


پیام تبریک مدیرکل بهزیستی گیالن به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر

دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان طــی پیامــی ، فرارســیدن دهــه مبــارک 
فجــر را تبریــک گفــت.

متن پیام به شرح ذیل می باشد

دهــه فجــر انقــاب اســامی، ســرآغاز طلــوع خورشــید درخشــان انقــاب اســامی و تبلــور شــکوه و 
عظمــت نهضتــی مبتنــی بــر تعالیــم نبــوی اســت کــه توانســت حکومتــی الهــی را در ایــن مــرز و بــوم 
الهــی و آســمانی کــه هــر روز درخــت اعتبــار و شــکوهش پربارتــر و تنومندتــر می شــود، تثبیــت کنــد.
ــران اســامی، ضمــن  ــارک فجــر و بهــاری دیگــر از انقــاب شــکوهمند ای ــام اهلل دهــه مب در آغــاز ای
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و امــام شــهدا، فرارســیدن چهــل و ســومین فجــر پیــروزی انقــاب 
اســامی را بــه محضــر رهبــر فرزانــه انقــاب و همــه مســئوالن و خدمتگــزاران نظــام، ملــت شــریف 
ایــران، خانــواده بــزرگ بهزیســتی تبریــک و شــادباش عــرض مــی نمایــم و از خــدای ســبحان توفیــق 

احیــای همیشــگی و پاسداشــت ارزش هــای انقــاب اســامی را مســئلت دارم.





بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر 
انقــاب اســامی مراســم غبارروبــی ، عطرافشــانی 
ــنبه  ــه ش ــهدا روز س ــر ش ــزار مطه ــاران م و گلب
ــزار  ــهدا برگ ــزار ش ــاه در م ــن م ــم بهم دوازده

ــد. گردی

ــای  ــان ه ــا آرم ــاق ب ــد میث ــور تجدی ــه منظ ب
واالی معمــار کبیــر انقــاب اســامی حضــرت 

ــی )ره( و شــهدای گرانقــدر مراســمی  امــام خمین
ــا،  ــازمان ه ــران کل س ــی از مدی ــور جمع ــا حض ب
ــان  ــتان ، کارکن ــی اس ــی و انتظام ــات نظام مقام
ادارات ، همــکاران بهزیســتی گیــان و مــردم 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــریف اس ش
مراســم غبارروبــی ، عطرافشــانی و گلبــاران مــزار 

شــهدا بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر

مراسم غبارروبی ، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت ایام اهلل دهه فجر



ــه  ــاه ب ــن م ــم بهم ــنبه ، دوازده ــه ش ــح روز س صب
ــه  ــرا )س( و ب ــه زه ــرت فاطم ــبت والدت حض مناس
ــواده  ســن تکلیــف رســیدن دختــران مراکــز شــبه خان
و فرزنــدان امــداد بگیــر بهزیســتی اســتان ، مقــارن بــا 
اولیــن روز ایــام اهلل دهــه فجــر مراســم جشــن تکلیــف 
در حســینیه حضــرت علــی اصغــر)ع( بهزیســتی گیــان 

ــد. ــزار گردی برگ
ــه همــت ســتاد اقامــه نمــاز بهزیســتی  ــن برنامــه ب ای
گیــان ، حــوزه امــور فرهنگــی ، حــوزه امــور اجتماعــی 
ــا  ــواده ب ــبه خان ــرت و مراکزش ــرآن و عت ــون ق ، کان
حضــور حضــرت حجــت االســام حجــازی  رییــس ســتاد 

اقامــه نمــاز اســتان گیــان، تکاملــی  مشــاور مدیــرکل و 
مســئول امــور فرهنگــی ، حجــت االســام نــادم  مشــاور 
ــط عمومــی ، حبیــب دوســت   ــرکل و مســئول رواب مدی
ــان  ،  ــتی گی ــاد بهزیس ــهید ارش ــگاه ش ــده پای فرمان
ــس  ــوروزی  ریی ــت ، ن ــس اداره حراس ــور ریی ــدی پ مه
اداره بهزیســتی رشــت ،  لیــا مهــدی پــور دبیــر ســتاد 

ــد. ــزار گردی ــان برگ ــتی گی ــاز بهزیس ــه نم اقام
ایــن جشــن  بــا اجــرای برنامه هــای فرهنگــی متنــوع : از 
جملــه ســخنرانی ، آمــوزش احــکام ، عروســک گردانــی، 

مســابقه  ، ســرود واهــدای جوایــز همــراه بــود.

