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شهرستان

اخبار
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم:

 ۱۹۸۲درخواست مردم به رئیس جمهور
در میز ارتباطات مردمی کمیته امداد
استان قم ثبت و درحال بررسی است

معاون حمایت و
سالمت خانواده کمیته
امداد استان قم از ۲۲۹۲
مراجعه حضوری به میز
ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور خبر داد و
گفت ۱۹۸۲ :درخواست هم اکنون ثبت شده و
درحال بررسی است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
کمیته امداد ،محمدابراهیم نعیمی ،معاون حمایت
و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم با اشاره به
سیزدهمین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم
گفت :میز ارتباطات مردمی این نهاد ،پیش از سفر
دو روزه آیت اهلل رئیسی به استان قم در مجتمع
فرهنگی تربیتی والیت تشکیل و مستقر شد .وی با
بیان اینکه مراجعات مصاحبه و بررسی شده توسط
مددکاران این نهاد دو هزار و  ۲۹۲فقره بوده است
افزود :تاکنون دو هزار و  ۸۱فقره درخواست در
سامانه سامد ثبت شده است .نعیمی با بیان اینکه
 ۹۸فقره از این مراجعات تکراری بوده اند ادامه
داد :هزار و  ۹۸۲درخواست رسیده غیر تکراری
در این سامانه ثبت و درحال پیگیری و رسیدگی
هستند .معاون حمایت و سالمت کمیته امداد
استان قم اضافه کرد :بیش از  ۵۰نفر از مددکاران
و امدادگران این نهاد از روزهای نخست سفر
ریاست محترم جمهوری مأموریت یافتند در این
میز نسبت به پذیرش تقاضاها ،مصاحبه مددکاری،
بررسی میدانی برخی از درخواست ها ،ثبت سامد و
پیگیری نامه ها فعالیت کنند.

عملیات برقرسانی به  ۳معدن در دیرکلو
قروه به اتمام رسید

مدیر توزیع برق شهرستان قروه از اتمام
عملیات برقرسانی به  ۳معدن موجود در روستای
دیرکلو با اعتباری بالغ بر  ۹میلیارد و ۱۸۶میلیون
ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان کردستان ،فرهاد میمنت آبادی مدیر
توزیع برق شهرستان قروه گفت :در راستای تحقق
شعار سال  ،حمایت از تولید و تولیدکنندگان و
همچنین صرفه جویی در انرژی فسیلی ،برقرسانی
به معادن دیرکلو شهرستان قروه در دستور کار قرار
گرفت .وی افزود :بدین منظور عملیات احداث و
برق رسانی به  ۳معدن موجود در روستای دیرکلو
به طول  ۲هزارو  ۲۲مترخط فشار متوسط هوایی
امسال آغاز و قبل از پایان سال نیز به اتمام رسید.
میمنت آبادی در ادامه با اشاره به اینکه در
اجرای این پروژه بیش از  ۹میلیارد و ۱۸۶میلیون
ریال اعتبارهزینه شده است ،افزود :با تامین انرژی
برق در این معادن ،تحول بزرگی در فرآوری و
اشتغال حوزه معادن در این منطقه اتفاق می افتد.
مدیر توزیع برق شهرستان قروه با اشاره به
اینکه تامین زیرساخت های الزم در واحدهای
صنعتی ومعدنی عالوه بر جذب سرمایه گذار،
منجر به ایجاد اشتغال در استان نیز می شود،
افزود :امسال همچنین با احداث  ۸کیلومتر شبکه
برق ،واحد صنعتی فوالد در شهرستان قروه نیز
برقدارشد تا در راستای حمایت از تولید وتحقق
شعار سال گام مهمی برداشته شود.
مسیرایرانخواه درمحورسقزبه سنندج رفع حریم شد ؛

