
شش مورد پروژه      گيالن
مرب����وط ب�ه 
طرح هاي افزايش ظرفيت توليد برق در استان 
گيالن در حال بهره برداري اس�ت و دو پروژه 
ديگر نيز تا هفته هاي آتي به نتيجه مي رسد. 
بهم��ن داراب زاده مديرعام��ل ب��رق منطقه اي 
گيالن با اش��اره به توليد ۲هزار و ۲۰۰ مگاوات 
ب��رق از انرژي ه��اي تجديدپذير گف��ت: با ورود 
بخش خصوص��ي مي توانيم تا پايان امس��ال دو 
نيروگاه ديگر نيز بسازيم.  وي با بيان اينكه توان 
اسمي توليد برق در گيالن ۲هزار و ۷۵۵ مگاوات 
است، افزود: توان عملي توليد برق استان ۲هزار 
و ۵۰۰ مگاوات ب��وده و 3/۲۵ درصد توليد برق 
كش��ور را در اختيار داريم.  اين مسئول با اشاره 
به اينكه هزار ميليارد تومان پروژه در اس��تان در 
حال اجراست، ادامه داد: هشت پروژه مربوط به 
طرح هاي اضطراري ويژه افزايش ظرفيت توليد 

برق در تابستان امسال داريم كه شش مورد آن در 
حال بهره برداري و دو پروژه نيز تا هفته هاي آتي 
به بهره برداري مي رسد.  داراب زاده با بيان اينكه 
زيرساخت ها و ش��اخص هاي فني توليد برق در 

گيالن مطلوب است، گفت: پيش بيني مي شود 
با تداوم همكاري مردم و صنايع با اين مجموعه، 
خاموشي برنامه ريزي ش��ده نداشته باشيم.  وي 
با اشاره به انعقاد تفاهمنامه هاي برق منطقه اي 

با مراكز دانشگاهي و پارك علم و فناوري افزود: 
مش��كالتي را تعري��ف كرديم و دانش��جويان و 
اساتيد نيز به موضوع ورود كرده اند و با توجه به 
اولويت هايي كه تعريف شده، امسال و سال آينده 
طرح ها را به سرانجام مي رس��انيم.  هم اكنون از 
۱۱ نيروگاه س��يكل تركيبي پره س��ر، سد آبي 
تاريك، سد سفيدرود، برق آبي سينه هوني تالش، 
شهيد بهشتي لوشان، مقياس كوچك گيل و آذر 
ايرانيان، س��يكل تركيبي گيالن، برق آبي شهر 
بيجار، بادي منجيل، مقياس كوچك كاسپين و 
مقياس كوچك كيسم براي توليد انرژي برق بهره 
 مي گيرد.  اين نيروگاه ها نه تنها نياز استان گيالن 
را برآورده مي كنند بلكه برق توليدي آنها به چهار 
استان مجاور ش��امل تهران، مازندران، زنجان و 
آذربايجان صادر مي شود. در مجموع 33درصد 
از توليد انرژي برق اين استان به ساير استان هاي 

كشور صادر مي شود.
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آغازساخت40هزارواحدمسكونينهضتمليدرآذربايجانغربي
ساخت 40 هزار      آذربايجان غربي
واحد مسكوني 
نهضت ملي در آذربايجان  غربي آغاز ش�د. 
سيدمحسن حمزه لو مديركل راه و شهرسازي 
آذربايجان غربي در جلس��ه بررس��ي مباحث 
و مش��كالت شهرس��ازي، طرح هاي جامع و 
تفصيلي كه با حضور معاون عمراني وزير كشور 
برگزار ش��د، گفت: عمليات اجراي��ي بيش از 
۴۰هزار واحد مسكوني نهضت ملي مسكن در 
اين استان آغاز و زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح تأمين شده است.  وي با بيان اينكه بايد كيفيت 
زندگي مردم و تحقق خانه دار شدن خانوارها با اجراي طرح نهضت ملي مسكن ارتقا يابد، افزود: اين روند 
در آذربايجان  غربي با تأمين اراضي مورد نياز با جديت دنبال مي شود.  اين مسئول ادامه داد: سهميه 
آذربايجان  غربي از طرح نهضت ملي مسكن حدود ۱۸۰ هزار واحد است كه مانعي از بابت تأمين زمين 
وجود ندارد.  حمزه لو گفت: با توجه به نياز بيشتر افراد ساكن در اين استان به داشتن مسكن مناسب لذا 

اين موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته است و اميدواريم به زودي اين مشكل حل شود.