در اولین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر
برگزاری مراسم جشن تکلیف دختران مراکز شبه خانواده و فرزندان امداد بگیر بهزیستی گیالن



ــی ۱۴۰۰  ــن مل ــعار جش ــدن ش ــق ش ــت محق جه
ــن  ــاه وهمچنی ــتی وگل وگی ــع دس ــگاه صنای نمایش
ــار  ــای همی ــروه ه ــط گ ــی توس ــدات خانگ تولی
وخودیــار محلــی و جامعــه هــدف بهزیســتی مهیــا 

ــه  ــام جمع ــدار و ام ــور بخش ــا حض ــود ب ــده ب ش
ــاح  ــتان افتت ــتی شهرس ــت بهزیس ــالم و ریاس اس

ــد.  ش

به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی وگل وگیاه در شهرستان تالش



ــتی  ــرکل بهزیس ــژاد مدی ــوی ن ــین نح ــر حس دکت
ــری  ــابقات سراس ــروز در مس ــان ام ــتان گی اس
تکوانــدو فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی 
ــت  ــر رش ــدو الغدی ــالن تکوان ــه در س ــران ک ای

ــرد. ــدا ک ــور پی ــد، حض ــزار ش برگ
ــان  ــه در گی ــی فقی ــده ول ــت نماین ــی اس گفتن
ــی  ــول فاحت ــت اهلل رس ــت آی ــه رش ــام جمع و ام

ــرکل  ــژاد مدی ــوی ن ــین نح ــر حس ــاق دکت باتف
سراســری  مســابقات  در  گیــان  بهزیســتی 
تکوانــدو فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی 
ایــران در ســالن تکوانــدو الغدیــر رشــت حضــور 

ــد یافتن

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
حضور مدیرکل بهزیستی گیالن در مسابقات سراسری تکواندو ناجا 



صبــح روز چهاردهــم بهمــن مــاه آیــت اهلل فاحتی 
ــه  ــام جمع ــان و ام ــه در گی ــی فقی ــده ول نماین
رشــت بــا مــدال آوران گیانــی پاراالمپیــک توکیــو 

دیــدار کــرد

آیــت اهلل رســول فاحتــی امــروز در دیــدار مهدی 
پــور رهنمــا نایــب قهرمــان پاراتکوانــدو و ســامان 
رضــی دارای مــدال برنــز وزنــه بــرداری قدرتــی 
ــک  ــا تبری ــو ب ــک توکی ــدال آوران پاراالمپی از م
ســالروز میــاد امــام محمــد باقــر علیــه الســام 
اظهــار کــرد: بــه جوانــان مــدال آوری کــه بــرای 
ــامی  ــوری اس ــم جمه ــزاز در آوردن پرچ ــه اهت ب
ایــران در عرصــه هــای بیــن المللــی تــاش مــی 

ــیار  ــدام بس ــن اق ــم و ای ــی گوی ــک م ــد تبری کنن
ــت. ــمند اس ارزش

ــمند  ــف ارزش ــای مختل ــه ه وی، ورزش را در جنب
ــورهای  ــکاران کش ــزود: ورزش ــرد و اف ــوان ک عن
مســلمان کــه در راســتای اعتقــاد و هویــت خــود 
ــای  ــتند ج ــی ایس ــتی م ــم صهیونیس ــه رژی علی

افتخــار دارد.