احداث  ۲هزارمترشبکه فشار متوسط
درسقز

مدیر توزیع برق شهرستان سقز گفت :جهت
رفع حریم شبکه برق در مسیر ایرانخواه واقع در
جاده سقز به سنندج ،در فاز اول بیش از  ۸۰۰متر
شبکه فشار متوسط دراین منطقه احداث شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان کردستان عبداهلل ابراهیمی مدیر توزیع
برق شهرستان سقزگفت :پیرو درخواست اداره
راه وحمل و نقل جاده ای این شهرستان ،مسیر
ایرانخواه واقع درمحور سقز به سنندج جهت
تعریض جاده ،رفع حریم شد .وی با اشاره به اینکه
اجرای این پروژه در فازاول به اتمام رسیده است،
افزود :در فاز اول با احداث بیش از  ۸۰۰متر شبکه
توزیع برق  ۲۰کیلوولت دراین مسیررفع حریم
انجام شد و فاز دوم این پروژه با احداث بیش از
 ۱۲۰۰متر شبکه فشار متوسط در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه بخشی ازشبکه توزیع برق
فشارمتوسط در مجاورت اداره راه وحمل و نقل
جاده ای این شهرستان در حریم قرار داشت ،افزود:
در همین راستا با احداث شبکه برق جدید ،خطوط
قبلی حذف و ایمنی الزم در مسیر ایرانخواه تأمین
شد .ابراهیمی اظهار داشت :در اجرای این عملیات ۲۳
اصله تیر برق  ۱۲متری در این منطقه نصب و ۱۳
اصله تیر قدیمی نیز از چرخه مصرف خارج شدند.
مدیر توزیع برق شهرستان سقز در ادامه اظهار داشت:
درمجموع برای اجرای این طرحها بالغبر  ۴۸۵میلیون
تومان اعتبار صرف شد تا ایمنی الزم در این مسیر
برقرار باشد .مدیر توزیع برق شهرستان سقزافزود:
تعریض جاده وکوچک بودن پهنای مسیر در برخی
مواقع منجر می شود تا شبکه توزیع برق در حریم قرار
گیرد که در این شرایط باید جهت رفع حریم و ایجاد
ایمنی اقدامات الزم صورت گیرد.

برپایی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی
و گرمایشی اصفهان با حضور  110برند معتبر

نشست هماندیشی بیستمین
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
اصفهان در حالی برگزار شد که قرار
است این نمایشگاه طی روزهای
یازدهم تا پانزدهم بهمنماه و با حضور
حداقل  110برند و شرکت معتبر از
سراسر کشور برپا شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان ،نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات
سرمایشی و گرمایشی اصفهان یکی از
باکیفیتترین نمایشگاههای این استان
در حوزه زیرساختی به شمار میرود که
به صورت ساالنه ،برندهای معتبری از
سراسر کشور را در کنار یکدیگر جمع
میکند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
نمایشگاه بینالمللی اصفهان در نشست
هماندیشی برپایی این نمایشگاه گفت:
نمایشگاه بینالمللی اصفهان در این
دوره از نمایشگاه تالش میکند برای
شرکتهای حاضر شرایطی فراهم آورد
که به بازارهای جدید دست پیدا کنند

و با فراغ بال بیشتری به توسعه بازار
بپردازند.
علیرضا مرتضوی با تاکید بر اینکه
تالش برای حضور شرکتهای معتبر از
اصلیترین اولویتهای برپایی نمایشگاه
است ،افزود :کیفیت یک نمایشگاه
با مساحت آن نمایشگاه سنجیده
نمیشود ،بلکه اصل ،بر حضور برندهای
مطرح و با کیفیت است؛ در این راستا،
تاکید داریم که حضور شرکتهای

دانشبنیان بر کیفیت نمایشگاهها
میافزاید.
وی با بیان اینکه حضور
هیئتهای تجاری از داخل و خارج
کشور در نمایشگاه موضوع بسیار
مهمی است ،ادامه داد :بازرگانان
همواره شرایط رونق و توسعه
کسبوکار را فراهم میکنند؛
بنابراین حضور آنها در نمایشگاه ،یک
موضوع بسیار مهم محسوب میشود؛