افتتاحبزرگترينواحدگلخانهسبزيوصيفيدراقليدفارس
بزرگ ترين واحد      فارس
گلخانه سبزي و 
صيف�ي به مس�احت ۲۲ه�زار مت�ر مربع در 
روستاي شهر آشوب از توابع بخش حسن آباد 
شهرس�تان اقلي�د ف�ارس افتت�اح ش�د. 
مجتب��ي دهقان پور رئي��س س��ازمان جهاد 
كشاورزي فارس با اشاره به افتتاح بزرگ ترين 
واحد گلخانه سبزي و صيفي در روستاي شهر 
آش��وب از توابع بخش حس��ن آباد شهرستان 
اقليد به مس��احت ۲۲ هزار متر مربع گفت: براي راه اندازي اين مكان سرمايه گذاري ۲۲۰ ميليارد 
ريالي انجام شده است.  وي افزود: اين گلخانه سبزي و صيفي ساالنه ظرفيت توليد بيش از ۴۵۰ تن 
محصوالت گلخانه اي را دارد.  اين مسئول ادامه داد: احداث اين طرح از سال ۱3۹۹ آغاز شد كه تاكنون 
۷۶ ميليارد ريال از ۱۲۶ميليارد ريال تسهيالت مصوب از محل صندوق توسعه ملي به مجري طرح 
پرداخت شده است.  دهقان پور گفت: اين گلخانه براي ۲۲ نفر به صورت دائم و براي ۴۴ نفر به صورت 

فصلي اشتغالزايي مي كند كه به نوبه خود بسيار با اهميت و حائز توجه خواهد بود.

اجرايطرحنفسباهدفكاهشسقطجنيندرزنجان
طرح نف�س با      زنجان
ه�دف كاهش 
سقط جنين در استان زنجان اجرا مي شود. 
مش��هود تقي لو معاون بهداش��تي دانش��گاه 
علوم پزش��كي زنجان با اش��اره به آغاز اجراي 
طرح نفس در استان گفت: اين طرح به همت 
بس��يج جامعه پزش��كي و با همكاري ماماها و 
پزش��كان متخصص زنان اجرا مي شود.  وي با 
يادآوري اينكه اين طرح به صورت پايلوت اجرا 

شده و اجراي آن موفق بوده است كه با توجه به اين موضوع طرح در زنجان نيز اجرا مي شود، افزود: اين 
طرح، برنامه اي در راستاي نجات فرزندان سقط است.  اين مسئول با بيان اينكه در برخي موارد شاهد 
سقط هايي هستيم كه از نظر علمي قابل دفاع نيست و جنين سالم سقط مي شود، ادامه داد: در اين طرح با 
آموزش هايي كه به ماماها و متخصصان زن داده مي شود، به دنبال كاهش سقط هايي هستيم كه ضرورت 
ندارد.  تقي لو با يادآوري اينكه كارهاي اوليه اجراي اين طرح در زنجان آغاز و كميته ها نيز تشكيل شده 

است، گفت: در حال حاضر اين طرح در مرحله آموزش پرسنل علوم پزشكي استان قرار دارد.

 مرز »ريمدان«  براي تردد 200هزار 
   زائر پاكستاني اربعين آماده مي شود

 دير و كنگان كانون اصلي صادرات 
به كشورهاي حوزه خليج فارس مي شوند

پيش بين�ي     سيستان و بلوچستان 
مي ش�ود در 
مراس�م اربعي�ن امس�ال، ۲00 ه�زار زائ�ر 
پاكس�تاني اربعين از مرز ريمدان در استان 
سيس�تان وبلوچستان وارد كش�ور شوند. 
حميدرضا ش��هركي ثانوي معاون حمل و نقل 
راهداري سيستان و بلوچستان در بازديد از پايانه 
مرزي ريمدان گفت: با توجه به پيش بيني افزايش 
چشمگير ورود زائران پاكستاني در اربعين امسال 
عالوه بر مرز ميرجاوه از مرز ريمدان به كش��ور و 
همچنين لزوم خدمت رس��اني مطلوب به آنان 
اين س��ازمان با تمام توان در خدمت زائران بوده 
و تمهيدات الزم جهت تأمين ناوگان و توس��عه 
زيرس��اخت هاي پايانه مرزي ريمدان را در نظر 
گرفته اس��ت.  وي افزود: با توجه به برآورد تردد 
۲۰۰ هزار زائر پاكس��تاني اربعين از مرز ريمدان 
اين سازمان به منظور توسعه زيرساخت هاي اين 
پايانه مهم مرزي در جنوب سيستان و بلوچستان 
اقداماتي نظير افزايش گيت كنت��رل گذرنامه، 
توس��عه فضاي مس��قف با توجه به گرماي هوا، 
افزايش س��رويس هاي بهداشتي به ۶۰ چشمه، 
استقرار دستگاه هاي مه پاش براي خنك كردن 
زوار گرامي كشور دوست و همسايه پاكستان را در 

