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اخبار

مراسم تقدیر از صنعتگران نمونه شهرستان رباط
کریم برگزار شد

رباط کریم-رضا موسی زاده :مراسم تقدیر از صنعتگران و
تولیدکنندگان برتر شهرتان رباط کریم صبح سه شنبه با حضور مسئولین
استانی و شهرستانی به همت اداره صنعت ،معدن و تجارت این شهرستان
برگزار شد.در این مراسم که به همت ریاست اداره صنعت  ،معدن و تجارت
شهرستان رباط کریم برگزار شد از  ۲۴شرکت تولیدی و صنفی که
تولیدات آنها قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را داشته و در طی سال
گذشته به اشتغال پایدار دست یافته بودند تقدیر شد.مهناز ریاضتی رییس
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان رباط کریم در این مراسم ضمن
تقدیر از حضور مدعوین به توسعه صنعت و حمایت اداره متبوع خود از
تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت :افزایش تولید ،اجرای طرح های توسعه
 ،افزایش کمیت و بهبود کیفیت  ،ایجاد اشتغال پایدار  ،رقابت با محصوالت
خارجی  ،دلیل انتخاب این  ۲۴شرکت ـ که در عرصه کشوری نیز نامی
هستند ـ بوده است.
در مراسم تقدیر از صنعتگران نمونه سید مهدی ساداتی فرماندار
رباط کریم  ،حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسالمی ،صابر پرنیان
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران ،محمد امامی امین معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران به ایراد سخن پرداختند.
در این مراسم سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط کریم با
بیان این که نرخ بیکاری در شهرستان ۱۲درصد است گفت:
در حوزه شهرستان تمام تالش مسئوالن و مدیران بر کاهش میزان
بیکاری است و امیدواریم با لوایح دولت و مصوبات مجلس به سرعت به
سمت ایجاد اشتغال پایدار در رباط کریم حرکت کنیم.وی با بیان این که
رباط کریم می تواند بستری برای سرمایه گذاری تولیدکنندگان تهرانی
باشد تصریح کرد:رباط کریم به دلیل همجواری با فرودگاه و راه آهن و مترو
در شهر پرند و همچنین با دارا بودن زیرساختهای اولیه می توانند محیطی
برای سرمایه گذاری صنعتگران و تولیدکنندگان تهرانی باشد.گفتنی است
در این مراسم بیشترین انتقادها از قانون ارزش افزوده ،بروکراسی اداری،
بیمه تامین اجتماعی و کمبود آب توسط صنعتگران به سمع مسئوالن
رسید.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان اسدآباد خبر داد:

توزیع 750کیلوگرمکلردرسهماههسالجاری

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان اسدآباد از توزیع 750
کیلوگرم کلر در روستاهای تحت پوشش و غیرتحت پوشش در سه ماهه
ابتدایی سال جاری در راستای سالم سازی آب شرب مصرفی خبر داد.
احد احدی ایمان با اشاره به عملکرد آبفاردرشهرستان اسدآباد در سه
ماهه ابتدایی سال جاری؛گفت:دربازه زمانی یاد شده  110کنتورمعیوب
تعویض شد ضمن اینکه  15انشعاب غیر مجاز نیز شناسایی و به مراجع
قضایی معرفی گردید .وی همچنین با بیان اینکه در حوزه بهره برداری
نیز شستشوی  40مخزن آبرسانی محقق شد؛عنوان کرد:تعویض  11مورد
الکتروپمپ ،اصالح و بازسازی برخی خطوط انتقال آب و تعمیر  110مورد
دستگاه کلرزنی نیز در سه ماهه سال جاری عملیاتی شد.احدی ایمان
افزود:همچنین توزیع750کیلوگرم کلر در روستاهای تحت پوشش و غیر
تحت پوشش نیز با صرف  12میلیون تومان عملیاتی شد ضمن اینکه
شستشوی مخازن ،کلرزنی و تعمیر دستگاههای کلرزنی نیز با صرف 130
میلیون تومان امکان پذیر شد.وی در بخش دیگری ازسخنانش به تجهیز
چاه روستای احمد آباد با صرف  100میلیون تومان اعتبارو اجرای خط برق
همین چاه با صرف  130میلیون تومان خبر داد و گفت :با راه اندازی چاه
مذکور ،مشکل آب روستاهای علی آباد ،احمد آباد و پیرشمس الدین مرتفع
شد.وی درنهایت عنوان کرد:همچنین در بازه سه ماهه؛تجهیز و راه اندازی
چاه روستای قادرآباد با صرف  30میلیون تومان اعتبار؛ اجرای خط برق و
ایستگاه پمپاژروستای یوسف آباد و اجرای خط انتقال روستای حسام آباد
نیز با صرف  150میلیون تومان امکان پذیر شد.
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مرمر فیروزپور رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر بابل :