همچنین از تمامی سفیران کشورهای
مختلف حاضر در جمهوری اسالمی
ایران دعوت کردهایم از این نمایشگاه
بازدید کنند؛ این موضوع به توسعه
بازار شرکتهای حاضر در کشورهای
مختلف کمک میکند.
احمد بناکار ،رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز
در این نشست خواستار ارائه راهکارهای
مطلوب برای کاهش مصرف انرژی در
این نمایشگاه شد و تاکید کرد :سازمان
نظام مهندسی ساختمان اصفهان
آمادگی دارد در تمامی نمایشگاههایی
که به نوعی با فعالیت این سازمان در
ارتباط است ،مشارکت فعال داشته
باشد.
اسماعیل نادری ،معاون امور
بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان اصفهان نیز خواستار
کیفیتبخشی به نمایشگاهها شد و
گفت :همافزایی در اجرای فرایندهای
برپایی نمایشگاه موجب افزایش کیفیت
این رویدادها میشود و در نهایت رضایت
شرکتها را به دنبال خواهد داشت.

مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران در چهارمحال وبختیاری :

بیداری اسالمی در نقاط مختلف دنیا پی ریزی و نهادینه شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان چهارمحال وبختیاری سید یعقوب
محمد مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران
در مراسم گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه
(س)  ،سالگرد شهادت سردار دلهاحاج قاسم
سلیمانی و یادمان شهدای مدافع حرم  ،مدافع
سالمت و شهدای صنعت برق استان که توسط
شورای اسنجام بخشی صنعت آب و برق این
استان با حضور خانواده معزز این شهیدان وبرخی
از مسئولین محلی با همکاری بیناد شهید وامور
ایثار گران برگزار شد ،گفت  :بیداری اسالمی در
نقاط مختلف دنیا و قلوب مسلمانان پی ریزی
ونهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در
بخش های مختلف جامعه ترویج گردیده است؛ گفت
 :این فرهنگ صرفا مختص میدان رزم نیست بلکه
در میدان خدمت وکار نیز رواج دارد و من جمله

آن می توان به خدمت رسانی شبانه روزی کارکنان
شرکت های وزارت نیرو در زمینه های برق رسانی
وآب رسانی اشاره کرد.
مهندس مجید فرهزاد رئیس شورای انسجام
بخشی صنعت آب وبرق این استان نیز ضمن تسلیت
ایام شهادت حضرت زهرا (س)  ،سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت یاد و خاطره
شهدا ،گفت  :قرار گرفتن فضائل اخالقی حضرت
زهرا (س) بعنوان الگوی زنان کشور و رشادت های
حاج قاسم سلیمانی بعنوان الگوی مردان  ،رمز
موفقیت وسربلندی است
وی روحیه سلحشوری و انقالبی ،مبارزات مداوم
در رژیم ستم شاهی  ،اخالص وسادگی و تمسک
به اهل بیت را از ویژگی های بارز اخالقی شهید
سلیمانی برشمرد .
در ادامه جلسه ضمن ادای احترام وتجلیل
خانواده های معظم شهدا ،سردار اهوازیان همرزم

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
صحنه خبر داد :با تجهیز چاه مجتمع
یک جفتی مشکل قطع آب اهالی ۱۱
روستای تحت پوشش با جمعیتی بالغ

شهید حاج قاسم سلیمانی ویژگی های اخالقی
ایشان را تشریح کرد و با بیان خاطرات همرزمش ،
همگان را غرق در دالور مردی ها  ،خلوص و سادگی
شهید سلیمانی کرد
گفتنی است این برنامه مزین به حضور پیکر
مطهر یک شهید گمنام نیز بود که همزمان با ایام
شهادت حضرت فاطمه (س) در گلزار شهدای گمنام
استان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

ساخت :با توجه به مسئله خشکسالی
و کاهش سطح منابع تامین آب شرب
شهرستان ،بحث مشارکت اجتماعی
مشترکین گرامی در زمینه فرهنگ
سازی صحیح مدیریت مصرف آب
در جامعه جهت جلوگیری از تبعات
خشکسالی بسیار حائز اهمیت می
باشد.
مجتمع یک جفتی با ۱۱
روستای تحت پوشش و جمعیتی
بالغ بر  ۴هزار نفر در ۲۵کیلومتری
شهر صحنه قرار دارد.

