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مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی:

3600 برنامه به مناسبت هفته 
آذربایجان غربی برگزار شد 2بسیج در 
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حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای در پیامی با تبریک هفته بسیج، »همت 
بلند، خردمندی، درست اندیشی و توکل به خدا« را ابزارهای تجربه شده برای غلبه 

بر مشکالت کشور دانستند.
ح است: متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شر

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

هفته  بسیج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویش های تازه و با طراوت بسیجی که 
همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.

عزیزان!
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو خردمندی 
و درست اندیشی و با اعتماد و توّکل به خداوند دانا و توانا، میتوانید در همه ی 

مسائل عمومی کشور و ملت، اثربخش و مشکل گشا باشید. این تجربه چند 
دهه ی ملت ایران است.

و السالم علیکم و رحمةاهلل
سّیدعلی خامنه ای  

   ۳ آذر ۱۴۰۰  

پیام تبریک رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته بسیج

گفت:  غربی  آذربایجان  شهدای  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
انقالب  استمرار  متضمن  و  اساسی  رکن  دو  بسیج  و  انقالب  رهبر 

اسالمی است.
غربی،  آذربایجان  شهدای  سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
کشور  سراسر  بسیجیان  اقتدار  رزمایش  در  متین  علی  االسالم  حجت 
کثیری  جمع  حضور  با  که  والیت"  با  میثاق  و  بیعت  تجدید  عنوان"  با 
بیان  با  شد،  برگزار  ارومیه  )ره(  خمینی  امام  مصالی  در  بسیجیان  از 

خمینی)ره( این که امام علی )ع(  امام  و  اسالم  صدر  در 
کامل  نماد   ، معاصر  تاریخ  در 
اظهار  اند،  مخلص  بسیجی 
تمامی  الگو  امروز  کرد: 
بسیجیان کشور مقام معظم 

رهبری است.
عنصر  دو  را  مردم  و  رهبر  وی 
استمرار  و  گیری  شکل 
انقالب ها  تمامی 
خواند  دنیا  در 

انقالب  تحقق  در  اصلی  عنصر  )ره(،  امام  پیامبرگونه   رهبری  افزود:  و 
اسالمی است.

مردم  همراهی  جهاد،  و  روشنگری  با  امام   حضرت  داشت:  اظهار  وی 
ایشان  کردند؛  نابود  را  شاهنشاهی  ساله   25۰۰ حکومت  و  جلب  را 
تنها  نه  که  دادند  نشان  خود  از  استقامتی  چنان  باطل  با  مقابله  برای 

دوستداران انقالب بلکه دشمنان نیز حیرت زده شده بودند. 
است،  انسانی  عنصر  انقالب  یک  استمرار  برای  دوم  عنصر  افزود:  وی 
این مولفه برای تحقق و استمرار انقالب بسیار مهم است و با لشکر 

مخلص خداوند برابری می کند. 
یک  کننده  تداعی  بسیج،  لشکر  داد:  ادامه  متین  االسالم  حجت 
راحل  امام  نه  نبودند  اگر بسیج و مردم  پایدار و محکم است،  انقالب 
می توانستند کاری از پیش ببرند و نه رهبر معظم انقالب می توانستند 

این انقالب را استمرار ببخشند.   
اسالمی  انقالب  اساسی  رکن  دو  بسیج  و  رهبری  کرد:  خاطرنشان  وی 

است و استمرار آن را تضمین می کند. 
وی خطاب به بسیجیان گفت: شما کسانی هستید که هشت سال با 
دستان خالی در مقابل دشمنان جنگیدید و مقاومت کردید و امروز به 
عنوان ارتش های چهار کشور برتر دنیا شناخته می شوید که نه تنها 
در مقابل دشمنان ایستادگی و مقاومت کرده بلکه درس مقاومت 

را به دنیا صادر و دیکته کرده اید.
واهمه  بسیجی  نام  از  دشمن  این که  بیان  با  متین  االسالم  حجت 
دارد، خاطرنشان کرد : بسیج، کسی است که وقتی دوست نام آن را 
می شنود، امیدوار شده و وقتی دشمن این اسم را می شنود و با آن 

روبه رو می شود مایوس می گردد. 

 معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی 
قالب  در  برنامه   ۳6۰۰ بسیج  هفته  با  همزمان  گفت: 
در  است"  مردم  تن  پاره  "بسیج  شعار  با  عنوان،   ۱8۴

شهرهای مختلف استان برگزار شد.
شهدای  سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  نجمی  تقی  پاسدار  سرهنگ  غربی،  آذربایجان 
هفته  عملکرد  تشریح  مناسبت  به  خبری  نشست 
گرامیداشت بسیج،  با اشاره به این که در سال گذشته 
به دلیل شیوع بیماری کرونا در برگزاری مراسمات هفته 
افزود:  داشت،  وجود  بسیاری  محدودیت های  بسیج 
نظیر  ح هایی  طر اجرای  و  درمان  کادر  تالش  با  امسال 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  غربالگری  ح  طر
از  به دلیل واکسینه شدن حدود 8۰ درصد  همچنین 
کرونا  ستاد  از  الزم  مجوزهای  دریافت  به  موفق  مردم 
به  بسیج  هفته  برنامه های  خداوند  لطف  به  و  شدیم 
صورت گسترده البته با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در سطح شهرستان ارومیه و استان برگزار شد.
 ٧٠ افتتاح  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  وی 
پویش   ، ریال  میلیارد   ١٧٠ اعتبار  با  عمرانی  پروژه های 
نذر خون، برگزاری چندین نمایشگاه و تقدیر از فعاالن 
خدمات  رایگان  ویزیت  و  اعزام  سلیمانی،  شهید  ح  طر
سراسری  رزمایش  مربوطه،  درمانگاه های  و  پزشکی 
اقتدار  ، رزمایش  ثامن، جشنواره سراسری مالک اشتر
زن،  الگوی  همایش  عشایر،  و  سران  همایش  بسیج، 

اجرای واکسیناسیون همگانی، عطرافشانی مزار شهدا، 
برگزاری میزهای خدمت، آزادسازی ١٧6 نفر زندانی جرایم 
غیرعمد با کمک حدود 5 میلیارد تومانی، نشست های 
برنامه های  از  را  غیره  و  جهیزیه  تامین  روشنگری، 

شاخص اجرا شده در طول هفته بسیج خواند.
آذربایجان  شهدای  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون 
غربی با اشاره به نامگذاری روزهای هفته بسیج اظهار 
و  علم   - )بسیج  مقاومتی(،  اقتصاد   - )بسیج  داشت: 
پژوهش(، )بسیج - عدالت و مبارزه با فساد(، )بسیج 
- عزت ملی و مرزبندی با دشمن(، )بسیج - استقالل و 
آزادی(، )بسیج - سبک زندگی( و )بسیج - معنویت و 
اخالق( با هدف ترویج فرهنگ بسیج در ابعاد مختلف 
هفته  در  روزانه  شعارهای  عنوان  به  ترتیب  به  جامعه 

گرامیداشت بسیج مورد استفاده قرار گرفته اند.
توسعه  موجب  جوانان  به  اعتماد  و  بسیجی  تفکر   
خاطرنشان  نجمی  پاسدار  سرهنگ  می شود  کشور 
بسیجی  تفکر  کردن  نهادینه  با  اسالمی  انقالب  کرد: 

به  اعتماد  و  روحیه خودباوری  در جامعه، 
امر  این  و  بخشید  رونق  را  جوانان 

موجب شد که بحران ها و تحریم ها 
برای  گرانبها  فرصت هایی  به 

شود  منجر  کشور  توسعه 
بخش های  در  امروزه  که 

نمایان  جامعه  مختلف 

نیز  خودروسازی  صنعت  در  این که  بیان  با  وی  است. 
و  علم  جهادگران  گفت:  کنیم،  اعتماد  جوانان  به  باید 

