
اجالسيه نهايي 
صغري خيل فرهنگ

      گفت وگو
دومي�ن كنگره 
مل�ي ش�هداي 
استان قم كه در آبان ماه سال جاري در مسجد 
مقدس جمكران برگزار ش�د فرصتي بود تا با 
س�ردار محمدرضا موحد فرمانده س�پاه امام 
علي بن ابيطالب ق�م به گفت وگو بنش�ينيم. 
س�ردار موحد متولد 1355 اس�ت ك�ه بعد از 
دريافت ديپلم، وارد دانش�كده افسري سپاه 
پاس�داران انقالب اسالمي ش�د و لباس سبز 
پاسداري را از سال 1373 به تن كرد. ايشان در 
بخش هاي مختلف بسيج و سپاه از جمله لشكر 
17 علي بن ابيطالب)ع( توفيق خدمت داشت. 
وی اكنون به مدت يك س�ال اس�ت كه خادم 
پاس�داران و مردم شريف اس�تان قم است و 
فرماندهي سپاه امام علي بن ابيطالب)ع( را بر 
عه�ده دارد. آنچ�ه در پ�ي مي آي�د ماحصل 
همكالمي ما با سردار محمدرضا موحد است.

    
از پيشينه و سابقه لش�كر 17 علي بن  

ابيطالب)ع( برايمان بگوييد. 
لش��كر 17 علي بن ابيطالب)ع( كه در زمان جنگ 
تأسيس شد و اول تيپ س��پاه بود غير از قمي ها، 
رزمندگاني از استان هاي مركزي، سمنان، قزوين 
و زنجان ني��ز در آن حضور داش��تند. بعد از اينكه 
جنگ آغاز شد و تيپ ها افزايش يافتند چهار تيپ 
به جمعيت آن اضافه شد و اين لشكر توانست طي 
هشت سال دفاع مقدس كارنامه مطلوبي رقم بزند. 
لشكر علي بن ابيطالب)ع( در 17 عمليات آفندي به 
عنوان لشكر خط شكن و در 28 عمليات پدافندي 
حضور مستمر و مؤثر و در عمليات هاي بزرگ دفاع 

مقدس نيز نقش هاي مهمي را بر عهده داشت. 
اين لشكر بعد از دفاع مقدس نيز در هر ميداني كه نياز 
به دفاع از اسالم و نظام بود از شمال غرب تا جنوب 
شرق كش��ور و در دفاع از حرم اهل بيت)ع( حضور 
داشت و رزمندگان به عنوان فاتحان نبل و الزهرا در 
كنار شهيد حاج قاسم سليماني فتح الفتوحي را رقم 
زدند كه موجب فتح ديگر شهرهاي سوريه شد و در 

دفاع از حرم نقش مؤثري را ايفا كردند. 
برگزاري كنگره ملي شهداي استان قم 
يكي از مأموريت هايي است كه به سپاه 
استان قم سپرده شده است، در شرايط 
امروز برگ�زاري اينگون�ه كنگره ها و 

برنامه ها چه ضرورتي دارد؟
هر چقدر از عمر انق��الب مي گذرد قدرت انقالب 
بيشتر مي شود اما در جهت مقابل تالش دشمن در 
عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و رسانه اي 
براي ضربه زدن به ايران و توقف قدرت انقالب نيز 
بيشتر مي ش��ود ولی مردم ما فراموش نمي كنند 

ش��هدا كه از خون خود گذش��تند چه اهدافي را 
دنبال مي كردند. 

بي��ش از 95 درص��د ش��هدا در وصيتنامه هاي 
خود بر دفاع از واليت فقيه و حس��ين زمان خود 
تأكيد داش��تند و آنها با الگوبرداري از اباعبداهلل 
الحسين)ع( پا به ميدان گذاشتند و اگر ما بتوانيم 
سيره و تفكر شهدا را براي جوانان تبيين و آنها را 
به نسل جوان به درستي معرفي كنيم در حقيقت 
توانسته ايم در عرصه جهاد تبيين كه مورد تأكيد 
رهبري نيز است گامي بلند برداريم.  همانطور كه 
رهبر معظم انقالب اسالمي نيز تأكيد داشتند در 
جنگ رسانه اي امروز جهاد تبيين به عنوان يك 
اولويت بايد دنبال شود و قطعاً انتقال پيام و سيره 
شهدا گامي در راستاي جهاد تبيين است كه منجر 

به  زنده نگه داشتن آرمان شهدا مي شود. 
كدام دس�تگاه ها در راستاي برگزاري 
كنگره ملي شهداي استان قم مشاركت 

