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شهرستان

اخبار

مانور تمرینی آموزشی پدافند غیر عامل
صنعت آب و برق شمال شرق کشور در
گلستان برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
از برگزاری اولین مانور دورمیزی صنعت آب و برق کشور
با میزبانی استان گلستان در راستای آمادگی ،افزایش
سطح آگاهی در مواقع بحران خبر داد.مهندس علی
اکبر نصیری اظهار داشت :مانور مناطق  ۶گانه کشور
روز چهارشنبه  ۲۱آبان ماه به صورت دورمیزی و در
راستای آمادگی الزم در مواقع بحران و توان عملیاتی
شرکت های خدمات رسان به میزبانی صنعت آب و برق
استان گلستان برگزار شد.وی تصریح کرد  :با توجه به
تشدید شیوع کرونا برابر تصمیمها و پیشنهادهای ستاد
مقابله به ویروس کرونا بخش عملیاتی این مانور حذف و
اجرای مانور به صورت دور میزی جایگزین شد.نصیری
که ریاست این مانور را بر عهده داشت خاطر نشان کرد:
این مانور با تکیه بر بسترهای ارتباطی موجود ،بسیاری
از فعالیتها به شکل مجازی پیش بینی شده و نتایج
آن میتواند در موارد مشابه و بحرانها مورد بهرهبرداری
قرار گیرد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان
بیان داشت  :اجرای این مانور در شهرستان علی آباد
کتول با اکیپ های خدمات رسان صنعت آب و برق از
جمله شرکت توزیع برق ،شرکت آب و فاضالب ،نیروگاه
و آب منطقه ای و برق منطقه ای در محور های ساعت
صفر شروع عملیات  ،بازبینی و تهیه گزارشات و نقشه
های محل های حادثه دیده  ،اعزام فرضی اکیپ های
امدادی و واکنش سریع با تمام تجهیزات و امکانات مقابله
با بحران و اقدام و تعمیر و بازسازی محل های حادثه
دیده تدوین شده و برگزار گردید.

تاکید بر استفاده از خدمات غیر حضوری برای پیشگیری از شیوع کرونا

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل
از کلیه مشترکین گاز طبیعی درخواست
کرد تا بمنظور پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا تا حد ممکن از مراجعه حضوری به
ادارات تابعه این شرکت خودداری کرده و
از خدمات غیر حضوری این شرکت بهره
مند شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی
مدیر عامل این شرکت ارائه خدمات
غیر حضوری و استفاده مشترکین از
این نوع خدمات را از جمله فرصتهای
پیش آمده در دوران شیوع بیماری
کرونا برشمرد و گفت :همه گیری
ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن
مردم و دریافت خدمات در بستر
اینترنت و همچنین افزایش خطر ابتال
با مراجعه حضوری به ادارات تابعه
شرکت ،برای کارمندان و مشتریان،
موجب شد تا شرکت گاز استان اردبیل
با استفاده بهینه از این فرصت ،کیفیت

خدمات غیر حضوری خود را بهبود
ببخشیده و با ارزیابی بازخوردهای
بدست آمده از کاربران این سامانه
نسبت به ارتقاء سطح کیفی ارایه
خدمات غیر حضوری اقدام نماید.
اسماعیلی با بیان این موضوع که
در حال حاضر اکثریت خدمات ارایه

با وجود برتری مقاومت نسبت به استکبار صحبت از مذاکره جای تعجب دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