مددجوی کارآفرین استان قم:

قول مساعد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه برای تامین اعتبار تکمیل پروژه سایت انجیلسی

بابل – نصیرایی :مرمر فیروزپور عضو شورای اسالمی
شهر بابل و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا افزود :در
حاشیه جلسه کارگروه پسماند شمال کشور طی مالقاتی
با دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص
روند اجرای پروژه سایت انجیلسی و مشکالت اداری و مالی
پیشروی آن توضیحاتی بیان گردید که ایشان قول مساعد
جهت تامین اعتبارات مورد نیاز را داده و دستور پیگیری
ویژه و در اولویت قراردادن شهرستان بابل را صادر فرمودند.
همچنین در خصوص انتخاب پیمانکار و اقدامات
قانونی مربوط به ترک تشریفات مناقصه برای اجرای پروژه
سایت انجیلسی نیز با دکتر جمالی نژاد معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها مذاکره کردیم که ایشان
دستورات الزم جهت تسهیل و تسریع در امور اداری مربوطه را صادر نمودند .
در این جلسه مهندس طاهایی رییس کارگروه پسماند کشور ،توضیحات خوبی جهت معرفی بابل و اقدامات
انجام شده توسط شورای اسالمی شهر وشهرداری بابل در پروژه سایت انجیلسی ؛ ارائه نمودند که الزم است به
نمایندگی از طرف همکاران و همشهریان گرامی صمیمانه از حمایتهای ایشان تقدیر نمایم
امیدواریم با پیگیری مجدانه و مساعدت مسئولین محترم پروژه سایت انجیلسی در آینده نزدیک به بهره برداری
کامل برسد.

جوان پرتالش قمی  ۹بانوی نیازمند را در کارگاه
تولید لباس روحانیت مشغول به کار کرده است .مجتبی،
کارآفرین خوشفکر با بیان خاطرات کارگری اش از کودکی
تاکنون در مشاغل مختلف می گوید :تولید لباس روحانیون
برایم مقدس و درآمد آن هم با برکت است.وی صدای چرخ
خیاطی را موسیقی زندگی اش می داند و می گوید :از ۲۱
سالگی کار حرفه ای و شخصی دوزی را شروع کردم و با
وام  ۱۵میلیون تومانی کمیته امداد ،کارم را در زمینه تولید
لباس روحانیت گسترش دادم.این جوان پرتالش با اشاره
به شکست هایی که در زندگی و کارش پیش آمده گفت:
مهمترین آنها این بود که چند سال قبل کارگاهم دچار سیل زدگی شد و تمام مواد اولیه و محصوالتم از بین رفت
ولی ناامید نشدم و با قدرت بیشتر ادامه دادم.وی با بیان اینکه کارآفرینی و روزی رساندن به بندگان خدا بسیار لذت
بخش است گفت :هم اکنون  ۹نفر با بنده و همسرم که به صورت خانوادگی در این زمینه فعالیت می کنیم همکاری
می کنند.این کارآفرین موفق به جوانان جویای کار متذکر شد :برای شروع در هر کاری شاید فقط یک درصد نبوغ هم
کافی باشد ولی برای پیشرفت و موفقیت  ۹۹درصد تالش الزم است.مجتبی که هم اکنون صاحب کارگاهی است با
حدود  ۳۰۰میلیون تومان تجهیزات و مواد اولیه ادامه داد :عالوه بر حقوق یک و نیم میلیون تومانی که به کارگرهایم
می دهم ،شکر خدا ماهانه پنج میلیون تومان هم سود حالل کسب و کار خودم است.

به همت واحد بریل اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم انجام شد؛

تولید  17هزار نسخه کتاب بریل با  300عنوان مختلف

حسن عبدلی ،مسئول واحد بریل اداره کل کتابخانه های عمومی
با اشاره به رونمایی از  25عنوان کتاب ،با شمارگان  1100نسخه چاپ
و با  130هزار صفحه کتاب تولید شده ،اظهار داشت :این منابع برای
نابینایان سراسر کشور ارسال شده است تا این افراد نیز بتوانند با مطالعه
زندگی امامزادگان و ائمه اطهار علیهم السالم به ویژه امام رضا(ع) ،حضرت
معصومه(س) و احمد بن موسی (ع) هر چه بیشتر با کرامات و فضایل آن
بزرگواران آشنا شوند.
مسئول واحد بریل اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم بیان کرد:
امسال ،استان قم باالترین آمار شرکت روشندالن را در جشنواره رضوی
به خود اختصاص داد ،چرا که این آثار به شیوه مطلوب در اختیار جامعه
مخاطبان قرار گرفته شد.
وی خاطر نشان کرد :کتاب های جدید امسال  4عنوان کتاب ویژه کودک
و  3عنوان ویژه نوجوانان و  5عنوان برای بزرگساالن بود که متولی اصلی
تولید کتاب های بریل ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم است و این