داشتند؟
كنگره ملي شهدا كار همه دستگاه ها، سازمان ها، 
نهادها و مردم عزيز استان قم اس��ت و فقط كار 
يك نهاد نيس��ت اما اين فعاليت ها فراز و نشيبي 
در مجموعه ه��اي مختلف دارد، ش��هرداري قم، 
اداره كل صدا و س��يماي قم، اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان قم، اداره كل حفظ و نشر آثار 
دفاع مقدس استان و اداره كل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان در كنگره ملي شهداي استان قم 

اهتمام ويژه داشته اند. 
البته باز هم نياز به تأكيد اس��ت كه كنگره ملي 
شهداي استان قم از يك پش��توانه مردمي قوي 
برخوردار اس��ت، چراكه تا به ام��روز در محالت 
مختلف استان قم و حتي در روستاها و بخش هاي 
استان نيز مراسم هاي گراميداشت ياد و خاطره 
شهدا در راستاي اين كنگره ملي به همت مردم 
برگزار شده است كه جا دارد از تالش ها و زحمات 

همه آنها به سهم خود تقدير و تشكر داشته باشم 
و ان شاء اهلل تجربه ارزشمند اين قبيل فعاليت ها 
و هم افزايي ها باعث ش��ود در برنامه هاي آينده، 
عملكرد بهتر و مؤثرتري در سطح استان داشته 
باش��يم و اهميت اين موضوع بدان خاطر اس��ت 
كه به تعبير رساي مقام معظم رهبري، قم آبروي 

انقالب اسالمي است. 
قم نام چند شهيد و آزاده را در كارنامه 

جهاد خود به ثبت رسانده است؟
اس��تان قم 58 هزار و 870 رزمنده، 6هزار و90 
ش��هيد و 590 آزاده را تقديم انقالب اس��المي 
كرده است و تركيب و جمع ش��هداي استان به 
نوعي يك تركيب منحصر به فرد در س��طح ملي 
است، چراكه ما ش��هدايي از بسيج، سپاه، ارتش، 
فرماندهي انتظامي، 9 مليت نهضت جهاني اسالم، 
دانش آم��وز، فرهنگي، اصن��اف و بازاريان، جهاد 
سازندگي و ساير اقشار مختلف مردم داريم. تعداد 

كل جانبازان عزيز ما 12هزار و 832 نفر است. 
از دس�تاوردهاي فرهنگ�ي، هن�ري و 
رسانه اي كنگره شهدا برايمان بگوييد. 
در راستاي برگزاري كنگره ملي شهداي استان قم 
ساخت سه فيلم سينمايي با محوريت شهداي قم 

در دستور كار قرار گرفت، موضوع اين سه فيلم در 
خصوص عمليات كربالي ۴، زندگي سردار شهيد 
مه��دي زين الدين و همچنين ش��هيد مصطفي 

كلهري است كه در مرحله ساخت است. 
اثر هنري سمفوني خط ش��كنان نيز به سفارش 
ستاد برگزاري كنگره ملي شهداي استان قم آماده 

شده كه اين هفته از آن رونمايي خواهد شد. 
همچنين در راستاي برگزاري كنگره ملي شهداي 
استان قم، يك جشنواره مستند برگزار شده كه 
خروجي اين جشنواره توليد 60 مستند مختلف با 

موضوع زندگينامه شهداي استان قم است. 
تدوين و انتش��ار 200 عنوان كت��اب با موضوع 
شهداي استان قم و دفاع مقدس نيز از مهم ترين 
كارهاي ستاد كنگره ملي شهدا در عرصه اقدامات 

فرهنگي است. 
 نمايش بزرگ فصل ش��يدايي نيز در راس��تاي 
برپايي كنگره ملي ش��هداي اس��تان قم در اين 
اس��تان به صحنه رفت كه با اس��تقبال گسترده 
مردم مواجه شد و برنامه خوبي در راستاي انتقال 

معارف ديني و اسالمي بود. 
آي�ا كنگ�ره مل�ي ش�هداي اس�تان 
ق�م در ح�وزه خدم�ات اجتماع�ي و 

محروميت زدايي ورود كرده است؟
بله، مردم ش��هيدپرور اس��تان قم هميش��ه در 
صحنه هاي مختلف اين نظ��ام و انقالب حاضر و 
گوش به فرمان رهبري نقش آفري��ن بوده اند، با 
اعالم فرمان آغاز رزمايش كمك مؤمنانه توسط 
رهب��ر معظم انق��الب، مردم ق��م در عرصه هاي 
مختلف خدمات اجتماعي ورود كرده و نگذاشتند 
در شرايط س��خت كرونايي اقش��ار آسيب پذير 
جامعه دچار مشكل جدي شوند اما اين رزمايش 
در قم به يك مقطع زماني محدود نشد و همچنان 