فناوری، پیشتازان امر توسعه هستند.
حضور رسانه ها هم پای سپاه و بسیج

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی 
نقش رسانه را در تبیین عملکرد بسیج و شناساندن 
در  جهادی  نیروهای  پررنگ  حضور  برای  محرومیت ها 
مناطق مختلف استان مهم تلقی کرد و گفت:  حضور 
پیش  از  بیش  بسیج  عملکرد  تبیین  در  رسانه ها 

ضرورت دارد .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی:

رهبری و بسیج دو رکن اساسی و متضمن انقالب است
معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی:

3600 برنامه به مناسبت هفته بسیج در آذربایجان غربی برگزار شد

ینش های هنری معاونت فرهنگی سپاه های هنری معاونت فرهنگی سپاه  ینش  از تولیدات هنری و چند رسانه ای مرکز آفر بخشیبخشی از تولیدات هنری و چند رسانه ای مرکز آفر
شهداء آذربایجان غربی بمناسبت هفته شهداء آذربایجان غربی بمناسبت هفته بسیج بسیج 

برگزاری نمایشــگاه کتاب و کتابخوانی به مناسبتبرگزاری نمایشــگاه کتاب و کتابخوانی به مناسبت
 تقارن هفته بسیج و هفته کتاب  تقارن هفته بسیج و هفته کتاب 

جشــنواره و  نمایشــگاه پایگاه های مقاومتجشــنواره و  نمایشــگاه پایگاه های مقاومت
 بسیج اســوه و برتر استان بسیج اســوه و برتر استان

که به مدت 3 روز با همت روابط عمومی نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا برگزار شد، 240 جلد  در این نمایشگاه 
کتاب با تخفیف ویژه عرضه شد.

به   1400/9/3 لغایت   1400/۸/30 تاریخ  از  شهداء  سپاه  محالت  و  مساجد  بسیج  معاونت  همت  به  جشنواره  این 
مدت 4 روز در محل کانون جوانان بسیج ارومیه برگزار شد.

یاری،  مردم  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف،  های  عرصه  در  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  عملکرد  نمایشگاه  این  در 
اقتصاد مقاومتی و ... به نمایش گذاشته شد. 

الزم به ذکر است برترین های این جشنواره پس از ارزیابی داوران انتخاب و به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.

1_ تولید فیلم، نماهنگ فاخر "فرزند انقالب" و پخش از شبکه استانی و شبکه 
بسیج  های  فعالیت  گونه  داستان  بازگویی  با  نماهنگ  این   ( اجتماعی  های 
و  کوتاه  فیلم  زبان  با  را  بسیج  اقدامات  از  بخشی  کنون،  تا  تشکیل  ابتدای  از 

نماهنگ بازگو می کند(
، عکس نوشته و اینفوگرافی 2_ تولید پوستر

نهاد  این  ساله   42 خدمات  تا  بسیج  گیری  شکل  از  گرافی  موشن  تولید   _3
مقدس

بصورت  اجرا  و  استان  سراسر  در  سرود  گروه  دهها  توسط  سرود  تولید   _4
خیابانی و پاتوقی در نقاط پرتردد شهرهای استان در طول هفته بسیج

5_ برگزاری جشنواره سرود بچه های حاج قاسم در شهرستان ارومیه
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شعر

بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت 
و رشادت سرداده اند.

امام خمینی )ره(

شعر والیت و بسیج ایران

دنیاده پرصالبت لشکر بسیجینیندی
صد مرحبا بسیجه حیدر بسیجینیندی

کاملدی کل نعمت با نعمت والیت 
شکر اللها جماعت رهبر بسیجینیندی

2۳ یاشیندا یاتدی پیغمبرین یرینده
رهبر خطر ده قالسابستر بسیجینیندی

عباسه باخ سن اهلل السیز گلیر خیامه
نهر فراتین اوسته اللر بسیجینیندی

کرببال چولونده اکبر بویاندی قانه
اهلل اکبریلن  اکبر بسیجینیندی

مظلوم حسین الینده اصغر بویاندی قانه
باشدان باشا سوکولموش حنجر 

بسیجینیندی
ایراندا هر بسیجی سنگردی انقالبه

رهبر بویوردی محکم سنگر بسیجی نیندی
۱۳ یاشیندا تانکی فهمیده ساخلیبدی
یعنی قباقه گلمه کشور بسیجینیندی