دستور كار قرار داده است.  اين مسئول ادامه داد: به 
منظور دسترسي مناسب تر به پايانه مرزي ريمدان 
بحث ايمن سازي محورهاي منتهي به آن با اجراي 
عمليات روسازي و بهسازي محورها در دستور كار 
قرار گرفته است.   شهركي گفت: با توجه به اينكه 
پايانه مرزي ريمدان سايت موقت است فضايي 
براي اس��تقرار اتوبوس هاي بين ش��هري براي 
جابه جايي زوار پاكستاني پيش بيني شده است 
و همچني��ن هماهنگي ه��اي الزم در خصوص 
اتوبوس هاي درون ش��هري براي جابه جايي اين 
زوار با هماهنگي س��تاد اربعين انج��ام خواهد 
شد.  وي افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده به دنبال اين هستيم كه هم سرويس دهي 
مطلوب از نظر تعداد صندلي براي جابه جايي زوار 
پاكستاني داشته باشيم و هم خدمات مناسبي را 
در خود پايانه مرزي براي تسهيل عبور و مرور زوار 
ارائه دهيم و نيز محورهاي مواصالتي منتهي به 
پايانه مرزي ارتقا يابد.  معاون حمل ونقل سازمان 
راهداري و حمل و نقل ج��اده اي، تعداد ناوگان 
اتوبوسي كش��ور را ۱۴هزار دستگاه اعالم كرد و 
ادامه داد: اين سازمان در نظر دارد با برنامه ريزي 
مناسب در زمان اربعين حسيني به زوار گرامي 

خدمات مطلوب ارائه نمايد. 

در راستاي توسعه     بوشهر
زيرساخت هاي 
بندري در نقاط مختلف بوش�هر، بن�ادر دير و 
كنگان در جنوب استان به عنوان كانون اصلي 
صادرات به كش�ورهاي حوزه خلي�ج فارس و 

به ويژه قطر تجهيز مي شود. 
محمد شكيبي نسب مديركل بنادر و دريانوردي 
بوشهر از توسعه زيرساخت هاي بندري در نقاط 
مختلف استان خبر داد و گفت: در اين راستا بنادر 
دير و كنگان به عنوان كان��ون اصلي صادرات به 
كشورهاي حوزه خليج فارس و به ويژه قطر تجهيز 
مي شود.  وي با بيان اينكه براي بندر دير ساخت 
چهار پست اسكله رمپ لنديكرافت طراحي شده 
است، افزود: مطالعه و احداث ساختمان به شكل 
سوله در بندر دير به مساحت 3۰۰ متر مربع براي 
اس��تقرار دس��تگاه هاي مرتبط با امر صادرات و 
واردات تدارك ديده شده است.  مديركل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر اعتبار مورد نياز احداث 
چهار پس��ت اس��كله بندر دير را ۱۴۰ ميليارد 
تومان اعالم كرد و ادامه داد: احداث ساختمان 
قرنطين��ه بهداش��تي و نباتي و پلي��س امنيت 
اقتصادي و گذرنامه از ديگر طرح هاي مورد نظر 
در بندر دير است.  ش��كيبي نسب بندر كنگان 

را يكي از بنادر مهم تجاري اس��تان اعالم كرد و 
گفت: تكميل پروژه موج ش��كن كنگان، احداث 
انبار سرپوش��يده، مطالعه و احداث اسكله هاي 
انگشتي، اسكله رمپ و ۵هزار متر مربع بارانداز 
از اولويت هاى اين بندر در سال جاري است.  وي 
با بي��ان اينكه مطالعه انبار سرپوش��يده كنگان 
به اتمام رس��يده و احداث آن تا پايان سال اجرا 
مي شود به مطالعات طرح اسكله انگشتي كنگان 
پرداخت و افزود: احداث موج شكن بندر كنگان 
اكنون با پيشرفت ۶۲درصد در حال اجراست و تا 
پايان سال به بهره برداري مي رسد.  اين مسئول 
ادامه داد: بازديد از بنادر كوچك و بزرگ استان 
بوش��هر به صورت ادواري انجام مي ش��ود كه با 
محوريت نماينده عالي دولت در شهرستان براي 
شناسايي كمبودهاي بنادر در حوزه زيرساختي 
و اولويت بندي براي رفع آن تالش خواهد ش��د.  
شكيبي استفاده از همه ظرفيت ها براي تحقق 
مطالبات مردم ساحل نشين استان بوشهر را مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: بندرنشينان بدون ترديد 
با راهكاره��ا و مطالبات خود چ��راغ راهي براي 
پيشبرد اهداف توس��عه اي بنادر استان بوشهر 
محسوب مي ش��وند كه در مراحل مختلف اين 