ادامه داشت. 
برگزاري كنگره ملي شهداي استان قم نيز فرصتي 
ش��د تا مردم ش��هيدپرور قم به نام ش��هداي قم 
رزمايش هاي كمك مؤمنان��ه را دنبال كنند و در 
اين فرصت بسته هاي معيشتي شامل مواد غذايي 
در ميان نيازمندان توزيع شد، لوازم التحرير مورد 
نياز دانش آموزان كم بضاعت تهيه و همچنين در 
عرصه تأمين جهيزيه زوج هاي جوان نيز گام هاي 

قابل توجهي برداشته شده است. 
همچن��ان كاره��اي خداپس��ندانه و كم��ك به 
نيازمندان در قالب كنگره ملي ش��هداي استان 
قم درحال دنبال شدن است و عموم عالقه مندان 
در بخ��ش تأمين جهيزيه ب��راي زوج هاي جوان 
مي توانن��د كمك ه��اي مالي خ��ود را ب��ه اين 
پوي��ش خيرخواهان��ه، از طريق ش��ماره كارت 
6273817010168۴29 به نام قرارگاه جهادي 

حاج عبداهلل ولي واريز كنند. 

26آبان ماه سال 
مبينا شانلو

      گفت وگو
1401 اجالس�يه 
نهاي�ي دومي�ن 
كنگره ملي شهداي اس�تان قم با حضور خانواده 
معظم شهدا، جانبازان، ايثارگران، مديران استان 
قم، نمايندگان قم در مجلس ش�وراي اس�المي، 
جمعي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
و اقشار مختلف مردم برگزار شد  و سخنان مقام  
معظم رهبري در ديدار با دست اندركاران اجالسيه 
پخش و سردار سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران 
س�خنران ويژه اين مراس�م بود. در حاش�يه اين 
مراسم با دكتر علي اكبر خوش گفتار مقدم، رئيس 
ستاد كنگره ملي شهداي استان قم  به گفت وگو  
نشس�تيم ك�ه ماحاصلش پيش روي شماس�ت.

 
   كنگره اي در شأن شهدا 

 دكتر علي اكبر خوش گفتار مقدم، رئيس ستاد كنگره 
ملي شهداي اس��تان قم از چرايي برگزاري كنگره 
گفت: »كنگره ملي شهداي استان قم در سال 1373 
به عنوان نخستين كنگره استاني كار خود را آغاز كرد 
و بعد از تأييدات و تأكيدات رهبر معظم انقالب مقرر 
شد اين كنگره هر چند سال يك بار در همه استان هاي 
كشور برگزار شود تا مردم و نسل جوان جامعه ما هر 
چه بيشتر و بهتر با فرهنگ و تفكر ايثار و شهادت و به 

خصوص سيره نوراني شهيدان آشنا شوند. 
و اما در خصوص دومين كنگره بايد عرض كنم ابتدا 
قرار بود اين كنگره س��ال 1398 برگزار شود اما به 
خاطر آنكه بسترهاي مورد نياز تحقق اين رويداد 
عظيم فراهم نبود،  در آن سال برگزار نشد و دو سال 
بعد يعني س��ال هاي 1399 و 1۴00 نيز به دليل 
شيوع كرونا اين مسئله محقق نشد تا اينكه بعد از 
هماهنگي و جلس��ات متعدد مقرر شد اين كنگره 
آبان ماه امسال برگزار شود كه پنج شنبه مصادف 
با بيس��ت و شش��م آبان ماه با حضور آحاد مردم و 
مسئوالن و به خصوص خانواده هاي معظم شهدا و 
ايثارگران، با سخنراني سردار سالمي، فرمانده كل 

سپاه در مسجد مقدس جمكران برگزار شد. 
در واقع فعاليت هاي دومين كنگره از سال 1398 با 
تشكيل 17 كميته آغاز شد؛ عالوه بر شرح وظايفي 
كه براي هر كميته تعريف شده بود اما بخش عمده 

فعاليت هاي كنگره توسط مردم رقم خورد و شاهد 
اين بوده و هس��تيم كه در سطح ش��هر، مردم به 
صورت خودجوش در مس��اجد يادواره هاي شهدا 

را برگزار كردند. 
البته بايد توجه داشت در طول اين دو، سه سال 
فعاليت هاي ستاد كنگره برقرار بوده و از اين رو از 
تالش هاي آقاي حاجي زاده در مدت تصدي گري 
رياست س��تاد كنگره تا پيش از مسئوليت من، 

كمال تشكر را داشته باشم.«
   »قم« مهد علم، جهاد و شهادت 

خوش گفتار مقدم در ادامه بيان كرد: »حضرت 
آقا در آن بيان معروف خويش تأكيد مي فرمايند 
»زنده نگه داش��تن ياد ش��هدا كمتر از شهادت 
نيس��ت« و از اين حي��ث بايد  گف��ت  برگزاري 
كنگره ها و يادواره هاي شهدا تالش در جهت عمل 

به همين فرمايش رهبر عزيزمان است. 
همين چن��د روز پيش نيز ك��ه هم��راه جمعي از 
خانواده هاي شهدا و مسئوالن استان و بچه هاي ستاد 
كنگره ش��هدا خدمت مقام معظم رهبري رسيديم 
ايش��ان به صراحت بيان داش��تند كه هم ن��ام و ياد 
شهيدان بايد در جامعه مطرح  و زنده نگه داشته شود 
و هم اينكه به پيام شهدا به شكل ويژه پرداخته شود. 