مجموعه تاکنون  300عنوان کتاب تولید بریل را در  17هزار نسخه منتشر
کرده و به سراسر کشور نیز ارسال نموده است.
عبدلی از فعالیت غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با

همکاری و مشارکت فعال انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ـ شاخه
استان قم ،آستان قدس رضوی و آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در
نمایشگاه «بهشت بانو» یاد کرد و گفت :این غرفه در دهه کرامت ،در
صحن جامعه فاطمی و رواق مدرسه برپا است که برای گسترش فرهنگ
مطالعه و ترویج سیره و منش ائمه اطهار (ع) ،ضمن ثبت نام نیم بهاء،
معرفی کتاب ،تازه های نشر و نشست های کتابخوان برای خانواده ها،
نشست های قصه گویی ،جمع خوانی ،شعرخوانی برای کودکان و نوجوانان
توسط کتابداران ،میزبان نویسندگان و همچنین نقد و بررسی کتاب با
حضور و دانشجویان و دانش آموزان زائرین حضرت فاطمه معصومه(س)
تا روز میالد ثامن الحجج است.
یادآور می شود از  25عنوان کتاب تولیدی در دو سال گذشته در
«جشن همراهی» با حضور نویسندگان ،اساتید رشته علم اطالعات و
دانش شناسی و دیگر چهره های فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س) رونمایی شد.

حکم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران انجام شد :

معرفی مدیران جدید روابط عمومی و دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق مازندران

به دنبال ارتقای توان عملیاتی محقق شد؛

تخلیه همزمان  ۱۳فروند کشتی
در بندرامام خمینی(ره)

اهواز-لیال زرگانیان :با پهلوگیری و تخلیه همزمان  ۱۳فروند
کشتی حامل کاالی اساسی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) طی
تیرماه سال جاری رکورد بی سابقه ای در زمینه تخلیه و همزمان
کشتی ها به دست آمد.معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر
و دریانوردی استان خوزستان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت :به
دنبال افزایش حجم ورود کشتی های حامل کاالهای اساسی به بندر
امام خمینی(ره) و ارتقای توان عملیاتی در این مجتمع بزرگ بندری،
طی  ۲۱تیرماه سال جاری  ۱۳فروند کشتی جمعا به وزن  ۵۸هزار تن
حامل انواع کاالهای اساسی تخلیه شدند.
ایرج مدیری در ادامه افزود :با بهره گیری از توان تجهیزاتی و ظرفیت
عملیاتی بندر و برنامه ریزی مناسب و با هدف تسهیل و تسریع در تخلیه
کاالهای اساسی ،تخلیه همزمان این تعداد کشتی با تناژ مناسب صورت
پذیرفت.معاون امور بندری و اقتصادی با اشاره به اینکه حدود  ۶میلیون تن
انواع کاالهای اساسی در بندرامام خمینی(ره) از ابتدای سال جاری تا کنون
تخلیه شده است ،از آمادگی کامل عملیاتی این مجتمع بزرگ بندری برای
تخلیه کشتی های ورودی و نقش آفرینی مؤثر در زنجیره تأمین و حمل
کاالهای اساسی کشور خبر داد.

تولید لباس روحانیون برایم مقدس و درآمد آن
با برکت است

ساری–دهقان :با حکم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ،
محمدرضا تیمونژاد به عنوان مدیرجدید روابط عمومی این شرکت انتخاب و
معرفی و سیروس کرامتی فرح آبادی نیز به عنوان مدیر جدید دفتر توسعه
مدیریت و تحول اداری منصوب شدند.

