
  

شهرستان 6
 ۵۵ خانوار نیازمند البرز خانه دار شدند

 ۵۵ خانوار ایتام به همت خیران و با حمات کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان البرز دارای سرپناه شدند.

حدود ۲هزار و ۲۰۰ یتیم در البرز مشمول طرح اکرام ایتام بوده و ۲ 
هزار و ۵۰۰ فرزند خانواده های نیازمند نیز از مزایای طرح محسنین در 

البرز برخوردار هستند.
۵۳ هزار نفر به صورت دائمی زیرچتر حمایت های مالی و معنوی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز قرار دارند.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز 
روز چهارشنبه با اشاره به عزم جدی این نهاد برای خانه دار شدن تمام 
ایتام تحت حمایت درسال جاری گفت: خانه دار شدن خانوارهای ایتام 
امداد  کمیته  و  بالعوض خیرین  های  با کمک  و  در چارچوب خاص 
پیش می رود که به تازگی ۵۵ خانوار از سرپناه در این استان بهره 

مند شدند.
سید هادی کرابی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
تأمین مسکن اصلی ترین نیاز انسان ها است و خانه دار شدن خانوارهای 
مددجو موجب آرامش و امنیت روانی خواهد شد بنابراین برای سایر 
مددجویان تحت حمایت نیز در تالش هستیم با استفاده از ظرفیت 
هشتگرد  جدید  شهر  عمران  شرکت  مشخص  به طور  و  مهر  مسکن 

خانوارهای مددجو را خانه دار کنیم.
وی گفت: یکی از موانعی که مددجویان همواره برای رفع آن دچار 
مشکل هستند ضمانت تسهیالت مسکن مهر است که با پیگیری های 
دریافت  و  امداد  کمیته  معرفی نامه  ارائه  با  شد  مقرر  گرفته  صورت 
به  مسکونی  واحدهای  تحویل  به  نسبت  مددجویان  از  اقرارنامه 

خانوارهای فاقد مسکن اقدام شود.
توجه  با  کرد:  عنوان  البرز  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
به گرانی افسارگسیخته مسکن، میزان فعلی اعتبارات پاسخگوی نیاز 
مسکن جامعه هدف امداد امام )ره( در البرز نیست و برای خانه دار 
خیران  یاری  نیازمند  نهاد  این  حمایت  تحت  خانوارهای  تمام  شدن 

هستیم.

کشیدن مواد مخدر در تپه تاریخی 700 ساله!

بخشدار ششطراز گفت: متاسفانه تپه تاریخی شهر کندر به مکانی 
برای معتادان و استعمال مواد مخدر تبدیل شده است.

محمد رمضانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا عنوان کرد: به دلیل نبود 
اعتبار، اکنون تپه تاریخی شهر کندر به مکانی برای معتادان و استعمال 

مواد مخدر تبدیل شده و مشکالت اجتماعی به وجود آورده است.
و  نیاکان  میراث  که  تاریخی  تپه  این  متأسفانه  کرد:  عنوان  وی 
گذشتگان است اکنون به یک مکان غیر فرهنگی تبدیل شده به طوری 
که این موضوع در شورای تأمین و کارگروه شورای مبارزه با مواد مخدر 

مطرح شده است.
آثار  قدیمی ترین  جز  کندر  تاریخی  تپه  بقایای  کرد:  بیان  رمضانی 
تاریخی شهرستان خلیل آباد بوده که مربوط به قرن هفتم هجری است.

داشته  توجه  خلیل آباد  به  بیشتر  باید  استان  مسئوالن  گفت:  وی 
باشند و مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 

را بیش از گذشته برای رفع مشکالت بناهای تاریخی حمایت کنند.
رمضانی عنوان کرد: نباید نسبت به ارزش های تاریخی، فرهنگی و 
آداب و رسوم منطقه بی تفاوت بود، با وجود اینکه امروز گردشگری 

پتانسیل عظیمی برای کسب درآمد است اما از آن غافل مانده ایم.
در  قدیمی  بافت های  شد  موجب  اخیر  بارندگی های  گفت:  وی 
بسیاری از روستاها به مکان هایی ناامن تبدیل شوند، اکنون بسیاری 
از کودکان از کنار همین دیوارها تردد می کنند و هر لحظه امکان دارد 

فاجعه ای رخ دهد.
رمضانی بیان کرد: متأسفانه دهیاران مجبور شدند به دلیل جلوگیری 
بناهای  اکنون  کنند؛  تخریب  را  بناها  این  از  برخی  حادثه  هرگونه  از 

تاریخی در برخی مناطق به مکان های غیر فرهنگی تبدیل شده اند.
کندر زادگاه وزیر معروف طغرل بیگ سلجوقی یعنی عمیدالملک کندری 
و آثار تاریخی آن شامل تپه باستانی، حوض چهل پایه و آب انبارهای 

متعدد است.

جاری شدن سیل در آذربایجان شرقی
راه ارتباطی چند روستا مسدود شد

تبریز- بارش باران و رگبار از شامگاه دیروز باعث جاری شدن سیل در 
آذربایجان شرقی و مسدود شدن راه ارتباطی چند روستا در اهر و هریس 

شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه بر اثر بارش های رگباری 
و جاری شدن سیل در اهر و هریس چند راه روستایی در این شهرستان 

ها مسدود شد.
همچنین بر اثر بارش رگباری باران، سیالب در روستاهای کمار علیا و 

سفلی از توابع بخش سیه رود جلفا جاری شد.
همچنین راه روستاهای بهل، شران، انداب جدید و قدیم و فعله باشی 
و راه عشایری در اهر و هریس بر اثر بارش رگباری و جاری شدن سیل 

مسدود است.
گفتنی است این سیالب تاکنون خسارت جانی در بر نداشته است ولی 
در روستاهای هریس به تعدادی از باغ ها و کندوهای عسل خسارت های 

قابل توجهی وارد شده است.