بر اين اساس معتقديم بي شك هر تالش مخلصانه 
در راستاي ترويج اين امور، واجد باالترين اجر و مزد 
خداي متعال است به خصوص در رابطه با شهر مقدس 
قم كه از ديرباز مهد علم، جهاد و شهادت بوده و نام آن 

با نام و ياد شهداي سرافراز گره خورده است.«

   روايت سيره شهدا در فضاي مجازي
رئيس ستاد كنگره ملي شهداي استان قم با تأكيد 
بر توليد محتواي مطلوب و جذاب در بس��تر فضاي 
مجازي اف��زود: »با توجه به تأكي��دات خاص رهبر 
عزيزمان مبني بر لزوم اهتمام نسبت به توليد محتواي 
خوب و جذاب براي برگزاري كنگره ها، اجالسيه ها و 
يادواره هاي شهدا، در اين راستا طي ماه هاي اخير در 
كميته مربوط به يادواره ها و نيز فضاي مجازي كنگره 
فعاليت هاي بس��يار خوب و متنوعي انجام گرفته و 
محتواهاي جذاب و پرمحتواي��ي با رويكرد معرفي 
سيره شهدا و فرهنگ ايثار و شهادت به جامعه توليد 
و انتشار يافته است، ضمن آن كه در راستاي جمع 
آوري و انتشار اس��ناد و تصاوير مربوط به شهدا نيز 

كارهاي ارزشمندي انجام شده است. 
به هر صورت از ياد نبريم ك��ه ترويج فرهنگ ايثار و 

شهادت و معرفي ارزش هاي واالي شهيدان از جمله 
اصلي ترين س��الح هاي ما در نبرد سخت و پيچيده 
فرهنگي و اعتقادي با دش��من به ش��مار مي رود. از 
سويي با توجه به اينكه يكي از اهداف دشمن در تهاجم 
فرهنگي تضعيف باورها و ايجاد شك و ترديد بين مردم 
به خصوص نسل جوان است، بنابراين ما با تأسي به 
مكتب شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت خواهيم 
توانست به مقابله با دشمن در اين زمينه بپردازيم و 
ضمن بيان حقايق مرتبط با سيره شهدا به ويژه در 
عرصه رسانه و فضاي مجازي، زمينه ساز تقويت اميد 

به آينده در جامعه ايران اسالمي باشيم.«
   4800 ديدار با خانواده شهدا

 ايشان ضمن اشاره به اقدامات فرهنگي انجام گرفته 
در راستاي برگزاري كنگره ملي خاطرنشان كرد: 
»ديدار با خانواده شهدا كمترين كاري است كه ما 
مي توانيم انجام دهيم. حدود ه��زار و800 ديدار با 
مشاركت تمام دستگاه ها برگزار شده و درمجموع 
۴هزار و700 ديدار انجام شده كه حدود 3هزار مورد 
آن در قالب برگزاری كنگره بوده است. تا امروز بيش 
از هزار و800 تصوير از شهدا بازسازي شده كه كار 
بزرگي است و زيرساختي براي ساخت محصوالت 
فرهنگي ايجاد مي كند. محصوالت فرهنگي براي 
انتقال پيام ش��هدا توليد ش��ده اس��ت. انتشارات 
جمكران دفتر ادبيات پايداري را تأسيس  و كتاب 
شهداي استان را منتشر كرده است. درمجموع بيش 
از 200 عنوان كتاب از س��وی مؤسسات و مسجد 

مقدس جمكران منتشر شده است.«  
   برگزاري كنگره ملي شهدا سال 1406

رئيس ستاد كنگره ملی شهدای قم در پايان افزود: 
 »الزم مي دانم در خاتمه اي��ن نكته را هم متذكر 
شوم كه برگزاري اجالس��يه پاياني كنگره به اين 
معنا نيس��ت كه اقدامات ما در اين راس��تا پايان 
مي يابد بلكه مجدداً س��ال 1۴06 سومين كنگره 
ملي شهداي استان قم برگزار خواهد شد و ما بعد 
از پاي��ان كنگره دوم، خودم��ان را آماده برگزاري 
كنگره سوم مي كنيم. آنچه مهم است اينكه از خود 
شهيدان مدد مي گيريم كه خداي متعال ما را در 
اين مسير نوراني ياري كند كه بتوانيم به سهم خود 
در اين راستا مفيد و مؤثر باشيم و بتوانيم منويات 