افزایش سطح توان نیروهای عملیاتی در مقابله با آلودگی نفتی در خلیجفارس بوشهر

بوشهر -خبرنگار عصر رسانه :مدیرکل
بنادرودریانوردی استان بوشهر از مانور مشترک
عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی و جستجو ونجات
دریایی بامشارکت فرماندهی دریابانی استان وباحضور
نمایندگان ارگان های ذیربط درکانال دسترسی بندر
بوشهرخبرداد.
سیاوش ارجمندزاده با تشریح سناریو این مانور
اظهار داشت :مانور مقابله با آلودگی و جستجو
ونجات دریایی با تجهیزات الزم از هواپیمای فوق
سبک جایروپلین برای پایش آلودگی و نجات دریایی
با موفقیت اجرا شد.
وی ارتقاسطح توان نیروهای عملیاتی را از
اهداف مانور آلودگی نفتی دانست و افزود:همزمان
عملیات جستجو و نجات دریایی با مشارکت
فرماندهی مرزبانی استان بوشهر در کانال دسترسی
بندر اجرا شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
با بیان اینکه دراین مانور عملیات پایش هوایی

بهعنوان شناور طناب گیر به موقعیت ،عملیات مقابله
با آلودگی را انجام دادند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت:
بر اساس الگوهای اعالمی و با توجه به جریان جزر
آب ،گشت زنی در موقعیت شمال بندر آغاز شد و
ابتدا موقعیت نفر مفقودی توسط جایروپلین مشخص
و به شناورها اعالم شد و درنخستین فرصت نیز
توسط شناور ناجی  ۹از آب گرفته و در اسکله  ۱۵به
آمبوالنس تحویل شد.

مراسم یادواره سادات شهید در قم برگزار می شود

معاون فرهنگی و آموزش بنیاد
شهید وامور ایثارگران استان قم گفت:

مراسم یادواره سادات شهید شام سه
شنبه  21دی ماه در مسجد مقدس
جمکران برگزار می شود.
به گزارش ایثار واحد استان قم،
حجت االسالم غالمرضا ناظمی افزود:
این مراسم به همت بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،ستاد یادواره شهدای سادات
و با مشارکت مسجد مقدس جمکران
امشب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار

رفع مشکل افت فشار آب  ۱۸روستای
شهرستان گیالنغرب با اصالح خط انتقال
آب مجتمع ویژنان

مدیر امور آبفا شهرستان
گیالنغرب از اجرای موفقیت
آمیز عملیات اصالح خط
انتقال آب مجتمع ویژنان و
رفع مشکل افت فشار آب
۲هزار روستایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه ،فرشاد باوندپور مدیر امور آبفا
شهرستان گیالنغرب بهبود تامین آب شرب ،رفع
به موقع حوادث و افزایش رضایتمندی مشترکین
شهرستان را از جمله اولویت های این امور عنوان
کرد و گفت :امور آبفا شهرستان به منظور دستیابی
به این مهم اصالح  ۹کیلومتر از خط انتقال آب
مجتمع آبرسانی ویژنان را در دستور کار قرار داد.
باوند پور از اجرای موفقیت آمیز این عملیات
خبر داد و افزود :خط انتقال آب مجتمع ویژنان به
علت قدمت باال دچار شکستگی متعددی می شد
و اهالی تحت پوشش آن را با افت فشار و قطعی
آب مواجه می ساخت که با اجرای عملیات اصالح
 ۹کیلومتر از این خط انتقال با لوله  ۱۲۵میلی متر
و از نوع پلی اتیلن اهالی  ۱۸روستای تحت پوشش
مجتمع با جمعیتی بالغ بر  ۲هزار نفر از آب شرب
پایدار بهره مند شدند.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان گیالنغرب
تصریح کرد :حفظ منابع تامین آب شرب و توجه
به اهمیت مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی
موجود ،نیازمند همراهی مشترکین گرامی با صرفه
جویی در مصرف آب و جلوگیری از مصارف غیر
مجاز می باشد.
الزم به توضیح است مجتمع ویژنان با ۱۸
روستای تحت پوشش و جمعیتی بالغ بر ۲هزار نفر
در  ۱۵کیلومتری شهر گیالنغرب قرار دارد.