ــین  ــر حس ــم دکت ــن مراس ــت در ای ــی اس گفتن
نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان و مریــم 
بخشــی مدیــرکل ورزش و جوانــان گیــان حضــور 

ــتند  داش

آیت اهلل فالحتی در دیدار مدال آوران گیالنی پاراالمپیک توکیو:
ورزشکاری که بر سکوی قهرمانی می ایستد به فکر عزت ملی است/ ضرورت حمایت 

از ورزشکاران در عرصه بین المللی/ سعادت جامعه در سایه نشاط روحی و روانی 
جوانان محق



ــه  مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان از شــروع ب
ــروژه ۴۸ واحــدی مســکن معلــوالن  ــاره پ کار دوب
ــاله  ــار س ــف چه ــس از توق ــفت پ ــتان ش شهرس

ــر داد. خب

ــروژه  ــت: پ ــار داش ــین نحوی نژاداظه ــر حس دکت
ــفت  ــتان ش ــوالن شهرس ــکن معل ــدی مس ۴۸ واح
ــف  ــال ۹۶ متوق ــی آن از س ــات اجرای ــه عملی ک
فعــال  آن  ســاختمانی  کارگاره  بــود،  شــده 

. ســت ه ا شد

ــکن  ــدی مس ــروژه ۴۸ واح ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
معلــوالن شهرســتان شــفت ســال ۹۵ آغــاز شــده 
ــال  ــا در س ــن واحده ــاخت ای ــزود: س ــود، اف ب
ــی  ــهیات بانک ــاص تس ــدم اختص ــل ع ــه دلی ۹۶ ب

ــود. ــده ب ــف ش ــر متوق ــکن مه مس

مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان بــا اشــاره بــه 
ــای  ــن واحده ــاخت ای ــدی س ــرفت ۳۵ درص پیش
مســکونی خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس آخریــن 
تصمیمــات ایــن پــروژه در قالــب طــرح نهضــت 
ملــی مســکن جــزء پــروژه هایــی خواهــد بــود که 

ــش  ــت پوش ــول تح ــه ۴۸ معل ــده ب ــال آین ــا س ت
بهزیســتی شــفت تحویــل داده خواهــد شــد.

از  دریافتــی  آمارهــای  آخریــن  اســاس  بــر 
ــرح  ــروع ط ــا ش ــال ۸۸ ب ــان، از س ــتی گی بهزیس
ــون  ــتی تاکن ــازمان بهزیس ــکن در س ــت مس نهض
بیــش از ســه هــزار و ۳۰۰ خانــوار تحــت پوشــش 
بهزیســتی گیــان بــا دریافــت کمــک باعــوض از 
ســازمان بهزیســتی در قالــب برنامــه هــا و تفاهم 
ــرپناه  ــب س ــتان صاح ــف در اس ــای مختل ــه ه نام

ــد. ــده ان ش

شهرســتان شــفت بــا دو بخــش مرکــزی و 
جیــرده،  دهســتان  چهــار  احمدســرگوراب، 
ــوع ۱۰۲  ــه و در مجم ــر و نصیرمحل ــرا، چوب ماس
ــتان  ــز اس ــرب مرک ــری غ ــتا، در ۲۵ کیلومت روس

ــت. ــع اس ــان واق گی

ــت دارد، ۶۵  ــر جمعی ــون نف ــم میلی ــان دو و نی گی
هــزار خانــوار از خدمــات بهزیســتی گیــان بهــره 

مــی برنــد

به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
ساخت ۴۸ واحد مسکن معلوالن شفت از سرگرفته شد



معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی گیــان 
ــی  ــدف آگاه ــا ه ــه ب ــت: کارزار گل و شیش گف
ــه  ــردم ب ــوم م ــه عم ــانی ب ــاع رس ــی و اط بخش
ویــژه جوانــان و نوجوانــان در منطقــه آزاد انزلــی 

