيع ميان خانواده ها استفاده مي ش�ود. حاال در همه استان هاي كشور 
نيروها براي كمك به نيازمندان بسيج شده اند و قرار است سه دهه ماندگار را رقم بزنند. 
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با مسئوالن

 تحويل 100 واحد مسكوني 
در منطقه سيل زده گميشان تا پايان مرداد

 180هزار بسيجي
 در خدمت جامعه پزشكي