ظرفيت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

   بوشهر: سيد محتشم حسيني مديركل زندان هاي استان بوشهر از كاهش 
جمعيت كيفري خبر داد و گفت: يكي از سياست هاي كاهش جمعيت كيفري 
زندان ها استفاده از پابند الكترونيكي اس��ت كه در سه ماهه نخست امسال 

زنداني در استان بوشهر با استفاده از پابند الكترونيكي آزاد شدند.   ۶۰
  خوزس�تان: ولي اهلل حياتي معاون امنيتي و انتظامي اس��تانداري 
خوزستان گفت: بر اس��اس توافق صورت گرفته ميان كشور جمهوري 
اسالمي ايران و عراق تردد زائران بدون رواديد از مرزهاي شلمچه و مهران 

امكانپذير شده است. 
  كهگيلويه و بويراحمد: س��يدعلي معتمدي پور رئيس س��ازمان 
جهاد كش��اورزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: شهرك گلخانه اي ماهور 
باشت به مساحت ۲۸هكتار از محل اعتبارات س��فر دولت به استان و از 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي در حال احداث ب��وده و تالش و برنامه ما اين 
است كه در نيمه دوم سال شرايط واگذاري واحدهاي توليدي به متقاضيان 

سرمايه گذاري فراهم شود. 
  فارس: معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور 
در سفر به اس��تان فارس گفت: ۶۰ هزار دانش آموز در گروه هاي كم توان 
ذهني در رشته هاي كار و دانش مشغول تحصيل هستند.  حميد طريفي 
افزود: 3۶رشته كار و دانش خاص دانش آموزان استثنايي را ايجاد كرديم 
كه متناسب با شرايط و اقليم و بازار كار باشند و خروجي هاي هنرستان هاي 

استثنايي نيز بسيار خوب و در حد خروجي هنرستان هاي عادي است. 
  خراسان شمالي: مس��ئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان ش��مالي گفت: اهداي اعضاي حسين اماني پرستار 
فداكار ۴۴ساله اهل شهرستان مانه و سملقان كه در بيمارستان فارابي مشهد 
خدمت مي كرد، به شش بيمار نيازمند عضو، زندگي دوباره بخشيد.  مهري 
فرشاد افزود: كليه هاي اين پرستار به افرادي كه سال ها از نارسايي كليه رنج 
مي بردند پيوند شد. همچنين كبد وي نيز اهدا و قرينه هاى چشمش به بيماران 
نيازمند قرنيه به بانك چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد ارسال و قسمتي از 

پوست ايشان به بانك پوست بيمارستان امام رضا)ع( فرستاده شد. 
  سيستان و بلوچس�تان: مدير س��ازمان تعاون روستايي سيستان 
و بلوچستان گفت: با هدف حمايت از ش��ركت هاي تعاوني توليد منطقه 
سيستان و انس��جام فعاليت ها و يكپارچگي فعاليت ها و توليد در بخش 
كش��اورزي، اتحاديه تعاوني توليد در اين منطقه راه اندازي مي شود.  داد 
رحمن بامري گفت: در حال حاضر ۱۷ش��ركت تعاوني توليد روستايي با 

مشاركت بهره برداران در منطقه سيستان مشغول فعاليت هستند.

ثمره1000نخل
براينيازمنداندهرمفارس

كاش�ت و وقف درختان نوعي صدق�ه جاريه به ش�مار مي آيد و تا 
زمان وجود درخت، ثواب بيش�مار نصيب شخصي مي شود كه در 
كاش�ت و نگهداري آن نقش داشته اس�ت. حاال و در همين راستا 
مردم دهرم در اس�تان ف�ارس با محوري�ت امام جماع�ت محله 
خود، هزار نخل را كاش�تند و ش�روع به مراقبت از آن كردند تا به 
ثمر برس�د و در آينده درآمد آن صرف كمك به نيازمندان ش�ود. 

    
يكي از نعمت هاي الهي كه در قرآن كري��م و روايات معصومين بر آن 
تأكيد فراوان شده، كاشت و نگهداري از درخت است و پيامبران و ائمه 
اطهار به اين مهم توجه ويژه اي داشتند، به گونه اي كه موالي متقيان 
حضرت علي )ع( با دستان خويش چاه حفر و نخلستان و باغ هاي فراواني 

را در راه استفاده مسلمين وقف كرد.  
پيش نماز مس��جد محله دهرم در اس��تان فارس دس��ت به يك اقدام 
ابتكاري زده و از سنت وقف براي ياري رساندن به مردم نيازمند استفاده 

