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  سخنراني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست نوروزي با كاركنان 

  11/1/1394 –سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

  الرحمن الرحيم... بسم ا

م سال نو را و سالم عرض مي كنم خدمت همكاران عزيز خودم در سازمان، خانم ها ويتبريك ميگ

نيستند درجلسه آرزوي سالمتي و سالي پراز  و آقايان حاضر درجلسه و براي آنهايي هم كه

، براي نيامده امتخصصي  لب فني وامطارائه من امروز براي سخنراني و . موفقيت و شادي دارم

ن، ان رسيدم، براي عرض ادب و رسم سنت ديرين ايراني و اسالمي خودماتبريك سال نو خدمتت

هم  كه اين پيام را داشته باشم كه ما با آمدم .همكاران آمدم  سنت ديد و بازديد، ديدن دوستان و

يك خانواده بزرگ هستيم و درمجموع براي بهبود زندگي ديگران برنامه ريزي و ، يك خانواده ايم

  .تالش مي كنيم

، تندرستي و روح كار سالمتي ،شوق كاربزرگ اين خانواده  كمك خداوند متعال در ارم بااميدو 

من فقط از . به جامعه تزريق كنيم و تأثير مثبتي بگذاريمرو را اين نينيم ابتو و شودآنقدر متجلي 

 متأسفانه بزرگي اين خانواده باعث مي هرچند ،ن رسيدم كه عرض كنمااين بابت امروز خدمتت

به لحاظ اينكه بخصوص آنهايي كه مسئوليتي دارند  ،ببينند اكمتر افراد بتوانند همديگر ر ،ودش

، حضور فيزيكي كم عليرغممن  ذهنيي از دغدغه هاي يك .كنند بايد به همه چيز فكر

  .آشنا مي شوممسائل سازمان به طرق مختلف با  بنده .ستامسائل سازمان  وسازمان 
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  جايگاه ويژه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي دستيابي به

  آرمان هاي دست يافتني 

مدام  دارم و سازمان شان و دوستاني كه دريان اپرند، معاون گزارش گيري از جناب آقاي دكتر با

پروازانه يا يكي از آرمان هاي دست  ز برنامه هاي بلنديكي ا .هستمبا ايشان درحال صحبت 

. مي باشديافتني كه براي خودم تعريف كردم بسيار مرتبط با فعاليت هاي سازمان 

 94سال  ه بايد درخيلي باال است و فكر مي كنم ك بندهفعاليت سازمان درجايگاه ذهني 

استفاده به طور كامل بتوانيم از اين ظرفيت  تاهم برنامه ريزي درست تري داشته باشيم 

كنم اين ظرفيت براي كل دولت هم هنوز خيلي ناشناخته  البته من واقعاً فكر مي. كنيم

 .است اين سازمان داريم به اعتقاد من هنوز شناخته نشده ظرفيت هايي كه ما در. است 

 دربارهخود قدري هم  ي بازديد فرصتي را مهيا كرد كه با اعضاي خانواده حال اين ديد وهر به

  .نيمكمسائل خانواده صحبت 

 ،بيم و اميدهايماننگاه و مروري بر  . داشته باشيم هگذشتنگاهي بر سال م هخوا من اول اجازه مي 

كفه ترازوي فرصت  ،وعجمسال گذشته درم خوشبختانه در .چالش ها و موفقيت هايي كه داشتيم

وزارتخانه  ،مجموعه هايوقتي كار را شروع كرديم  93سال  در. گذاري ما سنگين شديابي و تأثير

رفت و هيچ نوع ارتباط منطقي و تشكيالتي بين  مثل جزاير نامتحد هركدام به يك سمت مي

اندازه اي  تاا م كار رنستياتو اولين قدمي كه برداشتيم و .اين وزارتخانه بزرگ وجود نداشت ياجزا

ماه  7فقط  .مان بود، مفهوم يكپارچگي و انسجام خانواده و سازمان بزرگشويمو موفق  بردهجلو 

اشتغال، صندوق  ني و يتوسعه كارآفر يس سازمان آموزش فني و حرفه اي، معاونير تاطول كشيد 

  .دست يابند يك ادبيات مشترك به  ...و توسعه كارآفريني 
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و  است ››اشتغال بزرگ، بنگاه كوچك‹‹ دهم  ماهي هست كه من اين شعار را مي دچن شعاري كه