ضرورتایجادشهرجدیددرسفرمدیرعامل
شهرهایجدیدبهگلستانبررسیشد

شهرستان قرار گرفت.
حیدری از اجرای این عملیات
طی  ۴۸ساعت خبر داد و افزود :پس
از تعویض الکتروموتور  ۵۵کیلووات و
پمپ شناور  ۵/۳۷۴و راه اندازی تابلو
برق چاه مجتمع یک جفتی ،این چاه
مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت
و اهالی  ۸روستای شهرستان صحنه
و  ۳روستای شهرستان هرسین با
جمعیتی بالغ بر  ۴هزار نفر از نعمت
آب شرب پایدار بهره مند شدند.
حیدری در پایان خاطر نشان

سواحل استان بهمنظور مقابله با آلودگی نفتی
و عملیا تهای جستجو و نجات دریایی با
هواپیمای جایروپلین اجرا شد خاطر نشان کرد:
بر اساس سناریو تعیین شده ،در پایش هوایی
کانال دسترسی بندر بوشهر توسط جایروپلین،
آلودگی نفتی در محدوده شمال اسکله یک به
وسعت  300مترمشاهده شد وطی اطالع به
مرکز پاسخگویی به اضطرار دریایی ،تیم یگان
حفاظت اداره کل بنادر ودریانوردی استان و
تیم مقابله با آلودگی برای ارزیابی میدانی به
موقعیت اعزام شد.
ارجمندزاده بااشاره به اینکه دراین مانوربرای
سنجش توان عملیاتی از مانکن استفاده شدگفت:
براساس سناریو مورد نظر برنامههای مورد نظر با
موفقیت اجرا شد.
وی افزود :همزمان باعملیات جستجو ونجات تیم
مقابله با آلودگی با اعزام  4شناور یادگار ،خلیج فارس
و تاسوعا به همراه تجهیزات الزم و شناور احسان

خبر کوتاه

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان :

اهالی  ۱۱روستای تحت پوشش مجتمع یک جفتی از آب شرب پایدار بهره مند شدند
بر  ۴هزار نفر مرتفع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان کرمانشاه ،جلیل
حیدری مدیر امور آبفا شهرستان
صحنه اظهار داشت :به دنبال
سوختگی الکتروپمپ چاه مجتمع
یک جفتی به عنوان منبع تامین
آب شرب  ۱۱روستای تحت پوشش
آن ،اهالی این روستاها با قطعی آب
شرب مواجه شدند به همین منظور
تعویض الکتروپمپ و راه اندازی تابلو
برق چاه در دستور کار امور آبفا
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می شود.
وی ادامه داد :یادواره سادات شهید
برای شانزدهمین سال با سخنرانی
حجت االسالم والمسلمین صدیق و
روایتگری سردار کاجی و مداحی حاج
رضا بذری و شعر خوانی حجت االسالم
بابامیری برگزار می شود.
ناظمی اضافه کرد :از دیگر برنامه
های این یادواره شرکت در محفل