ــد. ــزار ش برگ

آریــا طوفانــی بــا اشــاره بــه مشــارکت بهزیســتی 
ــس  ــیما ، پلی ــدا و س ــی ، ص ــدر انزل ــتان بن شهرس
ــی  ــت اجتماع ــدر ، معاون ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
نیــروی انتظامــی و شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر و اداره تعــاون شهرســتان بندرانزلی 
در برگــزاری ایــن کارزار رســانه ای افــزود : باتوجه 
ــژه  ــه وی ــدر ب ــواد مخ ــرف م ــش مص ــه افزای ب
ــاد؛  ــن اعتی ــش س ــی و کاه ــی صنعت ــواد افیون م
اجــرای  بــا  مــردم  بــه  اطاع رســانی  لــزوم 
آگاهی بخشــی محلــه بــه محلــه بــا کمــک 

ــروری  ــش ض ــش از پی ــاد، بی ــای مردم نه نیروه
ــد. ــر می رس ــه نظ ب

برنامه هــای  ویــژه   : کــرد  خاطرنشــان  وی 
فرهنگــی - اجتماعــی پیشــگیری و مبــارزه بــا 
ــتان ها  ــال در بوس ــدر پارس ــواد مخ ــرف م مص
ــه ای  ــه گون ــز ب ــال نی ــود و امس ــده ب ــزار ش برگ
ــک  ــا کم ــه ب ــن برنام ــه ای ــده ک ــزی ش برنامه ری
دســتگاه های مرتبــط در محله هــا و همچنیــن 

شهرســتان ها ادامــه یابــد.

در  کارزار  پنجمیــن  ایــن  اســت  بذکــر  الزم 
ســالجاری بــوده و بــزودی در شهرســتان لنگــرود 
ــا  ــه ب ــاد گل و شیش ــگیری از اعتی ــز کارزار پیش نی
هــدف اطــاع رســانی و افزایــش آگاهــی خانواده 
ــوم  ــن مــرز و ب ــان ای ــان و نوجوان ــژه جوان هــا بوی

ــردد. ــی گ ــزار م برگ

به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
برپایی کارزار رسانه ای گل و شیشه در منطقه آزاد انزلی



مقــارن  مــاه  بهمــن  شــانزدهم  صبح امــروز 
بــا پنجمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر ســه 
ــور  ــا حض ــتی ب ــی بهزیس ــکن مددجوی ــد مس واح
فرمانــدار شهرســتان مهنــدس رضایــی ، نماینــده 
مــردم املــش در مجلــس شــورای ســامی حجت 
ــتغال  ــارکت و اش ــاون مش ــری ، مع ــام صف االس
بهزیســتی اســتان ساســان جهانبخش و کارشــناس 
ــان،  ــدس پیربازاری ــتان مهن ــکن اس ــئول مس مس
فرماندهــی م ســپاه و نیــروی انتظامــی ،بخشــدار 
ــران ادارات در روســتای ســرکله  و جمعــی از مدی

ــد . ــاح گردی ــش افتت ــتان امل شهرس

در پنجمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر ســه 
واحــد مســکن مددجویــی بهزیســتی مجموعــا بــا 
ــصد  ــارد و شش ــک میلی ــر ی ــغ ب ــرد بال ــه ک هزین
ــاد  ــتی و بنی ــوض بهزیس ــهم باع ــان  و س هزارتوم
ــون  ــاه میلی ــت و پنج ــغ دویس ــه مبل ــکن ب مس

تومــان بــه بهــره بــرداری رســید. کــه بــه 
ــواه  ــکن  توانخ ــد مس ــک واح ــن  ی ــور نمادی ط
ــا  ــع ب ــر مرب ــراژ ۶۰ مت ــا مت ــوار ب ــت خان سرپرس
هزینــه کــردی بالــغ بــر ششــصد میلیــون تومــان 
ــش  ــتان امل ــرکله شهرس ــتای س ــع در روس واق