بحث من همين به .تأكيد كردند هم مقام معظم رهبريهم سپاسگزارم كه اين شعار را  خدا را

ياحتي از آن . اصطالح اشتغال بزرگ در شركت هاي كوچك و بنگاه هاي كوچك و متوسط بود

به خاطر  من. يك نظر مشترك و طرح و ايده مشترك بود اينبود، › ›خردبنگاه هاي  ‹‹پايين تر 

   .مويمي گتبريك به شما  زحمات و نقش موثرتان

 8 كه مموفق شدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با زحمات اعضاي خانواده سال گذشتهدر ما 

 فردي .كه انجام داديمبود  يمهمكار خيلي . مكني بيمهنفر از فقراي حاشيه نشين كشور را ميليون 

و  !نمي توانيد بيمه كنيدرا هم هزار نفر  200شما  :و خطاب به رييس جمهور مي گفت مدعي بود

 ،منتها چيزي كه بايد حاكم باشد .همين منابع همين امكانات و با با ،گويم كه ما مي توانيم من مي

  . و برنامه ريزي استعقل 

 دنبال شده دو طرح است كه هردواجتماعي حداقل  بخش دولت در هدفامروز  .ما موفق شديم

روز به سمت يكپارچگي مي  بيمه هايمان هر .درصد بار سالمت بردوش بيمه ها است 75. است

به همه  به جاي دفترچه ها يك شماره رايتلو  مي شوددفترچه ها جمع آوري  94سال  در .روند

  . كنيم  دهيم و يكپارچگي را روز به روز بيشتر مي مي

بيمه روستايي و بيمه عشاير با گذشته قابل مقايسه  وضع .استبهبود به ن رو ابه روز وضعم روز

زمانبندي شده  به تعبير امروزي ها برنامه ها ؛دهكار تعريف ش و انسجامي كه امروز پيداكرده .نيست

كه من وزير  روزي .ن روز به روز بهتر خواهد شداقطعاً در بيمارستان تأمين اجتماعي وضعم ما .اند

دفترچه تأمين اجتماعي نمي كه  ندماشدم خودم در بيشتر داروخانه ها اين جمله را مي خو

 94به اميد خدا در سال  .يمدفترچه بيمه سالمت نمي پذير .دفترچه عشايري نمي پذيريم .پذيريم
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نه ها بگوييم ، داروخاها، كلينيك ها خانواده شما اتفاق خوبي خواهد افتاد كه ما به آزمايشگاه در

   .بزرگي بود كه شما كرديد اين كار .تا آنها را بپذيريم ببرندرا باال خدمتشان كه بايد 

ميليون نفر  30ما درچند مرحله بيش از  .را سامان داديم "مبارزه با فقر غذايي"طرح بزرگ دولت 

نظام را  .ار داديمرا مورد شناسايي قر ندن بوديشاپروتئين مناسب در سفره ها و را كه فاقد كالري

هزار روز . هيچ بانكي در اينجا وجود نداشت  .شويمبه روز غني تر مي  شناسايي كرديم و داريم روز

اميدواريم كه  .هستندبارداري كه داراي سوءتغذيه  انمادراول زندگي براي بچه خيلي مهم  است و 

هايي كه در معرض سوءتغذيه  بچه. روز اول همه بچه ها برنامه داشته باشيم هزارنيم براي ابتو

امسال دوستان در كشور  .داعضاي خانواده شما انجام دادن .اين را دوستان شما انجام دادند .هستند

يس جمهور ادامه برنامه ريزي براي يرخوشبختانه  ، اين كار مهم را انجام دادند وخانواده شما ،شما

  .ش خدا رو شكر مي كنيمما در اين بخ د،هدفمندي را به وزارت خانه شما سپردن

   .يك لبخند رضايت بر لبمان مي نشيند ،93به سال  اگر به عقب نگاه كنيم

 در مورد بعضي از آنهاآقاي دكتر پرند ، كه موفق شديم كه طرح هاي اشتغالي 1393ما در در سال 

قديم ما معت. طرح تكاپو روش كار شد و طرح هاي پشتيبان بگيريم، مانروش كار د راتوضيح دادن

يك ريال هم است به طوري كه  كه اين طرح ها با كارهاي كارشناسي بسيار عميقي همراه بوده