مهندس رضا غفاری در آیین معارفه مدیران جدید روابط عمومی و دفتر
توسعه مدیریت و تحول اداری به انتظارات شرکت از روابط عمومی پرداخت
و گفت :مدیر روابط عمومی مشاور مدیرعامل و شرکت نیز می باشد و به دور
از هرگونه جانبداری و کامال بیطرفانه  ،نظرات مشترکین و ذینفان درون
سازمانی و برون سازمانی را اخذ و به مدیریت ارشد انتقال دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه روابط عمومی
از ارکان اصلی شرکت و محل ارتباط با مشترکین و مردم است افزود؛ روابط
عمومی باید انعکاس دهنده فعالیت ،اهداف و برنامه و تالشهای پرسنل زحمت
کش صنعت برق باشد.
وی به اهمیت و حساسیت نهاد روابط عمومی اشاره کرد و یادآور شد:
قانون گذار جایگاه روابط عمومی را زیر نظر مستقیم مدیرعامل دیده است.
غفاری حرکت سیستمی در روابط عمومی را مورد تاکید قرار داد و
گفت :روابط عمومی باید آگاه ،هوشیار ،دارای علم روز رسانه ای و آشنا به
افکار عمومی باشد و تمام تالش خودش را برای خدمت بهتر به مردم شریف
بکار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خاطرنشان کرد :برق یکی
از فراگیرترین خدمات در کشور است و به نوعی با زندگی مردم گره خورده
است به همین جهت نبود یک دقیقه آن هم ،به خوبی احساس میشود و
این حساسیت سبب تالشهای مضاعف همکاران جهت ارائه خدمات شایسته
به مردم می شود.
وی تالشهای شبانه روزی و بی وقفه کارکنان این شرکت به ویژه در
بحرانهای مختلف را ستود و انعکاس اخبار این تالشها را از وظائف اصلی روابط
عمومی دانست.
غفاری به بیان وظایف و آگاهی روابط عمومی پرداخت و تصریح کرد:
روابط عمومی یعنی در عرصه ای بی وقفه ،تالش  24ساعته و هفت روز در
هفته.
وی اظهار امیدواری کرد :با همدلی و همراهی مجموعه شرکت بویژه
معاونین ،مدیران و کارکنان خدوم زحمت کش با مجموعه روابط عمومی
شاهد موفقیت های چشمگیر در پیشبرد اهداف و آرمانهای شرکت و خدمت
بی منت به مردم باشیم.

دوره آموزشی فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب برگزار شد

دوره آموزشی فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی با هدف ارتقای
آگاهی و توان اجرایی مدیران ،روسا و کارکنان این شرکت در خصوص
مدیریت مصرف وراهکارهای عمومی بهینه سازی مصرف انرژی درسالن آمفی
تئاتر ستاد کرمانشاه برگزار شد.
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مدیریت انرژی و تعاریف
آن ،مفاهیم و اصول مدیریت انرژی ،چالش های بخش انرژی در جهان
و ایران ،ضرورت های بهینه سازی مصرف انرژی ،آخرین وضعیت میزان
انتشار گازهای گلخانه ای در ایران و جهان ،شدت و بهره وری انرژی
و وضعیت ایران در این زمینه ،انواع مدل سازی های مصرف انرژی و
استفاده بهینه از این مدل ها ،ضرورت ها و چالشهای مدیریت انرژی به
عنوان راهکار اساسی ،ابزارهای مدیریت انرژی ،استانداردهای انرژی و
ممیزی انرژی آشنا شدند.
در این دوره آموزشی همچنین مفاهیمی نظیرنحوه ترویج فرهنگ بهینه
سازی مصرف انرژی ،ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ،انواع روش
های بهینه سازی مصرف انرژی ،فناوری های اندازهگیری در مصرف انرژی،

بررسی انواع سوخت های فسیلی و بهینه سازی مصرف آن با توجه به شرایط
ایران ،بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تولید و توزیع و بازیافت آن
و تجهیزات اندازهگیری و ارزیابی عملکرد مدل های مختلف مدیریت مصرف
انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین راستا آقای کامران چقازردی رئیس آموزش شرکت بهره
برداری نفت و گاز غرب گفت :بنابر ضرورت توسعه دانش روز و انتقال فن
آوری پاک در حوزه مدیریت انرژی به کشور و با هدف همگرایی رویکرد
کاهش هزینه ها از یک سو و کاهش آلودگی های زیست میحطی از سوی
دیگر ،شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره
های متعدد آموزشی و اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی بر
مبنای استاندارد  50001 ISOدر این زمینه نموده است و گام های جدی در
ستاد و مناطق عملیاتی برای مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف
برداشته است.
رئیس آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در پایان تصریح کرد:
با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در کشور ،فرهنگ سازی و آموزش

معاون حمل و نقل اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :

پنج مركز معاينه فني سنگين و نيمه سنگين مجاز
در مازندران فعاليت مي كنند

ساری–دهقان :معاون حمل و نقل اداره كل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان نمود  :در
حال حاضر پنج مركز معاينه فني سنگين و نيمه سنگين
مجاز در مازندران در حال فعالیت هستند.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
 ،علی نصیری ضمن اعالم این مطلب افزود  :به منظور باال
بردن ايمني تردد جاده اي  ،اين مراكز زير نظر سازمان
راهداري و حمل و نقل جاده اي تاسيس و راه اندازي شده
اند.
وی ادامه داد  :این مراکز در گذشته به صورت دستي اقدام به وارد نمودن اطالعات دستگاه هاي تست نموده ولي
با تدابير جديد سازمان متبوع مراحل انجام معاينه فني به صورت مكانيزه و بدون دخالت كاربر انجام گرديده و براي
خودروهايي كه فاقد نقص فني ،برگه معاينه فني صادر مي گردد .
معاون حمل و نقل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اظهار داشت  :در مراكز فوق الذكر ،عالوه بر بازديد
هاي ظاهري شامل اتصاالت ،كيفيت آج الستيك ها ،شيشه ها و آينه ها ،چراغ ها ،كمربند ايمني ،كپسول آتش نشاني،
جعبه كمك هاي اوليه ،باك ها ،درب ها  ،آزمون هاي مكانيزه شامل تست ترمز ،لغزش جانبي چرخ ها ،تست آالينده
ها ،لقي جلوبندي و فرمان ،كيلومتر شمار و تست نور صورت مي پذيرد.
نصیری تصريح نمود :اميدواريم با انجام بازديدهاي معاينه فني و كنترل سالمت فني خودروها گام موثري در
افزايش ايمني سفرهاي جاده اي وكاهش تلفات مربوطه برداشته شود .
گفتنی است مراکز مذکور در مکان های ساري:جاده جويبار – شركت تعاوني كاميونداران ساري ،قائمشهر  :جاده
بابل – جنب پل تالر،آمل  :كيلومتر  5محور آمل به بابل ،نوشهر :كمربندي نوشهر ،روبروي چالوس بار ،گلوگاه :ابتداي
شهر گلوگاه ،جنب اكبر جوجه واقع شده اند.

همگانی و آگاه کردن همه اقشار جامعه امری ضروری است و در این راه می
بایست از تمام ظرفیت شرکت ها ،سازمانها و ارگان های جامعه بهره برداری
کرد تا مصرف کنندگان انرژی از عواقب ناشی از مصرف بی رویه و عدم لحاظ
مدیریت مصرف اطالع یابند

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

 350واحد مسکن مددجویی در مهر ماه
به مددجویان نیازمند واگذار می شود

بوشهر :مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت350 :
واحد از  700مسکنی که با مشارکت سپاه ،ستاد اجاریی فرمان
حضرت امام (ره) و کمیته امداد ساخته شد در مهر ماه به
مددجویان فاقد مسکن واگذار می شود.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،احمد لطفی،
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در نشست با مدیر کل
ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خمینی(ره) استان اظهار
داشت :تامین مسکن مددجویان در اولویت برنامههای کمیته
امداد قرار دارد که در این راستا بخشی از واحدهای مسکونی
مددجویی در دست اجراء در شهرها و روستاهای استان بوشهر
امسال افتتاح میشود.وی با تقدیر از فعالیت های خوب مجموعه ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) در همکاری با کمیته
امداد برای کمک به نیازمندان گفت :بحث مسکن مددجویان ،حمایت از ایتام ،کمک به بیمه درمانی بیماران خاص و صعب
العالج از جمله فعالیت های خوب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان بوشهر با کمیته است.
لطفی با اشاره به ساخت مسکن مددجویان تحت حمایت گفت 700 :واحد مسکن مددجویی با مشارکت سپاه ،ستاد
فرمان اجرایی حضرت امام (ره) استان و کمیته امداد در حال انجام است که تا مهر ماه  350واحد آن به مددجویان نیازمند
واگذار می شود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر نیز خاطر نشان کرد :همچنین  650نفر کودک یتیم در استان از سوی ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) تحت حمایت قرارگرفتند که ماهیانه کمک های نقدی به آنها پرداخت می شود.
لطفی با بیان اینکه  40هزار خانوار تحت حمایت در استان بوشهر وجود دارند گفت 1200 :خانوار از این تعداد دارای
بیمار خاص و صعب العالج هستند که نیازمند کمک های درمانی دستگاه ها از جمله ستاد فرمان اجرایی حضرت امام است.
وی در پایان خاطر نشان کرد :با توجه با ذات کاری دو دستگاه در جهت خدمت به مردم و جامعه ،بر اساس نیاز سنجی
متقابل ،فعالیت های مشترکی از سوی دو دستگاه از در قالب گروه های جهادی انجام می شود.