ــد ــاح گردی افتت

گفتنــی اســت از جانب نماینــده مــردم در مجلس 
ــری  ــش مت ــرش ش ــه ف ــامی دو تخت ــورای اس ش
ــاص  ــوان کادو اختص ــه عن ــواده ب ــن خان ــرای ای ب
داده شــد  و  در ســال جــاری شــصت و دو واحــد 
ــه  ــوده ک ــاخت ب ــال س ــی  در ح ــکن مددجوی مس
پنجــاه و دو مــورد مســکن محرومیــن  ، دو مــورد 
مســکن ایتــام بــا کمــک باعــوض صــدو بیســت و 
پنــج میلیــون تومــان   ، و مابقــی مســکن خودمالکی 

بــوده کــه در حــال ســاخت میباشــند

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
افتتاح واحد مسکن مددجویی در شهرستان املش



صبــح روز یکشــنبه هفدهــم بهمــن مــاه در 
ــد  ــر ۱۲۶ واح ــارک فج ــه مب ــمین روز از ده شش
مســکونی بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در 
ــتی  ــازمان بهزیس ــس س ــور رئی ــا حض ــان ب گی
ــد  ــداد ۲۰ واح ــه تع ــد ک ــذار گردی ــور واگ کش

ــود. ــر ب ــتان رودس ــه شهرس ــق ب متعل

از ایــن تعــداد یــک واحــد مســکونی بــه صــورت 
ــتان  ــتی اس ــر کل بهزیس ــور مدی ــا حض ــن ب نمادی
دکتــر حســین نحــوی نــژاد، فرمانــدار شهرســتان 
ــتی  ــس اداره بهزیس ــهاب زاده، رئی ــدس ش مهن
ــناس  ــور، کارش ــدی پ ــان محم ــتان  پیم شهرس

مســئول مســکن بهزیســتی اســتان مهنــدس 
ــم  ــزی قاس ــش مرک ــدار  بخ ــان، بخش پیربازاری
پــور، مســئول حوزه مســکن بهزیســتی شهرســتان، 
ــز  ــئول مرک ــن، مس ــتانی، خیری ــئولین شهرس مس
مثبــت زندگــی در روســتای زیــاز محلــه رودســر 

ــد. ــاح گردی افتت
گفتنــی اســت ارزش پــروژه هــای شهرســتان بــه 
ــال مــی باشــد کــه میــزان  مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ری
ــغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰/۱۱  ــتی مبل ــوض بهزیس ــک باع کم

ــال اســت. ری

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
۱۲۶ واحد مسکونی به افراد تحت پوشش بهزیستی گیالن واگذار شد



صبــح روز هجدهــم بهمــن آییــن افتتــاح ۴۷ طــرح 
ــروژه  خوداشــتغالی کــه بصــورت نمادیــن یــک پ
ــیدمحمدی  ــدس س ــور مهن ــا حض ــروری ب دامپ
توفیقــی  ،مهنــدس  شهرســتان  فرمانــدار 
بخشــدار ،دکتــر عابدیــن قاســمیان معــاون امــور 
توانبخشــی بهزیســتی اســتان ، محمــد ســرهندی 

کارشــناس مســئول مشــارکتهای مردمــی ، نســیم 
دوســت ریاســت اداره بهزیســتی شهرســتان 
ــون  ــارد وپانصدمیلی ــر دومیلی ــغ ب ــاری بال بااعتب
تومــان درروســتای اللــم بخــش ضیابر شهرســتان 

ــد . ــزار ش ــرا برگ ــه س صومع

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
آیین افتتاح ۴۷ طرح خوداشتغالی در شهرستان صومعه سرا



ــن  ــم بهم ــنبه نوزده ــه ش ــر روز س ــش از ظه پی
مــاه مصــادف بــا هشــتمین روز از ایــام اهلل دهــه 
فجــر، آییــن افتتــاح ۱۱ پــروژه مســکن مددجویــی 
ــا حضــور ساســان  بهزیســتی شهرســتان رشــت ب
جهانبخــش معــاون اشــتغال و مشــارکت بهزیســتی 
تکاملــی مشــاورمدیرکل  گیان،رحیــم  اســتان 
و مســئول امــور فرهنگــی بهزیســتی گیــان، 