سیلی موشکیده  ال قولتوغ اولدی دشمن
یاخجی بولور کی دست برتر بسیجینیندی

پهباد آمریکائی گویدن یره دوشنده
صدقیله سسلیردی. ایشلر بسیجینیندی

کشتی اسیر اوالندا سسلیردی ناخداسی
بولدوم کی قاشماغ اولماز  لنگر 

بسیجینیندی
آمریکا هی میز اوسته هر گون دوزور گزینه

بولمور گزینه های بهتر بسیجینیندی
بولدون نیه بو سوزلر قلبینده ایلشیللر

شک ایلمه بسیجی سوزلر بسیجینیندی
بولمم نیه آمریکا دوشونمور جریانی

قورتولدی بو ایراندا ووروب قاشما زمانی
بولسون بونی آمریکالی دزدان جهانی

پهبادی گله ناوی گله یوخدی امانی
شیطانی یخیب پهنه طوفاندا بسیجی

جان بازیه............
قدسین یولی اولده گچیر کرببالدن

اونان سورا سوریه همان شام بالدن
پیروزیه یول قالمادی الطاف خدادن

بیر یا علی ایستیر چیخا اسرائیل آرادن
بیر گون گورسن ملک سلیماندا بسیجی. 

اورشلیم
جان بازیه آماددی هر یاندا بسیجی

شاعر بسیجی علی حبیبی

حضرت  حوزه  کریمی  زینت  شهیده  پایگاه  فرمانده  
آمنه )س( سپاه شهرستان بوکان به تشریح برنامه ها 
و عملکرد این پایگاه در حوزه شناسایی و مقابله با 

آسیب های اجتماعی پرداخت. 
شادی پورکریم در گفت و گو با روابط عمومی و تبلیغات 
سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به این که بیش 
از هزار و ۴8۳ بسیجی عضو پایگاه  شهیده زینت کریمی 
از این تعداد بسیجیان  هستند، اظهار کرد:  6۰7 نفر 
عادی و 876 نفر اعضای فعال اند و 85 درصد آنان را 

جوانان تشکیل می دهند.
وی با اشاره به شناسایی خیرین و تشکیل گروه های 
تهیه  افزود:  نیازمند،  افراد  به  کمک  برای  جهادی 

بسته های معیشتی، پخت غذای گرم، مساعدت مالی 
برقی  لوازم  قلم  سه  تهیه  نیازمند،  خانواده های  برای 
برای  کیف  تهیه  و  عروس  تازه  بسیجی  برای  خانگی 
خواهران  از  یکی  معرفی  بضاعت،  بی  آموزان  دانش 
بی سرپرست پایگاه را به کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و  آب  اداره  کمک  با  خانه اش  آب  مشکل  حل  و 
فاضالب شهرستان بوکان به صورت رایگان از جمله 
اقدامات گروه جهادی بود. وی با اشاره به این که پایگاه 
شهیده زینت کریمی جزو پایگاه های برتر در حلقه های 
در  اندیشه ورز  هیئت  راه اندازی  گفت:   بود  صالحین 
پایگاه بسیج، برگزاری مراسمات مذهبی در مسجد، 
ایرانی  زندگی  سبک  ترویج  عفاف،  و  حجاب  طرح 

جمله  از  ُکردی  بومی  سنتی  پوشش  ترویج  اسالمی، 
برنامه های شاخص فرهنگی این پایگاه بوده است.