تامین برق پایدار مشترکین از اهداف
وزارت نیرو است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :
تامین برق پایدار مشترکین از اهداف وزارت نیرو و توانیر
و به تبع از آن شرکت توزیع نیروی برق استان است که
در صدد آن هستیم این مهم تحقق یابد.علی اکبر نصیری
در جلسه کاروان خدمت که با حضور نمایندگان مردم
گرگان و آق قال در خانه ملت و مدیران کل دستگاههای
اجرایی در محل فرمانداری آق قال برگزار شد گفت :
فعالیتهای خوبی در حوزه صنعت برق در این شهرستان
و بخش مرکزی انجام شده است.وی افزود  :جهت تحقق
برق پایدار ،در حال حاضر در شهر انبارالوم  ۸ ،کیلومتر
از شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده
و برای باقیمانده شبکه های سیمی در این شهر ،لوازم
و یراق آالت الزم تحویل مدیریت گردیده و به محض
اخذ پیمانکار  ،ادامه کار صورت خواهد پذیرفت همچنین
در روستای گوگ تپه  ،ترانسفورماتور های  ۲۰کیلوولت
جهت رفع ضعف ولتاز بزودی نصب می شود.نصیری
افزود  :در روستای عطاباد تاکنون فعالیتهای خوبی انجام
شده که شبکه موجود برای مشترکین خانگی طراحی
شده  ،ولی با توجه به استقرار کارگاههای مبل سازی در
این روستا ،در فصل تابستان با ضعف ولتاژ روبرو هستیم
که جهت رفع این ضعف ولتاژ  ،می بایست دستگاههای
ذیربط با اتخاذ تصمیمات الزم همچون احداث شهرک
صنعتی در این منطقه  ،می توان با روشهایی چون راه
انداری پست  ۶۳کیلوولت یا  DGدر صورت تخصیص
اعتبارات الزم  ،ضعف ولتاژ این منطقه را رفع کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد
 :در روستای پیرواش یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
هزینه شده و شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار
تبدیل شده است که این خود جهت پایداری شبکه و
کاهش تلفات کمک می کند.در ادامه نمایندگان مردم
گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی و فرماندار
شهرستان آق قال از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان و مجموعه همکاران به جهت عملکرد قابل
توجهی که داشتند  ،تقدیر و تشکر خود را اعالم نمودند.

برداشت چغندرقنداز مزارع استان
مرکزی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان مرکزی  ،برداشت چغندرقند دراستان مرکزی
از سطح  ۶۵۰هکتاراز اراضی زیر کشت چغندر قند
استان مرکزی آغاز شد .علیرضا کیشانی مدیرزراعت
جهاد کشاورزی استان مرکزی در بازدید از مزارع
چغندرقند این شهرستان گفت :کشت چغندرقند
در سال زراعی  ۹۸-۹۹نسبت به سال گذشته
افزایش داشته .و پیش بینی می شود در سال جاری
حدود۳۵۰۰۰هزارتن محصول چغندر قند تولید شود.
که تحویل کارخانجات قند شهرکرد ،اصفهان و همدان
خواهد شد .وی گفت  :برنامه و سیاست سازمان جهاد
کشاورزی تثبیت سطح زیر کشت و افزایش تولید در
واحدسطح این محصول راهبردی است .برای رسیدن
به این اهداف استفاده از کشت نشایی ،کشت متراکم،
آبیاری میکرو و استفاده از تغذیه مناسب در دستور
کار می باشد .متوسط عملکرد چغندر قند در استان
مرکزی  ۴۵تن در هکتار بوده که این مقدار در سال
جاری به ۵۰تن در هکتار با متوسط عیار ۱۷درصد
خواهد رسید.البته در مزارع رکورد استان این میزان
تا ۱۰۰تن در هکتار نیز می رسد که باید با بکار بردن
روشهای نوین بهزراعی و بهنژادی به این عدد نزدیکتر
شویم و خالء عملکرد را کاهش دهیم .ایشان افزایش
هزینه های تولید ،پایین بودن نرخ تضمینی  ،نبود
کارخانه قند در سطح استان و واردات شکر را از
عوامل کاهش سطح چغندر قند طی سالهای گذشته
عنوان کردند و پیشنهاد دادند چنانچه کارخانه قند
شازند به روزرسانی و راه اندازی شود می تواند نقش
مهمی در افزایش تولید این محصول داشته باشد.
قیمت تضمینی این محصول در سال جاری به ازای
هر کیلوگرم ۶۰۲۴ریال و کمک هزینه حمل و نقل
نیز ۵۰۰ریال می باشد.