ما خوشبختانه در حوزه توسعه كار آفريني و اشتغال هم موفقيت هايي را . نرودهدر  آن به پول در

   .بدست آورديم

دستگاه معتبر و يا ديك  توسطسنجش افكار عمومي  كه مويبگ ااين تبريك ربه همه م همي خوا

در  كهاست وزارت خانه هايي  ون مي دهد كه وزارت خانه شما جزااين سنجش ها نش ،شد انجام

داريم و نقد مي  همباالخره اشكال  .اند شناسايي شده يمثبت هاي فعاليت ،دتأثير دار مردمزندگي 

قاي دكتر ظريف كه فعال ترين وزارت خانه ها آ درباره ننداما اگر امروز از مردم سنجش ك .شويم
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باعزت و كم كردن فشارهاي ناحق  ان راو اين روزها پيروزي مردمم توفيقشان بدهدخدا ... انشاا

ما وزارت خانه ي  .ه استنه هاي برتر بودابطور طبيعي وزارت خارجه جزو وزارت خ ،محقق كردند

افكار ، كار شماستاين نتيجه . كار مي كند خوبنظر مردم  ازهم جزو وزارت خانه هايي است كه 

  .است نه ما تغيير كردهاعمومي نسبت به وزارت خ

ه در حوزه بچه هاي بي سرپرست خوب كار كرد سازمان آموزش فني و حرفه ايخانواده  

اعضاي خانواده شما درحوزه افراد از كار افتاده و آسيب هاي اجتماعي هم خوب  ،است

در پايان سال  ياميدواريم اگر سنجش 1394مي كنيم و در سال  را شكر خدا .است كار كرده

و انسان هاي اميدوار و ماهر براي  باشد و توليد ملي اشتغال دربارهاين بار اين سنجش  ،شودانجام 

  .ايفاي نقش هاي اجتماعي بزرگ شكل بگيرند

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كانون جهت گيري وزارت تعاون، كار و

 رفاه اجتماعي 

  گفتگوي اجتماعي آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي  به ل لزوم تبدي  

و فني و حرفه اي را در  فني و حرفه اي دل بسته امسازمان آموزش به  1394من در سال 

اولين جلسه شوراي مشاوران  در 1394آغاز سال  .مه اكانون جهت گيري خودم قرار داد

گرايش به  ، دربارهد بودتوسعه منابع انساني خواهكه بحث يس جمهور ياقتصادي ر

و موضوع فني و حرفه اي هم  بحث خواهد شداشتغال با رويكرد توسعه منابع انساني 

ما بايد  ،ما بايد فني و حرفه اي را به گفتگوي اجتماعي تبديل كنيم ،مطرح خواهد شد

ر طودر مورد اشتغال  انسان ها ،شود نگرش به اشتغال وقتي عوض ،نگرش به اشتغال را عوض كنيم

  .مي انديشندديگري 
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  برنامه ريزي براي مهارت هاي ذهني و مهارت هاي دستيابي به موفقيت ضرورت  

برنامه نبايد جهت گيري كنيم حتي  ادر فني و حرفه اي ما فقط مهارت شغلي ر به اعتقاد من 

به موفقيت دست يابند؛ هايي كه افراد بتوانند  مهارتو  ريزي براي مهارت هاي ذهني

و آنهايي كه تازه صنعتي   كره ،من چندين كشور مانند برزيل .برنامه ريزي كنيم براي آن بايد

 شدهمتحول  از مسير منابع انسانيبه جز اينكه موفق نشده هيچ كشوري  ،را مطالعه كردمشده اند 

جامعه را  اندتو است كه مي اصل اصطالح مهارت آموزي يك اصل است و اين .باشد عبور كرده

   .ددهتغيير ب

خانواده هايي كه ندارند وام خانواده ها براي تحصيل فرزندانشان هزينه هاي زيادي مي كنند حتي 

در حال حاضر  .دهند يمادامه  تا دانشگاه ااين ر و دهند ميليوني ميچند شهريه هاي و مي گيرند 

ل كرده اي تحصي مي شوديك بچه  نهايتدر. مي پردازد ابخش اعظمي از هزينه آموزش ر ،خانواده

  . كه هيچ مهارتي در كار ندارد و نمي تواند كاري انجام بدهد

  گواهي نامه مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور جادوي توانمندسازي  