برای  رسانه  سواد  کالس  یک  ماهانه  برگزاری  از  وی 
جوانان و خانواده های آنان برای آشنایی با آسیب های 
فضای مجازی خبر داد و افزود: در راستای برنامه های 
شناسایی  راستای  در  کارگروه های  اجتماعی، 
آن  راستای  در  و  شد  تشکیل  منطقه  آسیب های 
برنامه هایی در حوزه زن و خانواده شامل فرزندآوری، 
از  پیشگیری  طالق،  کاهش  جوان،  ازدواج  تسهیل 
و  فدک  طرح  و  فطرت  ندای  نجات،  کشتی  اعتیاد، 
شناسایی کودکان و زنان بد سرپرست و بی سرپرست 
درصدی   ۴۰ کاهش  موجب  اقدام  همین  و  اجرا 

آسیب های اجتماعی منطقه اسالم آباد بخش پایگاهی  
شد. وی ایجاد مشاغل خانگی خرد از جمله شیرینی 
با  سرپرست  بی  کودکان  شناسایی  خیاطی،  و  پزی 
کمک کمیته امداد امام خمینی)ره( و معرفی حامی برای 
آنها )فرزند معنوی(، معرفی یک نفر خواهر  دو نفر از 
و  خمینی)ره(  امام  کمیته  به  سرپرست  بی  بسیجی 
ارائه مشاوره تحصیلی را از جمله اقدامات انجام شده 
نشان  وخاطر  اعالم  کریمی  زینت  شهیده  پایگاه  در 
کرد: در طرح شهید سلیمانی، گروه جهادی پایگاه با 
گروه جهادی حوزه همراه شد و در طرح خانه به خانه 
و شناسایی افراد کرونایی  به صورت فعال مشارکت 

داشت.

نگاهی به عملکرد پایگاه شهیده زینت کریمی در بوکان

مراسم عطرافشــانی مزارشــهدا و بازدید و تجلیل ازخانواده های معظم شــهدا و جانبازان

وه های جهادی زمایش اقتــدار گر ر

زمایش اقتدار بســیجیان و تجدید بیعــت و میثاق با والیت ر

نمایشــگاه اقتصاد مقاومتی

همایش طالیه داران خدمت

رزمایش اهدای 
خون بسیج 

پیشکسوتان 
شهرستان  ارومیه 2
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فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
یکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان آذربایجان غربی: طاهره زینالی

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  آذربایجان غربی:  

044-32247005 -32247010

چهارشنبه    10 آذر  1400   شماره  6093

امام خمینی )ره(

اگر  نــداریــم؛  امنیت  دغــدغــه  گفت:  غربی  آذربــایــجــان  شــهــدای  سپاه  فــرمــانــده 
همه  بــودن  میز  روی  از  ــی،  روان جنگ  ایجاد  بــرای  پیش  سال  چند  تا  دشمنان 
گزینه ای  هیچ  کشور  امنیت  و  ثبات  سایه  در  امروز  ولی  می زدند  حرف  گزینه ها 

روی میز ندارند.
ســردار  غربی،  آذربــایــجــان  شهدای  سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری در همایش نکوداشت بسیج با عنوان 
و  غربی  آذربایجان  استاندار  حضور  با  که  کارآمد"  اداره  و  بسیج  "مدیرجهادی، 
نظام  افتخارات  از  یکی  این که  به  اشاره  با  شد،  برگزار  استانی  مدیران  از  جمعی 
مستضعفان  بسیج  اســت؛  بسیج  تشکیل  ــران  ای اسالمی  جمهوری  مقدس 

عنایت الهی بوده که توسط امام خمینی )ره( اجرایی شد.
وی ثبات، امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور را مدیون نظام جمهوری اسالمی 
خواند و تصریح کرد: دغدغه امنیت نداریم؛ اگر دشمنان تا چند سال پیش برای 
امــروز در  گزینه ها حرف می زدند ولی  روی میز بودن همه  از  روانــی  ایجاد جنگ 

سایه ثبات و امنیت کشور هیچ گزینه ای روی میز ندارند.
آفرینی  نقش  و  رشادت ها  به  اشــاره  با  غربی  آذربایجان  شهدای  سپاه  فرمانده 