شده به مشترکین از طریق میز خدمت
الکترونیکی و در کوتاهترین زمان قابل
ارایه است ،افزود :نمایش لیست قبوض،
نمایش لیست پرداخت ها ،اعالم کارکرد،
تغییر نام ،اصالح شماره موبایل ،درج کد
ملی ،اصالح مبلغ قبض ،درخواست تست
کنتور و  ...نمونه ای از خدمات در بستر

وبسایت شرکت گاز استان اردبیل می
باشند که با ایجاد زیرساختهای مناسب و
با برنامه ریزی های منسجم و به منظور
توسعه خدمات الکترونیک در راستای
تسریع در پاسخگویی به مشترکین و
عدم مراجعه حضوری در دوران شیوع
بیماری کرونا توسط شرکت گاز استان
اردبیل ارایه می شود.
وی خدمات غیر حضوری شرکت
گاز استان را بسیار متنوع و گسترده
عنوان کرد و گفت :مشترکین گاز
طبیعی در استان می توانند خدمات غیر
حضوری خود را از قسمت میز خدمت
الکترونیکی در وبسایت این شرکت
به نشانی WWW.NIGC-AR.
 IRو يا از طریق دانلود و نصب نرم
افزار خدمات آنالین مشترکین ((تحت
موبایل)) شرکت گاز استان از طریق
لینک  http://nigc-ar.ir/appاز
خدمات غیر حضوری شرکت گاز استان
بهره مند شوند.

امام جمعه قم با بیان اینکه وضعیتی که امروز
در آمریکا به وجود آمده دیدنی است ،گفت :با رئیس
جمهور آمریکا در کشور خودش ذلیالنه برخورد
میشود اما در نقطه مقابل در کشورهای اسالمی امثال
سردار سلیمانی به عنوان الگو معرفی شده و تکریم
میشوند و خواهان انتقامش هستند؛ این نشان میدهد
که قدرت مقاومت از استکبار بسیار بیشتر است اما
جای تعجب بسیاری دارد که همچنان برخی به دنبال
مذاکره هستند.
به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه
سالماهلل علیها ،آیتاهلل سید محمد سعیدی پیش از
ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان قم که در
سالن همایش کرامت استانداری برگزار شد ،ضمن
تبریک ایام پرسرور و پر خیر و برکت ورود حضرت

فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به شهر مقدس قم ،این
روز را روز بزرگی برای تاریخ قم ،ایران و جهان دانست
و با اشاره به روایتی از امام صادق علیه السالم اظهار
کرد :آورده شده است که خداوند قومی را نعمت داد اما
آنها شکر نکرده و همین نعمتها تبدیل به بال شدپس
اگر مردم نعمت خدا را سپاسگذاری نکنند این نعمت
تبدیل به بال میشود.
وی اضافه کرد :خداوند قومی را به مصیبت و بالها
مبتال میکند و در مقابل از آنان انتظار صبر دارد و اگر
صبر کردند همین مصیبتها به نعمت تبدیل میشود.
امام جمعه قم تصریح کرد :این بیماری از یک
سو تهدیدی برای جامعه است که در این تهدید باید
تمام تالش مردم و مسؤوالن برای مقابله با ویروس
باشد تا به صورت کامل به پایان رسد و از سوی دیگر
این تهدید ،فرصتی برای دیدن نقاط قوت و ضعف و
همچنین آسیبهای خود است تا بتوانیم برای تقویت
نقاط قوت کوشش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت ایمان بر داشتههای علمی
و اذعان بر آن عنوان کرد :در اموری مثل طب آنچه از
تجربهها و سنتها بدست آمده در مقابله با این ویروس
و آنچه در طب جدید که در دانشگاهها و مراکز علمی
بدست آمده را بعد از آزمودن و تجربه کردن ،باید به