  گواهي نامه مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تسهيل

  توسعه و پيشرفت افراد

دستش مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي  گواهينامه سبايد نشان بدهيم هر ك

 و توسعهكار و  بايد ،اين مدرك و  بداند ي به اصطالح توانمند سازيمثل جادوآن را  باشد

   .دتسهيل كنرا  فرد پيشرفت
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الزامات  .ديك سري الزامات دارين ا.مطرح كردندمقام  معظم رهبري بحث آرمان دست يافتني را 

بايد خودمان را دانشي تر كنيم، .را من در برنامه ها ديده ام تنينيل به اين آرمان دست ياف

بهترين شكل كار مي به  دفكر نكني .دهيمتغيير  ،ما بايد كارهايي را كه تا حاال مي كرديم !مكارانه

ن رمابه اين آمي توانيم خواهيم ب اگر ما. ماست مألوفنيست كه عادت  آنبهترين شكل  .دكردي

در بخش نفت و مسكن سرمايه گذاري  و ودحل مي شكشور مسائل  ..اءشانا. يمرسب دست يافتني

 ها اين روش .ندنيست ي كافييروش هايي كه داريم كار مي كنيم، روشها اين .بيشتري مي شود

سازمان را  ،كار ما بايد دردوستان  .هر چند قابل تقدير هم هست ،فعلي است و براي وضع موجود

ما بخش دولتي هستيم ولي مثل شركت هاي خصوصي بايد .ي مي زنمچابك تر از اين بكنيم، مثال

، مثل شركت هاي خصوصي عمل كنيمفني و حرفه اي آموزش سازمان  بخصوص درعمل كنيم، 

منفعت  و سود اجتماعي بحث. زي مي كنديبراي مقدار كمي سود هم برنامه ر شركت خصوصي

سود اجتماعي به دست مي خواهيم ما  و است سود مادي  آن شركت به دنبالحاال  .است اجتماعي

و كه به افزايش سود مهارتي  زنيم هر چياما بايد بتو را مي بيند؛ او يك ريال سود مادي .ريموبيا

    .دريافت كنيم را كمك مي كنداجتماعي 

  برنامه ريزي براي جلوگيري از زمين گير شدن آموزش هاي فني و حرفه اي  

ردن را در سرلوحه ي م تفويض و چابك عمل كهنيم هم تنوع و اكه ما بتواست  من خواهشم اين 

پيرامونش  ،موضوع آموزش به اصطالح سياري كه فكر كنم سه ماه است .كارهاي خود قرار بدهيم

پيرامون اين موضوع خيلي بحث كردند، من هم  ،شروع كرديم 93از سه ماهه آخر ، بحث مي كنيم

ساختمان . ما نبايد زمين گير ساختمان ها باشيماطر اينكه به خ. خيلي تكرار كردم در مصاحبه ها 

بايد . بگيريمفني و حرفه اي را  جلوي زمين گير شدن ما بايدها ما را زمينگير مي كند، 

از  منظورم ؛با تنديس ها كار كنيم هستيم جاهايي ناچار .نيروهاي بومي را آموزش بدهيم
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ان را ي ما حتماً بايد از اين زمينگيري خودمالزام هست ول ،همين سخت افزارهاستها  تنديس

   .ن مسائل برسيمآبه  94سال  درنيم ابتو .كنيم خالص

ا هم به نوعي ستادهاي استاني آنهحتماً  ،دگوش مي كنن ي هم كهاستان دوستان. است اينجا ستاد

، ستادها دستادها چند وظيفه دارند، ستادها وظيفه پيدا كردن راه هاي نو را دارن .دن هستناخودش

بايد دائم راه هاي جديد براي بهتر كاركردن را عرضه كنند، ستادها بايد مطالعه كنند، هر عمل 

د به دنبال منعكس كنند، ستادها بايد بگردن دننارا بتو دمثبتي كه در هر گوشه دنيا اتفاق مي افت

 اي ميان بخشيو هم افزايي ه ستادها بايد دنبال اتصاالت ميان بخشي.هم افزايي هاي داخلي

   .ودكه از ستادها انتظار مي راست اين كاري  .باشند

 ي بر جامعه بايد فرد مؤثري باشيم ربراي تأثيرگذا  

اعتقادم را به شما هم  ، اينمن اعتقادي دارم !دن مبارك باشاعيدت. خيلي از فضاي عيد دور شديم