كرده است. 
وي از مردم خواسته اس��ت پاي كار بيايند و هر كس در حد توان خود 
يك يا چند درخت نخل را بكارد و از آن مراقبت  كند تا به ثمر برسد و در 

آينده درآمد اينها صرف كمك به نيازمندان  شود.  
اين امام محله اقدامات ابتكاري مختلفي را انجام داده تا هم در حوزه هاي 
فرهنگي در منطقه پويايي ايجاد ش��ود و هم منش��أ رفع محرومت در 

دهرم باشد. 
حجت االسالم صادق منفرديان امام جماعت محله شهر دهرم استان 
فارس در تشريح فعاليت هاي فرهنگي خود به مهر مي گويد: به دنبال 
اين بودم تا حركتي را راه اندازي كنم كه مورد استقبال مردم واقع شود. 

به همين دليل در ايام اربعين مراسم پياده روي را شروع كرديم. 
اين معتمد كه در مناطق هدف بنياد علوي فعاليت مي كند، می افزايد: 
اين برنامه در فاصله بين دو امامزاده ش��هر برگزار مي شود و جمعيتي 
بين ۴ تا ۵ هزار نفر در آن شركت مي كنند و مورد استقبال خوب مردم 

قرار گرفته است.  
وي با بيان اين نكته كه طلبه بايد دس��ت مردم را بگيرد، خاطرنش��ان 
مي كند: سعي كردم در عمل و با كار خود تأثير معنوي و اقتصادي داشته 

باشم. براي همين اقدام به كار كشاورزي كردم. 
حجت االس��الم منفرديان اقدامات زيادي در رابطه با كمك  مسجد به 
نيازمندان انجام داده كه به گفته خ��ودش، براي دخيل كردن مردم و 
دريافت كمك هاي خرد آنها طرح سبد مهرباني به اجرا درآمده است. در 
قالب اين طرح از مردم خواسته شده تا ضايعات نان و ساير ضايعاتي را 

كه قابليت فروش دارند براي كمك به نيازمندان اهدا كنند. 
وي مي گويد: ابتداي كار ضايعات را در اول و وس��ط هرماه جمع آوري 
مي كرديم اما در ادامه س��بدهايي را در محله ها نص��ب كرديم تا افراد 
ضايعات خ��ود را در آنها بريزند و ما آنها را جم��ع آوري مي كنيم. پس 
از جمع آوري و ف��روش ضايعات مبال��غ حاصل از اي��ن كار به صورت 
شفاف در فضاي مجازي منتش��ر و س��پس براي كمك به نيازمندان 

مي شود.  هزينه 
   شناسايي نيازمندان در هر فاميل

درخت از گرانبهاترين آفريده هاي خداوند اس��ت كه نقش حياتي در 
زندگي تمام موجودات زنده دارد، بنابراين در اسالم مورد توجه خاص 
قرار گرفته و در نظام مقدس جمهوري اسالمي نيز بارها شاهد بوده ايم 
مقام معظم رهبري در كاشت درخت شركت دارند و مردم را به كاشت 
و نگهداري از درختان و جنگل ها تشويق مي كنند. حاال پيش نماز يك 
محله به فكر گسترش مهرباني افتاده و براي رسيدن به اين مهم وقف 

هزار نخل براي نيازمندان را با مردم به اجرا درآورده است. 
حجت االسالم منفرديان در مورد نحوه اجراي طرح وقف هزار درخت 
مي گويد: براي توجيه مردم از هر يك از فاميل هاي ساكن در شهر يك 
نفر را مأمور كرديم تا طرح را براي مردم تشريح كنند. در ادامه همين 
افراد موظف شدند تا افراد نيازمند فاميل خود را به ما معرفي كنند. بدين 

ترتيب خانواده هاي بي بضاعت را شناسايي كرديم. 
وي ادامه مي دهد: يكي ديگر از اقداماتي كه با كمك مردم انجام داديم 
كمك به درمان بيماران بود. هزينه رفت و آمد هشت نفر از بيماران كه 
بايد براي درمان مدام به شيراز س��فر مي كردند از جمله اين اقدامات 
بود. با يكي از داروخانه ها نيز هماهنگ شده و درصدي از هزينه داروي 

بيماران نيازمند از درآمد ناشي از سبد مهرباني تأمين مي شود. 
اين امام محله تأكيد مي كند: با رايزني هايي كه انجام ش��ده يك طبقه 
از حسينيه اي در شهر شيراز هماهنگ شده تا بيماران بتوانند تا زمان 
طي مراحل درمان خود در اين مكان ساكن شوند و مجبور نباشند مدام 