کار ببندیم و هر دو روش را به صورت هماهنگ باهم
پیش ببریم.
وی ادامه داد :کالم حضرت امام (ره) که آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند یعنی در برابر مقاومت متدینین
و حزب الهیها هیچ کاری نمیتواند بکند البته تهدید
و تحریم میکند اما مقاومت نیروها همچنان سرجای
خودش عبرتآموز و درس آموز است.
سعیدی با بیان اینکه وضعیتی که امروز در
آمریکا به وجود آمده دیدنی است ،تصریح کرد :با
رئیس جمهور آمریکا در کشور خودش ذلیالنه برخورد
میشود اما در نقطه مقابل در کشورهای اسالمی امثال
سردار سلیمانی به عنوان الگو معرفی شده و تکریم
میشوند و خواهان انتقامش هستند؛ این نشان میدهد
که قدرت مقاومت از استکبار بسیار بیشتر است اما
جای تعجب بسیاری دارد که همچنان برخی به دنبال
مذاکره هستند.
وی ادامه داد :مذاکره با کسی که رو به افول است
تعجب دارد ،مذاکره با افراد ،نظام ،دولت و جریانی که
حتی در کشور خودشان بیآبرو هستند؛ این همان عبرتی
است که از کالم امام صادق علیه السالم در ابتدای سخن
عرض شد که تهدیدها را تبدیل به فرصت کنید و مراقب
باشید فرصتها را به تهدید تبدیل نکنید.

شرکت گاز استان گیالن :

دانش آموزان می توانند با فراگیری فرهنگ بهینه و ایمن گاز طبیعی ،
آن را در سطح جامعه گسترش و به نسل های بعدی منتقل نمایند

روز چهارشنبه  21آبان ماه آقای علی حسین
زاده معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی
آموزش و پرورش استان به نمایندگی از مدیرکل
آن اداره با حضور در شرکت گاز استان گیالن با
مدیرعامل شرکت و مسئولین ذیربط دیدار و گفتگو
کردند.در ابتدای این جلسه مهندس اکبر مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیر مقدم به
میهمانان ،گزارشی از وضعیت گازرسانی و ارائه
خدمات مرتبط با گاز در سطح استان بیان نمود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت:
دانش آموزان به عنوان آینده سازان میهن اسالمی
می توانند با فراگیری فرهنگ مصرف بهینه و
ایمن گاز طبیعی ،آن را در سطح جامعه گسترش
و همچنین به نسل های بعدی منتقل نمایند.وی
با اشاره به استفاده وزارت آموزش و پرورش از نرم
افزار شاد برای برگزاری کالس های مجازی بیان

نمود :امیدواریم با همکاری و تعامل شایسته با
آموزش و پرورش در خالل برگزاری کالس های
مجازی و یا به صورت فوق برنامه بتوانیم نکات
و توصیه های مفید در خصوص استفاده صحیح
از گاز طبیعی را به دانش آموزان منتقل نماییم.در
ادامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و
پرورش استان ضمن استقبال از این پیشنهاد اظهار

داشت :آموزش و پرورش استان گیالن دارای 3
هزار و  200مدرسه 380 ،هزار دانش آموز و 26
هزار همکار فرهنگی می باشد که در میان حدود
دو سوم جمعیت استان نفوذ دارد و اجرای این
طرح از طریق آموزش و پرورش می تواند تا حد
زیادی زمینه ساز نهادینه شدن فرهنگ استفاده
از گاز طبیعی در استان شود.وی افزود :ویروس
کرونا موجب به وجود آمدن فرصت استفاده از
فضای مجازی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان
و فرهنگ سازی در سطح جامعه شده است.در
همین راستا ،آقای سراجی معاون تربیت بدنی
و سالمت اداره کل آموزش و پرورش گیالن
ضمن بیان مطالبی مبسوط ،ابراز امیدواری نمود
همکاری های فی مابین در زمینه آموزش و
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی
کمافی السابق ادامه یابد.