اثر  ،سي كه مي خواهدمن معتقدم ك !همكاران عزيز .هم گفتم رجمع دوستان ديگدر. ويمبگ

، باشيدثري نؤتا شما آدم م .دثري باشؤبايد خودش آدم م ،دذارگاجتماعيدر جامعه اش ب

  .گذاريدب يجامعه اثرنمي توانيد بر 

  با عملكرد درست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوريمانه زندگي كرخلق  

تعهد داديم  ،باالخره پذيرفتيم، يمه اقبول كرد ،كار مي كنيم يك جايي ه مانم همويبگ رااوال اين  

اگر درست كار كند  فني و حرفه اي آموزش سازمان .ن را عوض بكنيمابايد نوع نگاه به كارم .

 كه نيدابد ااين ر. پر كنندبا شغل درست  يشان رانند سفره هااعده اي از مردم مي تو

زندگي مردم اثر  درعي ين اجتماأمت شما كمتر از سازمان .دزندگي مردم اثر دار درن اكارت

د و كار نمي بر پاشيدن پول كسي را سركه تمام مطالعات جهاني نشان مي دهد  .ريدندا
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 ،دنافني و حرفه اي اينجاست كه مردم را مي تو آموزش سازمان .نمي كندخوشبخت 

بخش مهارت آموزي و ايجاد شغل  به اگر پول. بايد مردم را توانمند كنيد .دخوشبخت كن

 درما   .مي رود كرامت سركارو نفر با شرافت  كي .استبهتر  رودب توليد و افزايش

 .بسازيمن ابراي جامعه م اينيم زندگي كريمانه افني و حرفه اي مي تو آموزش سازمان

 نيم واقعاً توانمند كنيمابتو راگ را نفر كي. نمي دانيمن را اگاهي وقتها اثر كارم ،نگاه كنيد

ن انقش سازمانم .به سمت اشتغال برود، ارزش دارد دنام كه بتوسمتي ببري بهجامعه را  و

فكر مي بسته ام و حرفه اي  و فني آموزش صادقانه گفتم من دل به سازمان .نيمابد ار

برنامه هايي  .داشته باشيم... نيم يك جهش را انشااابتو تايم هكنم بايد كاري ما انجام بد

 رب ،موثر باشد دناخانواده نتو تا  بر فرد .بديلش كنمم به گفتگوي عمومي دولت تهدارم و مي خوا

م كه ه اجايگاهي قرار گرفتدر من هم بنابراين بر حسب اتفاق  .دارگذجامعه اش هم تاثير نمي 

و بيش از وزير دوست يس يمسئول را بيش از ر من بارها گفتم كه عنوان. هستممسئول خانواده 

فقط مسئول نتيجه . مسئول آنهاست .ال خانواده اش دارددر قب يك نوع تعهد اخالقي ،مسئول. دارم

يس فقط ير .مسئول چگونگي زندگي آدمها هم هست .مسئول فرآيند هم هست. گيري نيست 

فقط نتيجه گرا  .آدم ها را هم مي بيند. مسئول فرآيند را هم نگاه مي كند نتيجه را مي بيند،

به عرض كنم همكاران خودم اول بايد م هو مي خوا حاال من در اين سمت نشسته ام .نيست

   .ن بايد توجه كنيما، به كانون خانواده هاي خودمبرسيمن اخانواده هاي خودم

 من هم ، تازه انقالب پيروز شده بود .مويم بگه به شماگفتم خاطره اي از شهيد بهشتي ديروز 

ن كه امام همي ،شهيد بهشتي خيلي حرف مي زدند، پشت سر دو سه سالم بود بيست و حدود

كي از بحث هايي كه پشتش ي .وار چشم دشمنان اسالم بودخ مرد و  گفت مظلوم زيست و مظلوم

گفتم .،سه نفر بوديم  رفتيم روز پيش آقاي بهشتي يك ،انقالبي عمل نمي كند كه اينمي گفتند،
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انه خ به شما  وينددليلش ميگ يك،گفتم گفت چرا. شما انقالبي نيستيد  ويندپشت سر شما مي گ

به من گفت آقاي ربيعي يك نصيحت به شما مي كنم گفت شما . تلفن را مي كشيد  كه مي رويد،