در رفت و آمد باشند. 
وي به انتقاد يكي از اهالي نسبت به طرح سبد مهرباني اشاره می كند 
و می گويد: اين فرد ابتدا به من گفت در ش��أن يك روحاني نيست كه 
ضايعات جمع كند اما وقت��ي ماجراي طرح را ب��راي او توضيح دادم و 
فهميد با اين طرح چگونه مش��كالت نيازمندان حل مي شود، نظرش 

عوض شد. 
حجت االس��الم منفرديان ادامه مي دهد: با پيش��نهاد همين فرد و با 
هزينه شخصي يك وانت دوكابين خريداري كردم و در اختيار كارهاي 
عام المنفعه قرار دادم. افراد كارهاي خود اعم از جابه جايي و نظاير آن را 
با اين خودرو انجام مي دهند و هزينه آن را مي پردازند كه اين مبالغ نيز 

صرف كمك به نيازمندان مي شود. 
به گفته اين معتمد و پيش نماز محله، بزرگ ترين و مهم ترين كاري كه 
باعث مشاركت همه مردم شده و سال هاي سال ثمرات آن ادامه خواهد 

داشت، همين كاشت نهال نخل است. 
وي مي گويد: از مردم خواس��تيم تا هرك��س در حد ت��وان خود و در 
مكان هايي نظير باغچ��ه يا مقابل منزلش يك يا چن��د نخل بكارد و از 
آنها مراقبت كند و در آين��ده ثمرات آن براي كمك به همس��ايگان و 
خانواده هاي كم برخوردار هزينه شود. وقتي مي بينيم تا كنون بيش از 
هزار نخل سر به آسمان كشيده است، خدا را شكر مي كنيم و براي انجام 

كارهاي بعدي بسيار دلگرم تر پيش مي رويم. 
در كنار ديدگاه هاي مذهب��ي به درخت، فرام��وش نمي كنيم كه اين 
نعمت الهي نماد آباداني، شاخص سبزي، مظهر زندگي، تلطيف كننده 
هوا و موجب آسايش انسان و از طرفي عامل صفا و پاكي طبيعت است 
و نقش مهمي در تعادل دماي محيط دارد كه بر جسم و جان آدمي آثار 

مثبت بسياري دارد. 
طبق سخنان پيشوايان دين، كاشت و وقف درختان به عنوان صدقه اي 
كه پاياني براي آن نيست در نظر گرفته شده  و به همين علت معصومان 
به پيروان خويش تعليم كرده اند تا با وقف درختان اين صدقه را ابدي 
كنند و تا هر وقت اين درخت وجود داشته باشد ثواب و بركت آن براي 

كسي كه آن را كاشته و مراقبت كرده وجود دارد.

راهاندازيمركزدندانپزشكي
تحتبيهوشيبرايبيمارانخاص

مركز دندانپزش�كي تحت بيهوش�ي ب�راي بيم�اران خاص 
با مش�اركت خي�ران س�المت در مرك�ز آموزش�ي درماني 
متين�ي شهرس�تان كاش�ان ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
حسين نيكزاد رئيس مجمع خيران سالمت كاشان از راه اندازي مركز 
دندانپزشكي تحت بيهوشي براي بيماران خاص در مركز آموزشي 
درماني متيني اين ش��هر خبر داد و گفت: تجهيزات مركز جراحي 
دندانپزش��كي بيماران خاص با هزينه ۴۰۰ ميليون توماني توسط 
خيران سالمت تأمين شده است.  وي افزود: با راه اندازي مركز جراحي 
دندانپزشكي بيماران خاص در كاشان بيماران ديگر شهرستان هاي 
مجاور نيز مي توانند از خدمات آن بهره مند ش��وند و اميدواريم اين 
فعاليت هاي خيرخواهانه بيش از پيش ادامه يابد و دانشگاه نيز از اين 
اقدام هاي نيكوكارانه استقبال مي كند.  اين مسئول با تأكيد بر اينكه 
تمام شهروندان منطقه كاشان خيران سالمت هستند، ادامه داد: آمار 

ثبت شده اين افراد خير بيش از ۴۰۰نفر است.

نصبكنتورهوشمند
باهدفمديريتمصرفآبدرهمدان

هوش�مند  كنت�ور  دس�تگاه   ۹00 و  5ه�زار  از  بي�ش 
روي چاه ه�اي اس�تان هم�دان نص�ب ش�ده اس�ت. 
محمد ضروري سرپرست ش��ركت آب منطقه اي همدان گفت: 
به منظور مديريت برداشت از آب هاي زيرزميني، بيش از ۵هزار 
و ۹۰۰ دس��تگاه انواع كنتور هوشمند روي چاه هاي استان نصب 
شده است.  وي با اش��اره به اينكه بيش��ترين كنتورها در دشت 
رزن - قهاوند نصب شده اس��ت، افزود: تعهد داريم تا پايان سال، 
به منظور جلوگيري از برداشت هاي غير مجاز، تعداد قابل توجهي 
كنتور هوشمند روي چاه هاي آب استان نصب كنيم.  اين مسئول 
ادامه داد: بر اساس نوع مصارف چاه هاي مجاز، حدود ۸۰ درصد از 
كنتورهاي نصب شده مربوط به بخش كشاورزي است.  ضروري 
گفت: نصب كنتور هوش��مند روي چاه هاي آب س��بب كنترل و 
نظارت بر ميزان برداشت آب هاي زيرزميني استان شده و از اضافه 