در جلسه راه اندازی مجدد مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده  ۱۶مطرح شد؛

اهتمام بهزیستی مازندران برای راه اندازی و فعال نمودن هرچه سریعتر و مجدد مرکز
نگهداری معتادان متجاهر براساس موازین و پروتکل های بهداشتی ابالغی در استان

ساری_ سکینه مریخ  :با حضور دکتر فرزاد
گوهردهی؛ مدیر کل بهزیستی استان مازندران،
احمد مظفری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر ،دکتر رمضانعلی گلچوبی معاون امور
توسعه پیشگیری بهزیستی استان و اعضای شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ،جلسه راه اندازی
مجدد مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب
معتادان موضوع ماده  ۱۶در این مرکز برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط
عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران دکتر
گوهردهی با اشاره به حساسیت و اهمیت مراکز

ماده  ۱۶گفت  :با توجهبه تاکید استاندار محترم
مازندران بر ساماندهی هر چه سریعتر معتادان
متجاهر درآستانه فصل سرما ،لزوم شناسایی،
جمع آوری وساماندهی معتادین متجاهر اهمیت
دو چندان پیدا میکند.
مدیر کل بهزیستی استان مازندران با اشاره
به مشخص بودن مسئولیت هر نهاد در خصوص
معتادان متجاهر در ستاد مبارزه با موادمخدر افزود:
موضوع معتادان متجاهر نیازمند همکاری بین
بخشی و عزمی راسخ توسط همه ی دستگاه ها و
نهادهای مسئول می باشدکه طبق قانون موضوع
نگهداری معتادان متجاهر بر عهده بهزیستی است
که آنهم پس از تشخیص قطعی متجاهر بودن فرد
معتاد باتشخیص تیم غربالگری و با دستور مقام
قضایی امکانپذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ساماندهی یک معتاد متجاهر
و بیمار هزینه بر است و بهزیستی نمی تواند همه
این هزینه ها را به تنهایی بعهده بگیرد،خاطرنشان
کرد :ضروریست تا همکاری های بین بخشی
بیشتر شود و بر اساس استانداردهای مربوط به

شرایط همه گیری کروناتصمیماتی اتخاذ شود تا
حداقل آسیب متوجه جامعه و این افراد شود.
دکتر گوهردهی تصریح کرد :بهزیستی این
آمادگی را دارد تا خدمات مرکز ماده  ۱۶را مطابق
با پروتکل های بهداشتی و دستورالعملهایابالغی به
معتادین متجاهر ارائه کند.
در این جلسه  ،دبیر شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر مازندران ،معاون دادستان مرکز
مازندران ،رییس پلیس مبارزه با مواد مخدراستان،
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،معاون معاونت اجتماعی دادگستری
استان و همچنین نماینده شهرداریساری ضمن
بیان نقطه نظرات خود  ،آمادگی دستگاه مربوطه
را جهت همکاری الزم اعالم نمودند.
گفتنی است در خاتمه ی این جلسه  ،حاضرین
از قسمت های مختلف مرکز منجمله آسایشگاه ها
و ساختمان ایزوله مختص افرادمشکوک به کووید
 ۱۹و  ....بازدید بعمل آورده و از نزدیک در جریان
آماده سازی مرکز بر اساس موازین و دستورالعمل ها
و پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت قرار گرفتند.

باند موبایل قاپی در کرمانشاه منهدم شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از انهدام
باند موبایل قاپی و کشف  ۵فقره سرقت از اعضای
آن خبر داد .علیرضا دلیری اظهار کرد :مأموران
کالنتری  ۲۱نیایش حین گشت زنی به سه سارق
برخورد کردند که قصد سرقت گوشی تلفن همراه
یکی از شهروندان را داشتند.