مقام معظم رهبري را محقق نماييم. ان شاءاهلل«

گفت وگوي »جوان« با سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه امام علي بن ابيطالب)ع( استان قم

 3 اثر سینمایی، یک سمفونی
 60مستند و 200کتاب درباره شهدا تولید کردیم

رئيس ستاد كنگره ملي شهداي استان قم در گفت وگو با »جوان«:

نام و یاد و پیام شهدا سالح ما در جنگ فرهنگي و رسانه اي است

   خوزس�تان: دكت��ر محمدحس��ين سرمس��ت، رئيس دانش��گاه 
علوم پزشكي جندي ش��اپور اهواز از انجام س��ومين عمل موفق پيوند 
قلب امسال توسط جراحان داخلي و پزشكان استان خوزستان در مركز 

آموزشي- درماني گلستان اهواز خبر داد. 
   مركزي: حميد انعامي، مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در 
جريان بازديد نمايندگان ارشد معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري 
از طرح كتابخانه مركزي اراك گفت: امسال 150 ميليارد ريال از محل 
اسناد خزانه و 12 ميليارد ريال به صورت نقدي براي تكميل اين طرح 
اختصاص داده شده است.  وي افزود: اكنون اين مركز پيشرفت فيزيكي 
65 درصدي دارد و اميد است با تخصيص به موقع اعتبارات، اين طرح 
فرهنگي كه عمليات اجرايي آن از س��ال 9۴ كليد خورده است در سه 

سال آينده تكميل و بهره برداري شود. 
   گيالن: غالمعلي نيك فهم مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
گيالن، از آغاز طرح راهداري زمستاني از اول آذر خبر داد و گفت: 60 
اكيپ راهداري با 391 دستگاه ماش��ين آالت سنگين و سبك در اين 

طرح حضور دارند. 
   البرز: فريدون محمدي، مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي البرز گفت: جشنواره گردشگري كودك و دانش آموز در 

كاخ مرواريد برپاست و تا 30 آذر ادامه دارد. 
   فارس: ابراهيم بختياري، سرپرس��ت معاونت گردشگري اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس از برنامه ريزي 
براي تبديل كاروانسراي تاريخي ميان كتل كازرون به اقامتگاه خبر داد. 
   چهارمحال و بختياري: بهنام اسماعيلي، معاون سالمت و تندرستي 
اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري گفت: از ابتداي شيوع 
ويروس آنفلوآنزا در سطح استان 250 مدرسه پرجمعيت استان توسط 

تيم هاي نظارت بر سالمت، پايش پيشگيري از آنفلوآنزا و كرونا شد. 
   خراسان رضوي: مرتضي رجوعي، رئيس دانش��گاه امام رضا )ع( 
گفت: مركز نوآوري هوش مصنوعي تا پايان آذرماه امسال در اين دانشگاه 

راه اندازي خواهد شد. 
   سيستان و بلوچستان: سرهنگ غالمرضا ماليي، مسئول بسيج 
سازندگي سپاه سلمان سيستان و بلوچستان با اعالم اعزام گروه هاي 
جهادي به مناطق مختلف استان گفت: 2هزار گروه جهادي در هشت 
عرصه مش��غول فعاليت هس��تند.  وي افزود: اين گروه ه��ا در زمينه 
فرهنگي، عمراني، حوزه بهداشت و درمان، در حوزه اقتصاد مقاومتي 
و اشتغالزايي،  در عرصه محروميت زدايي، خدمات عمومي و در عرصه 

تخصصي  آموزشي فعاليت دارند.

 فاضالب شهري 
بالي جان رودخانه »قره سو«

به دليل وجود نداش�تن ظرفيت الزم     كرمانشاه
تصفيه خان�ه كرمانش�اه ب�راي انجام 
عمليات تصفيه، بخشي از فاضالب اين شهر وارد رودخانه قره سو 
مي شود كه براي رفع اين معضل بايد هر چه سريع تر تصفيه فاضالب 

شهري در دستور كار قرار بگيرد. 
مديركل محيط زيست كرمانشاه با اشاره به مشخص كردن يك برنامه 
زمانبندي شده براي حل مشكالت محيط زيستي رودخانه »قره سو«، 