برداشت آب هاي زيرزميني به شدت جلوگيري مي كند.

ايجاد۲۲۹شغل
ازسویبسيجسازندگيدرلرستان

از ابتداي س�ال جاري تاكنون ۲۲۹ ش�غل از س�وي بس�يج 
سازندگي استان لرستان ايجاد شد. 

احسان جهانبخش مسئول بسيج سازندگي لرستان گفت: اين سازمان 
در سطح استان به ويژه روستاها جهت تحقق شعار اشتغال آفريني و رفع 
فقر و توسعه عدالت اقتصادي و ارتقاي معيشت خانواده هاي روستايي 
و همچنين به منظور صيانت و تحكيم خانواده ها و احياي كرامت فردي 
و خانوادگي در سطح جامعه و حمايت از كسب و كارهاي خانگي در 
روستاها به متقاضيان واجدالشرايط ايجاد اشتغال تسهيالت پرداخت 
مي كند.  اين مسئول ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۲۹ شغل 
ايجاد ش��ده كه از اين تعداد براي 3۴۴ نفر اشتغال مستقيم و ۴۵۸ 
نفر شغل غير مستقيم ايجاد شده است.  جهانبخش با بيان اينكه در 
راستاي شغل هاي ايجاد شده ۲۲۹تسهيالت اشتغال نيز واگذار شده 
است، گفت: اش��تغال ها در راستاي كش��اورزي، دامپروري، مشاغل 

خانگي و صنايع دستي ايجاد شده است.

    لرستان   همدان    كاشان

صادراتغيرنفتيازگمركاتبوشهر
1۹درصدافزايشيافت

در سه ماهه ابتدايي سال جاري صادارت      بوشهر
غيرنفتي از گمركات اس�تان بوشهر از 
نظر وزن 1۹ درصد و از نظر ارزش ۹5 درصد افزايش داش�ته است. 
علي س��ليماني ناظر گمركات و مديركل گمرك بوشهر گفت: در سه 
ماهه اول سال، ۷ ميليون و ۶۶۵ هزار تن كاال به ارزش ۴ ميليارد و ۲۸ 
ميليون دالر از گمركات استان صادر شده است.  وي به حجم صادرات با 
احتساب ميعانات گازي استان اشاره كرد و افزود: طي اين مدت حدود 
۷ ميليون و ۷۲۹ هزار تن كاال به ارزش بالغ بر ۴ ميليارد و ۶۱ ميليون 
دالر از گمركات استان صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزني ۲۰ درصد و از نظر ارزش��ي ۹۵ درصد افزايش يافته است.  
اين مس��ئول تصريح كرد: عمده كاالهاي صادراتي از گمركات استان 
شامل محصوالت پتروشيمي، مواد معدني، انواع آبزيان و سبزيجات و 
صيفي جات است.  سليماني خاطرنشان كرد: بيشترين حجم كاالهاي 
صادراتي صورت گرفته از گمركات استان بوشهر به كشورهاي چين، 
امارات متحده عربي، هند، آفريقاي جنوبي، نيجريه، سودان، موزامبيك، 
تركيه، ساحل عاج و پاكستان بوده اس��ت.  وي با اشاره به اينكه حجم 
واردات كاال از گمركات استان طي مدت ياده شده نيز افزايش داشته 
است، گفت: در سه ماهه نخست سال جاري بالغ بر ۱۶۱ هزار تن كاال به 
ارزش بالغ بر ۷۹۰ ميليون دالر از گمركات استان بوشهر به كشور وارد 
گرديده  كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني ۴۰ درصد 
و از نظر ارزشي ۲۰۱ درصد افزايش را نش��ان مي دهد.  ناظر گمركات 
استان بوش��هر افزود: عمده كاالهاي وارداتي از گمركات استان شامل 
برنج، اجزا و قطعات نيروگاه اتمي، انواع پارچه، انواع الس��تيك، ماژول 
ال اي دي، اس��تايرن مونومر، قطعات و لوازم يدكي خودروي سواري، 
انواع دستگاه پخت و پز رستوراني، انواع رولبرينگ و بلبرينگ و حبوبات 
بوده است.  سليماني گفت: بيشترين حجم كاالهاي وارداتي به گمركات 
استان بوشهر به ترتيب مربوط به كشورهاي چين، امارات متحده عربي، 

روسيه، تايلند، هند، فيليپين، ژاپن و تركيه بوده است. 