شهید  از  انقالب  کبیر  بنیانگذار  کــرد:  تصریح  مقدس  دفــاع  دوران  در  جوانان 
حسین فهمیده بعنوان رهبر این جامعه یاد می کند و این موضوع از ارزش و 
جایگاه باالیی برخوردار است. وی اظهار کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری 
باید  که  کشور هستند  آینده  به  کردن جوانان نسبت  ناامید  اسالمی در صدد 
چاره  دشمنان  دسیسه های  مقابل  در  و  داشت  ویــژه ای  نگاه  موضوع  این  به 
اندیشی کرد. سردار شهسواری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر 
این که نسبت به آینده امیدوار هستند، تأکید کرد: امیدواری مقام معظم رهبری 
آینده به خاطر حضور جوانان نخبه و فرهیخته انقالبی در حوزه های  نسبت به 
امروز  این که  به  با اشاره  آذربایجان غربی  مختلف است. فرمانده سپاه شهداء 
جوانان باید از دستاوردهای انقالب اسالمی صیانت کنند گفت: مردم و جوانان، 

موتور پیشران کشور در عرصه علم، فناوری و ایجاد زیر ساخت ها هستند.
جوانان  جنس  از  جوانانی  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  امــروز  گفت:  وی 
دوران دفاع مقدس وجود دارد که حاضرند برای حفظ نظام و ارزش های انقالب 
اسالمی جانشان را فدا کنند که حماسه آفرینی شهید حججی و  صد ها شهید 

دیگر گواهی بر این مدعاست. 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان این که جنگ تمام 
دانشجویی  بسیج  تشکیل  دستور  کرد:  تصریح  است،  نشده 
را  پیام  ایــن  واقــع  در  انقالب  کبیر  بنیانگذار  ســوی  از  طــالب  و 
داشت که با وجود اتمام جنگ سخت اما جنگ نرم آغاز شده 
است و امروز شاهد جنگ نرم تمام عیار دشمنان علیه نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران هستیم.  فرمانده سپاه شهدای 
افتخارات نظام مقدس جمهوری  از  گفت: یکی  آذربایجان غربی 
ایران، تشکیل بسیج مردمی بود؛ بسیج مستضعفان  اسالمی 

عنایت الهی بود که توسط امام خمینی )ره( اجرایی شد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با تاکید بر ترویج 

و اشاعه مطالبه گری در جامعه افزود:  موضوع مطالبه 
امــر پسندیده ای  اخــالق یک  با رعایت اصــول و  گــری 

است که  نباید از آن غافل  شد. 
انقالبی،  مـــردم  ــان،  از جــوان رهــبــری  کـــرد:  بــیــان  وی 

بسیجیان و آن هایی که دل در گرو انقالب دارند 

حضور  صحنه  در  جامعه  شــدن  اسالمی  بــرای  دارنــد  انتظار 
مستمر و موثر داشته باشند؛ هر کسی امروز لقب مقدس 
تکلیف  ابتدا  در  باید  می خواهد  را  بسیجی  بزرگ  عنوان  و 
خود را در آستانه گام دوم پیدا کرده و سپس به آن عمل 
به  اشــاره  با  غربی  آذربایجان  شهدای  سپاه  فرمانده  کند. 
ضرورت مشارکت و حضور مردم در عرصه های مختلف 
خاطرنشان کرد: مشارکت فعال مردم در همه 
و  نظام است  ارکــان حفظ  از  عرصه ها 
رهــبــر معظم  اســـاس  بــر همین 
و  برحضور  اســالمــی  انــقــالب 
همه  در  مـــردم  مــشــارکــت 
دوران  همچون  عرصه ها 
ــاکــیــد  ــقــــدس ت دفـــــــاع مــ

دارند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی: 
یم دغدغه امنیت ندار

همایش نکوداشــت هفته بســیج ، مدیرجهادی، بسیج  واداره کارآمد

نمایشــگاه جهادگران علم وفناوری اســتان - افتتاح مرکز رشد نقده

یت بصیرت افزائــی و وحدت اقوام و مذاهب همایش ســران، طوایف وایالت با محور

همایش بســیج دانشجویی

شتر لک ا ه ما ر ا جشنو

دیدارفرماندهان واقشاربســیج 
بانماینده ولی فقیه دراســتان و امام 

میه و ر جمعه ا

نشســت خبری معاون هماهنگ 
بی  کننده سپاه شــهدای آذربایجان غر

نه سا ب ر صحا با ا