ــدس  ــکبیجار مهن ــوی بخشدارخش ــیدرضا صف س
پیربازاریــان کارشــناس مســئول مســکن اســتان و 
محمدنــوروزی رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
ــزل  ــن در من ــان و نمادی ــورت همزم ــت بص رش
یکــی از مددجویــان بهزیســتی در روســتای نوشــر 

ــد. ــزار ش ــت برگ ــکبیجار رش خش

به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
آیین افتتاح مسکن مددجویی بهزیستی در شهرستان رشت



مدیرکل بهزیستی گیان دکتر حسین نحوی نژاد در پیامی یوم اهلل ۲۲ بهمن را تبریک گفت :

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا
ایــام اهلل دهــه فجــر یــاد آور رشــادت هــا و جانفشــانی هــای مــردم ظلــم ســتیز و حــق طلــب ایــران 
ــکوهمندی  ــروزی ش ــره ( و پی ــدس س ــام خمینی)ق ــرت ام ــه حض ــری مقتدران ــایه رهب ــامی در س اس
ــه  ــا ب ــان م ــت و آن را در می ــت گذاش ــران من ــلمان ای ــت مس ــر مل ــبحان ب ــد س ــه خداون ــت ک اس

ودیعــه نهــاده اســت.
بیســت و دوم بهمــن بــرای ملــت ایــران یــاد آور نعمتــی الهــی، بــی نظیــر و تاریخــی اســت کــه تحقــق 
وعــده الهــی بــرای همــه ی بنــدگان مومــن و متعهــد و اســتوار خویــش مــی باشــد و اکنــون پــس از 
گذشــت چهــل و ســه ســال از آن حادثــه الهــی، مــردم مؤمــن و غیــور ایــران بــا هوشــیاری تمــام در 
برابــر همــه فتنــه هــا ایســتاده انــد و همچــون گذشــته بــا تبعیــت از رهبــر فرزانــه خــود از اســام 
ــا فتــح قلــه هــای افتخــار و عــزت، اســتوار و پرخــروش بــه راه خــود  و انقــاب دفــاع مــی کننــد و ب

ادامــه مــی دهنــد.
ــس از  ــتی پ ــزرگ بهزیس ــواده ب ــوص خان ــی الخص ــامی وعل ــران اس ــه ی ای ــه در صحن ــت همیش مل
ــا عشــق، تعهــد و دلبســتگی  گذشــت بیــش از چهــار دهــه از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ب
هرچــه بیشــتر بــه مقــام معظــم رهبــری و آرمــان هــای راســتین انقــاب در جهــت خدمــت رســانی 
ــوری  ــتقال ، آزادی وجمه ــاب، اس ــزرگ انق ــتاوردهای ب ــرده و از دس ــاش ک ــدف  ت ــه ه ــه جامع ب
اســامی دفــاع مــی کننــد و بــا حضــور حماســی خــود در عرصــه هــای مختلــف ، پایبنــدی خــود را بــه 

آرمــان هــای راســتین انقــاب اعــام مــی نماینــد.
 بــاری دیگــر ســالروز پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ایــران را بــه مقــام معظــم رهبــری ،  امــام 
مهربــان امــت )ره(،  ارواح پــاک و مطهــر همــه شــهیدان گلگــون کفــن ، ملــت شــریف ایــران ،  همــه 
ــا   ــه بی همت ــم و از درگاه یگان ــی گوی ــت م ــک و تهنی ــتی تبری ــاش بهزیس ــر ت ــران پ ــان و مدی کارکن
ــا  ــد ت ــا کن ــران عط ــزرگ ای ــردم ب ــه م ــته ب ــت شایس ــق خدم ــا توفی ــه م ــه هم ــم ب ــئلت می کن مس

ــم انقــاب اســامی باشــیم. بتوانیــم شــکرگزار نعمــت عظی

پیام تبریک مدیرکل بهزیستی گیالن به مناسبت یوم اهلل ۲۲ بهمن 