گفت: ساماندهي اين رودخانه نيازمند تصفيه فاضالب شهري است. 
احد جليليان با بيان اينكه محيط زيستي كه محل و جايگاه زندگي مان 
است بسيار حائز اهميت بوده و قطعاً چالش هايي در اين زمينه وجود 
دارد، مهم ترين چالش هاي محيط زيستي كرمانشاه را معضل گرد و غبار 
و خشك شدن جنگل هاي بلوط، برداشت بي رويه از منابع آبي و استفاده 
از كشت هاي آب بر عنوان كرد.  وي در خصوص آلودگي رودخانه قره سو 
افزود: متأس��فانه به دليل عدم وجود ظرفيت الزم تصفيه خانه ش��هر 
كرمانشاه براي انجام عمليات تصفيه، بخشي از فاضالب شهر كرمانشاه 
وارد اين رودخانه مي ش��ود و اي��ن به عنوان يك معضل مهم زيس��ت 
محيطي تلقي مي گردد.  مديركل حفاظت محيط زيست كرمانشاه با 
بيان اينكه مقرر شده  شركت آب و فاضالب استان و ساير دستگاه هاي 
ذي ربط با هماهنگي نسبت به افزايش تعداد پمپ هايي كه براي انتقال 
فاضالب شهر تعبيه شده است اقدام كنند، گفت: اميد است با تخصيص 
اعتبارات مالي بتوان مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شهري را تا پايان 
سال 1۴02 راه اندازي كرد كه با انجام اين رويداد مي توان گفت بيش از 

70 درصد فاضالب شهر كرمانشاه تصفيه مي شود. 
اين مسئول عنوان كرد: اخطاريه هاي زيست محيطي الزم به نهادهايي 
كه در آاليندگي رودخانه قره سو نقش دارند صادر شده است و طي يك 
مدت زمان مشخص از آن نهادها خواسته ايم نسبت به اليه روبي رودخانه 
اقدام كنند و در غير اين صورت مطابق با ضوابط و مقررات قانوني اقدام و 

دستگاه هاي ذي ربط به مراجع قضايي معرفي مي شوند.  
وي با اشاره به اينكه خط قرمز سازمان حفاظت محيط زيست سالمت 
مردم است، خاطرنش��ان كرد: يقيناً با هر شخص يا نهادي كه سالمت 
مردم را در حوزه محيط زيس��ت به خطر بيندازد مطاب��ق با ضوابط و 
مقررات برخورد قانوني مي شود.  استانداردهاي زيست محيطي الزم بر 
اساس داده هاي استخراجي از ايستگاه هاي مستقر در صنايع مهم استان 
كرمانشاه، آاليندگي شركت پااليشگاه كرمانشاه در حد استاندارد و طي 

چند سال گذشته به عنوان صنعت سبز معرفي شده اند. 

 ایجاد ۱3هزار فرصت شغلي 
در استان مرکزي

با تحقق 54 درصدي تعهد اشتغال در     مركزي
استان مركزي از ابتداي سال تاكنون 

13هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. 
جمش��يد اميدي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي 
در نشست مشترك كارگروه هاي تخصصي اشتغال استان و شهرستان 
خنداب، گزارشي از روند تخصيص تس��هيالت ايجاد مشاغل خانگي 
در بخش هاي مختلف ارائه كرد و گفت: سهم استان مركزي در ايجاد 
اشتغال امسال 23 هزار و 800 نفر اس��ت كه با ايجاد 13 هزار فرصت 
شغلي جديد از ابتداي سال، تاكنون 5۴درصد تعهد استان مركزي در 
بحث اشتغالزايي محقق شده است.  در اين نشست معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استاندار هم با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي كه متولي 
ايجاد اشتغال هستند بايد تا پايان سال پاسخگوي دولت در ميزان سهم 
اشتغال مربوطه باشند، گفت: بررسي مشكالت 19 واحد صنعتي نيمه 
فعال و تعطيل مستقر در ش��هرك صنعتي، رفع موانع توليد، اشتغال 
و توس��عه واحدهاي توليدي، اجراي طرح هاي كش��اورزي، بررس��ي 
ميزان جذب تسهيالت اش��تغالزايي، توزيع عادالنه و استقرار صنايع 
در بخش هاي مختلف شهرستان از موضوعاتي است كه در اين جلسه 

مطرح و درباره آنها تبادل نظر و تصميم گيري شد.