بچه  ،مومي ر خانه من وقتي .مي كنم يمن به شما نصيحت. ي وزن خواهي گرفت و بچه دار مي ش

 :گفت.م بازي مي كنميبا بچه ها دبع بچه مي شم و :اول گفت ،م با بچه ها بازي مي كنمومي ش

ولي به شما هم  .و هركس بخواهد مرا پيدا كند، راحت پيدا مي كند خانواده امپدر  در خانهمن 

ن بايد بچه يتاكنيد و براي بچه ها را ايفا شما بايد نقش همسري ،نصيحت مي كنم اگر زن گرفتيد

  .شيد اب

 تحقق جامعه همدل در گروي وجود خانواده هاي همدل است  

امسال سال همدلي هم  .نكنيدخانواده را رها . است ن اصلبرايتا واقعاً كانون خانواده 

يك جامعه همدل جامعه . شودنه ها بايد شروع اهمدلي از خكه من اعتقاد دارم  .هست

 وجود داردنه ها اخدرقالب مشكالتي كه  .دي را شروع كننه ها همدلاكه از خ اي است

در كه حاال ما  ان استاين در حقيقت هم .استني بين اعضا ازب هم عدم وجود

  "فهم مشترك"يا  "ارزش هاي مشترك"يم ويمي گ آن ولوژي جامعه شناسي بهينترم

   .گذاريمشتر وقت بيبايد ببراي كانون خانواده هايمان كنم كه  من فكر مي

  همدلي و عطوفت در محيط كاري ضرورت  

ياد بگيرم م و آموزش ببينين ابايد خودمابتدا  ،يمهما اگر مي خواهيم مردم را آموزشي بد

بايد محيط  .شما است خانواده دومسازمان ، بعد از خانواده. رفتار كنيم گونهچكه 

هواي ،ن باشيماباهم مهرب ،محيطي پرمهر و عطوفت باشد ،كه خانواده دوم ماست ناكاريم

را ن امنو چشمارا نمي بينيم راحت مشكل همديگر  و قت ها ما  خيلي .داشته باشيم راهمديگر 
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 .اين جمله را پاك كنيم !اين مشكل خودته: ي استخيلي بد ي اين جمله .شنويم نمي ديم،مي بن

  . اخيراً ما زياد مي شنويم مورد رااين 

محيط  در ،دائم فكر كنيم. نوآوري كنيمو دائم فكر  ،يمهپشت به پشت هم بدان محيط كارم در

سازي و رشد و آنجا توانمنددر كه  نه هايياخ. م كنيماآر ار يماننه هااخ .داشته باشيمبخشي راث

 به و رشد كنند و توانمند شوند ،بچه ها در چنين محيطي شكل بگيرند  .وجود دارد پيشرفت

  .بيايندمحيط ثانويه 

 ...انشاا در محل كارمان هستيم،يازده ساعت بيشتر از متوسط  به طوربا  رفت و آمد حساب كنيم، 

جامعه  درنيد امي تو اًحتم ،اينگونه .مم كاركنيابا دل آر تا .يموجود بياوره ب مايك محيط آر بتوانيم،

  .منتقل كنيدن را به جامعه آنيد تاثيرات امي تواًحتم،اثر بگذاريد

 اصل است احترام به پدرو مادر در خانواده  

 بچه ...اءانشا .دپراز شادي باش يتاننه هااخ. باشد شاد دلهايتان. كه سال خوبي داشته باشيد... انشاا

انشان دست ودن نرازنده اند يادش هايشانمادرو  نهايي كه پدرآ .ندسالم باشه شما هاي هم

نه اكه خ ...اءانشا .در خانواده نيست هيچ چيزي باالتر از احترام به پدرو مادر را ببوسند كه

ل نيم در ساابتو د وهمدل تر باش ين هم سازمانام سازمان ...اءانشا .داز شادي و رونق باش ها پر

ثواب جمع ويم حاال كه ما مسلمان هستيم مي گ .به وجود بياوريمشتري يآثار اجتماعي ب 1394

بيشتر  رانيم خير جمعي ابتو اگر .روحمان غني مي شود هم نگاه نكنيم كحتي اگر ايدئولوژي ؛كنيم

   .كنيم

  عيدتان مبارك

  والسالم عليكم و بركاته

  