حمايت۳۳هزارحامي
ازايتاموفرزندانمحسنيندرالبرز

از ابتداي سال تاكنون، معادل 1۸ميليارد      البرز
و 500 ميليون توم�ان از طرف ۳۳ هزار 
حامي به حس�اب ايتام و فرزن�دان محس�نين البرزي واريز ش�د. 
محمد محمدي مديركل كميته امداد البرز با اشاره به استقبال مردم 
نيكوكار از طرح اكرام ايتام و محس��نين در مقايسه با ساير طرح هاي 
خير و احسان اين نهاد گفت: از ابتداي سال تاكنون معادل ۱۸ميليارد 
و ۵۰۰ ميلي��ون تومان از ط��رف 33 هزار حامي به حس��اب فرزندان 
مددجويان كميته امداد ام��ام )ره( البرز در قالب ط��رح اكرام ايتام و 
محسنين واريز شده است.  وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 33 هزار 
و ۴۵۹ حامي، حمايت ۱۵۷3 يتيم و ۴۰۷3 فرزند محسنين را بر عهده 
 دارند، افزود: با توجه به مبلغ واريزي حاميان، به طور ميانگين ماهانه 
فرزندان اكرام يك ميلي��ون و 3۱۰ هزار تومان و فرزندان محس��نين 
۶۹۴هزار توم��ان از طريق كارت هاي عضو ش��تاب به طور مس��تقيم 

به حساب هر فرزند معنوي واريز مي شود.  
اين مس��ئول با تأكيد بر اينكه عمده نياز فرزندان محسنين مسكن، 
جهيزيه و امور تحصيلي اس��ت، ادامه داد: ايتام و فرزندان محس��نين 
در اثر حمايت هاي حاميان نيكوكار توانسته اند به مدارج مهم علمي، 
ورزشي، فرهنگي و هنري دست پيدا كنند و نمونه هاي متعددي از اين 
عزيزان در زمينه هاي رتبه هاي برتر كنكور سراسر، قهرماني رشته هاي 
ورزشي، ش��عر، تأليف كتاب و حفظ قرآن به موفقيت رسيده اند.  وي 
استمرار توفيقات اين نهاد در به ثمر رساندن برنامه هاي فقرزدايي را 
در گرو همياري و مشاركت مردم نيكوكار اعالم كرد و گفت: مردم البرز 
در صورت تمايل مي توانند در طول سال با حضور در واحد طرح اكرام و 
محسنين مستقر در اداره كل كميته امداد البرز و دفاتر امداد امام )ره( 
شهرهاي البرز و همچنين تماس با شماره تلفن 3۲۸۰۱۰۷۱ فرزندان 

معنوي خود را انتخاب و در اين طرح خداپسندانه شركت كنند.

حمايتكميتهامداداز۳۲0نخبهواستعدادبرترلرستان
۳۲0 نخب���ه و     لرستان
اس�تعداد برت�ر 
توسط كميته امداد استان لرستان شناسايي و براي 
دريافت تسهيالت حمايتي به بانك ها معرفي شدند. 
جالل شيخ پور مديركل كميته امداد لرستان 
با اش��اره به شناس��ايي 3۲۰ نخبه و استعداد 
برتر توس��ط اين نه��اد گفت: تم��ام نخبگاني 
كه شناس��ايي ش��دند در اولويت اول دريافت 
تس��هيالت هس��تند.  وي افزود: اين تعداد از 
نخبه ها ۱۰ اختراع دارند و عالوه بر آن صاحب ايده هستند كه به آنها كمك مي كنيم اختراع خود را 
ثبت كنند.  اين مسئول با اشاره به اينكه طي سفر رئيس جمهور به لرستان ۱۰ ميليارد تومان براي كشت 
گياهان دارويي مصوب شد كه بناست در اردوگاه باقرالعلوم انجام شود، ادامه داد: تأكيد ما اين بود كه اگر 
اجازه بدهند هم كشت گياهان دارويي انجام داده و هم بخشي از منابع را به كارگاه هاي كوچك مقياس 
براي نخبگان تبديل كنيم.  شيخ پورگفت: يكي ديگر از خدمات خوبي كه سال گذشته اتفاق افتاد، بحث 

كمك مؤمنانه بود كه بالغ بر يك ميليون و ۸۰۰ هزار پُرس غذا بين مردم و نيازمندان توزيع شد.