 اهداي بسته هاي تحصیلي 
به دانش آموزان محروم خوزستاني

به همت ش�ركت نف�ت و گاز اروندان     خوزستان
مي�ان  تحصيل�ي  بس�ته  10ه�زار 
دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد خوزس�تان توزيع ش�د. 
مهندس عبداهلل عذاري اهوازي، مديرعامل شركت نفت و گاز اروندان گفت: 
در جهت حمايت و توانمندسازي دانش آموزان بومي و محروم مناطق نفت 
و گاز خيز كشور و رفع بخش��ي از آالم و مشكالت آموزشي دانش آموزان 
تحت حمايت كميته امداد امام خميني)ره( اين ش��ركت 10 هزار بسته 
آموزشي و نوشت افزار را بين دانش آموزان مناطق محروم و نفتخيز استان 
اهدا و توزيع كرد.  وي افزود: اين بس��ته هاي تحصيلي و آموزشي توليد 
داخل شامل كيف و نوشت افزار بوده و بين دانش آموزان نيازمند مناطق 
محروم شهرستان هاي هويزه، سوسنگرد، خرمشهر، شادگان و روستاهاي 
همجوار تأسيسات نفتي اين شركت با همكاري كميته امداد توزيع شده 
است.  در ادامه اين مراسم جمال شيبه، مديركل كميته امداد خوزستان 
با تشكر از شركت نفت و گاز اروندان و ش��ركت ملي نفت ايران به دليل 
اهدای بسته هاي نوشت افزار، بر هم افزايي دستگاه هاي اجرايي در توزيع 
بسته هاي لوازم التحرير بين دانش آموزان نيازمند تأكيد كرد و گفت: براي 
رفع فقر ضروري است تمامي دستگاه ها كنار يكديگر نسبت به حل مشكل 
محرومان اقدام كنند.  وي با بيان اينكه كمك به تحصيل دانش آموزان و 
دانشجويان نيازمند از جمله اهداف مهم اين نهاد است، افزود: كميته امداد 
خوزستان افتخار خدمت به ۴5هزار دانش آموز را دارد كه در زمينه تأمين 
مشاوره تحصيلي، آموزشي، فرهنگي و تأمين بسته هاي حمايتي شامل 
نوشت افزار، كيف، كفش و پوشاك براي دانش آموزان و دانشجويان تحت 
حمايت اقدام مي كند.  در ادامه اين مراسم، لوازم التحرير بين دانش آموزان 

مدرسه پسرانه 22 بهمن روستاي يزدنو نيز توزيع شد. 

 راه اندازي مهدهاي قرآني 
با هدف ترویج فرهنگ قرآني

ناحيه مقاومت بسيج بروجرد با هدف     لرستان
ترويج فرهنگ قرآني شش مهد قرآني 

در شهرستان بروجرد راه اندازي كرد. 
سرهنگ احمد حسنوند، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بروجرد گفت: در 
سال جاري ش��ش مهد قرآني راه اندازي شده كه با هدف توسعه و ترويج 
فرهنگ قرآني بوده است.  وي افزود: در زمينه شركت هاي دانش بنيان، 
۴0 طرح علمي ارائه شده و حمايت از چهار طرح فناور انجام شده است.  
وي با بيان اينكه به همت بسيج 31 ميليارد كمك مؤمنانه طي يك سال 
گذش��ته بين نيازمندان توزيع شده اس��ت، ادامه داد: در اين مدت 2۴0 
مورد تسهيالت مش��اغل خانگي با هزينه 6ميليارد تومان پرداخت شده 
است.  اين مسئول گفت: همچنين 100 تسهيالت معيشتي به ارزش يك 
ميليارد تومان، با همكاري بنياد بركت، 90 تسهيالت به ارزش 2ميليارد 
و 200 ميليون تومان با همكاري اداره كار به 100 نفر بالغ  بر 2ميليارد و 
200 ميليون تومان پرداخت شده است.  حسنوند افزود: همچنين آموزش 
به 2هزار و 688 نفر توس��ط فني و حرفه اي انجام گرفته است.  وي ادامه 
داد: طي اين مدت 67 صندوق با ۴ميليارد تومان، راه اندازي چهار تعاوني، 
اجراي 133 پروژه عمراني با هزينه 1۴ ميلي��ارد و ۴00 ميليون تومان، 
ساخت 38 منزل مسكوني براي محرومان، آبرساني به شش روستا، احداث 
كانال به طول 5هزار متر، اليروبي 17 رودخانه و تعمير دو مدرسه انجام 
شده است.  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بروجرد گفت: در مدت ياد شده 
بالغ بر 31 ميليارد تومان كمك مؤمنانه در بروجرد توزيع شده و 3هزار و 
750 بسته معيشتي، 3هزار و 512 بسته لوازم التحرير و 71 جهيزيه  بين 
خانوارهاي نيازمند توزيع شده اس��ت.  حسنوند افزود: ويزيت 3هزار نفر 
توسط تيم هاي درماني در مناطق محروم، حضور 50 بازرس افتخاري براي 
نظارت بازار و تالش براي رفع مشكل چهار كارخانه نيز انجام شده است. 