وی ادامه داد :مأموران با دیدن این صحنه به
سرعت وارد عمل شده و ضمن دستگیری سارقان،
گوشی تلفن همراه سرقتی را نیز به صاحبش
تحویل دادند .فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه
افزود :اعضای این باند به پنج فقره سرقت گوشی
تلفن همراه اعتراف و سپس برای صدور احکام الزم

تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه
از کشف  ۶۳فقره سرقت طی  ۴۸ساعت گذشته در
این شهرستان خبر داد و تصریح کرد :در این راستا
 ۳۴سارق نیز دستگیر و برای صدور احکام الزم
تحویل مراجع قضائی شدند.
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خبر کوتاه

 ۴۵کارگاه تولید ماسک فعال
در خوزستان فعالیت می کنند

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر
(عج) خوزستان گفت :در استان خوزستان ،دو میلیون
و  ۲۰۰هزار عدد ماسک تولید شده است و در حال
حاضر  ۴۵کارگاه تولید ماسک فعال وجود دارد.
سرهنگ پاسدار یونس زبیدی اظهار کرد :بسیج
سازندگی از ابتدای شیوع کرونا متولی اقدامات
اصلی این بیماری بود و اقدامات مختلفی را از جمله
راهاندازی کارگاههای تولید ماسک و مواد شوینده در
خوزستان انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از  ۱۰هزار نفر در
برنامههای مختلف این بسیج همکاری داشتهاند،
افزود :با فعال کردن گروههای جهادی ،دو هزار و
 ۲۰۰گروه جهادی این کارها را انجام دادهایم.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر
(عج) تصریح کرد :با توجه به توصیههای مقام معظم
رهبری ،بسته کمکهای مؤمنانه را برای نیازمندان
تدارک دیدهایم و در نهایت ۴۹۰ ،هزار بسته معیشتی،
پنج هزار و  ۳۰۰کارت هدیه به ارزش  ۲۰۰هزار
تومانی ،یک میلیون و  ۸۰۰هزار پُرس غذای گرم،
یک هزار و  ۳۶۱کمک جهیزیه به ارزش  ۴۵میلیون
تومانی (یخچال ،فریزر ،گاز و غیره) و همچنین
 ۶۴هزار بسته پوشاک و لوازم التحریر برای دانش
آموزان نیازمند توزیع شد .زبیدی خبر داد ۱۱۰ :هزار
بسته گوشت و مرغ توزیع شده و  ۲۴هزار نقطه از
اماکن مذهبی و مدارس و  ۲۲هزار نقطه عمومی نیز
ضدعفونی انجام شده است .وی با اشاره به توزیع
 ۴۹۰هزار قرص نان بین نیازمندان ،عنوان کرد۲۵۰ :
هزار بسته بروشورهای آموزشی در خصوص آشنایی
با بیماری ،راههای پیشگیری ،پروتکلهای بهداشتی و
درمان طراحی ،چاپ و توزیع شد؛ همچنین  ۳۵۰هزار
نفر آموزش چهره به چهره حضوری در مناطق برای
هشدار دهی به مردم در خصوص رعایت پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی انجام شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر
(عج) با اشاره به تولید و توزیع حدود  ۲۰۰هزار
دستکش ،یادآور شد :دو میلیون و  ۲۰۰هزار عدد
ماسک نیز تولید شد که به صورت میانگین روزانه،
 ۲۰۰هزار ماسک در هر کارگاه تولید شده است؛
همچنین در حال حاضر  ۴۵کارگاه تولید ماسک فعال
وجود دارد.
سرهنگ پاسدار زبیدی در پایان به تولید و توزیع
 ۱۵۰هزار دست گان پزشکی بین بیمارستانها اشاره
کرد و گفت :تاکنون بالغبر  ۱۱هزار مأموریت از سوی
نیروهای جهادی انجام دادیم.