دعای ندبه سادات شهیده است که
روز جمعه  24دی ماه با سخنرانی
حجت االسالم والمسلمین پناهیان
و نوای حاج عباس محمدی پور در
مسجد مقدس جمکران برگزار می
شود.
این مراسم که ساعت  6صبح آغاز
می شود از شبکه قرآن و معارف سیما
پخش می گردد.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از در نظر
گرفتن یک محدوده در استان برای ایجاد شهر
جدید خبرداد و گفت :در مرحله اخذ استعالم از
دستگاه های مرتبط هستیم.مهندس محبوبی مدیر
کل راه و شهرسازی استان گلستان اظهارکرد :در
گلستان برخالف بسیاری از استان ها ،شهر جدید
نداریم و در سفر مدیر عامل شهرهای جدید به
استان گلستان  ،چند نقطه برای ایجاد شهر جدید
بازدید شد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود:
یکی از نقاط جمعیتی که نیاز به احداث شهر
جدید دارد ،منطقه آزاد اینچه برون است که با
راه اندازی این منطقه افرادی در آن مشغول به
فعالیت می شوند و قرار نیست این افراد در گرگان،
آق قال یا گنبدکاووس ساکن شوند.وی بیان کرد:
بنابراین زمینی به مساحت  ۲۰۰هکتار از اراضی
منابع طبیعی برای ایجاد شهر جدید در جوار تاالب
آلماگل شناسایی شده که خارج از محدودههای
تاالبی است .مهندس محبوبی عنوان کرد :برای
ایجاد شهر جدید در این نقطه استعالم های الزم
از دستگاههای مختلف مانند آب منطقهای ،محیط
زیست ،منابع طبیعی و غیره در مرحله اخذ و
جمعبندی هستیم و نتیجه آن به شورای برنامه
ریزی استان اعالم و سپس به وزارتخانه ارسال می
شود.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت :در
صورت موافقت اولیه با ایجاد شهر جدید در این
نقطه ،شرکت شهرهای جدید با انتصاب مشاور ،
مطالعات زیست محیطی ،پدافند غیرعامل ،بحران
و غیره را انجام خواهد داد.طبق گفته وی این طرح
هم اکنون در فاز شناخت بوده و تصمیمی نهایی
منوط به مطالعات مشاور و تائیدیه های قانونی
است.مهندس محبوبی بیان کرد :در حال حاضر
این یک نقطه در استان مد نظر بوده و مواد جدید
منوط به تامین زمین دولتی با حداقل مساحت
 100هکتار می باشد.

یادواره  ۱۲۰۰شهید ورزشکار مازندران
در ساری برگزار شد

یادواره هزار و  ۲۰۰شهید ورزشکار استان مازندران
با محوریت پلهوان شهید حسن فقیهی جویباری در
ساری برگزار شد .سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه
کربال استان مازندران شامگاه پنجشنبه در حاشیه
یادواره شهدای ورزشکار استان گفت :فرهنگ و معارف
دفاع مقدس که برگرفته از مکتب عاشورا است را باید
به نسل سوم و چهارم برسانیم .وی اظهار کرد :این
مراسم با محوریت پهلوانان ورزشی و بهطور خاص
پهلوانان واقعی ما یعنی شهدای ورزشکار در سطح
استان برگزار شد .وی تصریح کرد :طبق فرمایش مقام
معظم رهبری زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا
کمتر از شهادت نیست و فرهنگ برگزاری اینگونه
مراسمها و یادوارههای شهدا باید تبیین و ترویج شود.
وحید یامین پور معاون امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان با بیان اینکه شهدا زنده هستند ،اظهار داشت:
یاد و خاطره شهیدان در زنده کردن جامعه و وطن
بسیار تأثیرگذار است .وی با عنوان اینکه ترویج
فرهنگ شهدا جامعه را برابر آسیبها بیمه میکند،
گفت :شهدا درواقع طبیبان و پزشکان جامعه هستند
و امیدواریم بتوانیم خادم شهدا باشیم.