زنجان و درد کمبود زیرساخت هاي فرهنگي 
ش�هر زنجان ب�ه لح�اظ برخ�ورداري از     زنجان
زيرساخت هاي فرهنگي و هنري همچون 
فرهنگسرا و سراي محله، بوستان و اماكن تفريحي با كمبود مواجه است كه 
بايد در دستور كار مسئوالن اين شهر قرار گيرد و در اسرع وقت مرتفع شود. 
انيسه ابوبصير، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسالمي زنجان با بيان 
اينكه اين شهر به لحاظ برخورداري از زيرساخت هاي فرهنگي و هنري 
با كمبود مواجه اس��ت و براي توس��عه اين بخش در حال برنامه ريزي 
هستيم، گفت: وجود زيرساخت هايي همچون فرهنگسراها و سراهاي 
محلي، پارك ها، سالن ها و اماكن تفريحي براي شهروندان بسيار مهم 
اس��ت و بايد در اين مس��ير گام برداريم. متأس��فانه در اين بخش ها با 
كمبودهايي در شهر مواجه هستيم و بايد تالش كرد كه موارد براساس 
اولويت ها برطرف شود.  ابوبصير با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر زنجان 
با توجه به اهميت فعاليت در حوزه فرهنگي س��عي كرده اند در بودجه 
سال آينده به اين بخش نگاه ويژه اي داشته باش��ند، ادامه داد: امسال 
اعتبار 9ميلياردي در اين حوزه در نظر گرفته ش��ده بود كه با توجه به 
حجم فعاليت ها دو بار درخواست متمم داده شد و اميدواريم بتوانيم تا 

پايان سال كارهاي زيرساختي در اين حوزه داشته باشيم. 
رئيس كميس��يون فرهنگي ش��وراي اس��المي ش��هر زنجان توسعه 
فعاليت هاي فرهنگي را نيازمند همراه��ي و تعامل مردم عنوان كرد و 
گفت: براي اجراي امور فرهنگي نياز به مشاركت مردمي داريم چون با 
حضور مردم و استفاده از نظرات آنها مي توانيم كارها را به سمت برطرف 

كردن نياز و عاليق مردم سوق دهيم و اين نكته بسيار مهم است. 
ابوبصير با بيان اينكه همكاري بين بخش��ي نيز بسيار مهم است و بايد 
از ظرفيت ارگان هاي ديگر در اين حوزه استفاده الزم را داشته باشيم، 
افزود: شهرداري به تنهايي نمي تواند به اهداف ترسيم شده در حوزه هاي 

مختلف به خصوص حوزه فرهنگي برسد و نيازمند تعامل مردم است. 
وي توجه ب��ه نيازها و مطالب��ات فرهنگي جامعه را ي��ك اصل مهم در 
برنامه ريزي ها براي اين حوزه عنوان كرد و ادامه داد: مواردي همچون 
پسماند، اعتياد و تكدي گري از جمله موضوعاتي است كه در اين حوزه ها 
بايد كارهاي زيربنايي انجام دهيم.  رئيس كميسيون فرهنگي شوراي 
اسالمي شهر زنجان با بيان اينكه توجه به بهره مندي از ظرفيت مساجد 
براي حضور مردم از جمله بانوان در اين اماكن از برنامه هاي مهم شوراي 
شهر و شهرداري زنجان است، گفت: در مساجد به عنوان قرارگاه فرهنگي 
بايد كارهايي از جمله توانمندسازي بانوان مدنظر قرار گيرد و موضوعاتي 
همچون اشتغالزايي مطرح شود و كنار آن بايد به ترويج فرهنگ زندگي 
ايراني- اسالمي بپردازيم. بايد حرف هاي فرهنگي خود را در مساجد زده 
و جوانان را به اين محل بكشانيم.  ابوبصير در ادامه بر لزوم توسعه ورزش 
همگاني در زنجان تأكيد ك��رد و افزود: ورزش قهرمان��ي از دل ورزش 
همگاني بيرون مي آيد و طبق قانون بايد 3 درصد بودجه شهرداري به 

اين بخش تعلق گيرد و انتظار داريم به اين نكته توجه شود.
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همانط�ور ك�ه رهبر معظ�م انقالب 
اسالمي نيز تأكيد داشتند در جنگ 
رسانه اي امروز جهاد تبيين به عنوان 
يك اولويت بايد دنبال ش�ود و قطعًا 
انتقال پيام و سيره ش�هدا گامي در 
راستاي جهاد تبيين است كه منجر به  
زنده نگه داشتن آرمان شهدا مي شود

ديدار با خان�واده ش�هدا كمترين 
كاري اس�ت كه ما مي توانيم انجام 
دهيم. ح�دود ه�زار و800 ديدار با 
مشاركت تمام دس�تگاه ها برگزار 
شده و درمجموع 4هزار و700 ديدار 
انجام شده كه حدود 3هزار مورد آن 
در قالب برگزاری كنگره بوده است