اخبار
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همزمان با دهه کرامت صورت گرفت
ونمایی از سکه های دوران والیت عهدی امام رضا )ع( ر

ویی تبدیل می شود کجور به مزرعه بزرگ گیاهان دار

سه شنبه  شانزدهمین  در  کرامت،  دهه  با  همزمان 
فرهنگی از دو سکه دوران والیت عهدی امام رضا )ع( در 

موزه قرآن حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، محمد تقی صفار، پژوهشگر تاریخ 
دهه  با  همزمان  چکشی  ضرب  سکه های  کارشناس  و 
تیرماه در شانزدهمین سه شنبه فرهنگی و  کرامت، ۱۸ 
مراسم رونمایی از سکه های دوره والیت عهدی امام رضا 
)ع( اظهار کرد: گنجینه سکه آستان قدس رضوی با دارا 
بودن بیش از ۶۷ هزار سکه یکی از غنی ترین موزه های 

سکه ایران و منطقه است.
گنجینه  طریق جذب  دو  به  آثار  این  داد:  ادامه  وی 
و  نیک اندیش  خیران  که  این  یا  است.  شده  رضوی 
نیاز  و  نذر  روی  از  را  خود  نفیس  آثار  ارادت مندان 
از  یا  و  نمودند  اهدا  و  به ساحت مقدس رضوی وقف 

مجموعه داران خریداری شده است.
وی در تشریح سکه های ضرب چکشی گنجینه رضوی 
ضرب  سکه   ۱۲۵۰ تعداد  غنی  مجموعه  این  در  افزود: 
ضرب  سکه   ۱۰۰۰ از  بیش  و  سلسله  ده ها  از  چکشی 
ماشینی از ۱۳۰ کشور جهان در معرض دید عالقمندان 

قرار گرفته است.
این پژوهشگر تاریخ و کارشناس سکه های ضرب چکشی 
ادامه داد: مجموعه سکه های ایران پیش از اسالم شامل 
سکه های هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، فرمانروایان 
محلی، ساسانیان و سکه های اسپهبدان طبرستان است.

اسالمی  دوره  سکه های  مجموعه  کرد:  اضافه  صفار 
عرب  طبرستانی،  ساسانی،  عرب  سکه های  شامل 
و  است  عباسی  خلفای  و  اموی  خلفای  طبرستانی، 
ایرانی  مستقل  نیمه  حکومت های  سکه های  مجموعه 
سامانیان،  صفاریان،  طاهریان،  سکه های  شامل 
طبرستان،  علویان  بویه،  آل  حسنویه،  آل  زیار،  آل 
ساالریان، باوندیان، شروانشاهان، غزنویان، سلجوقیان، 

خوارزمشاهیان و باطنیان الموت است.
وی بیان کرد: مجموعه سکه های ایران از حمله مغول 
آل  مغول،  ایلخانان  مغول،  سکه های  شامل  قاجار  تا 
مظفر، آل جالیر، سربداران، مرعشیان، تیموریان، امرای 
و  زندیه  افشاریان،  قراقویونلو، صفویان،  و  قویونلو  آق 

قاجاریه است.
ضرب  سکه های  کارشناس  و  تاریخ  پژوهشگر  این 

چکشی اظهار کرد: مجموعه سکه های حکام محلی ایران 
و ماورا النهر شامل سکه های بنی دلف، بنی باینجور، بنی 
صعلوکی، بنی فیروزان، شدادیان، عمرانیان، ایلک خانان 
آل افراسیاب، بنی کاکویه، بنی عناز، ملوک دربند، امرای 

آذربایجان، اتابکان و … است.
مسلمان  حاکمان  سکه های  مجموعه  افزود:  صفار 
اغلب،  بنی  ادریسیان،  ایران شامل سکه های  از  خارج 
امرای سند، طولونی، خلفای فاطمی، آل حمدان، زنگیان 
سوریه، غوریان، ایوبیان، خلجیان مصر، گورکانیان هند، 

افغانان و … است.
در  گذاشته  نمایش  به  سکه های  خصوص  در  وی 
گنجینه سکه آستان قدس رضوی بیان کرد: حلقه های 
از  قبل  بشر  معامالت  در  استفاده  مورد  مبادالتی 

از اسالم،  ایران پیش  اختراع سکه، مجموعه سکه های 
درهم های  مجموعه  اسالمی،  دوره  سکه های  مجموعه 
سکه های  مجموعه  )ع(،  رضا  امام  والیت عهدی  نقره 
سکه های  مجموعه  ایرانی،  مستقل  نیمه  حکومت های 
ایران از دوران حمله مغول، سکه های ماشینی ایران و 
سایر کشورهای جهان، مجموعه مدال هاریا، نشان ها، 

جواهرات، مصنوعات پولی و پول بافته ها است.
ضرب  سکه های  کارشناس  و  تاریخ  پژوهشگر  این 
چکشی در تشریح متن روی سکه های والیت عهدی امام 
با عبارات  رضا )ع( بیان کرد: این متن در هفت سطر 
»لله، محمد رسول الله، المأمون خلیفه الله، مما امر به 
االمیر الرضا ولی عهد مسلمین علی بن موسی بن علی 
بن ابیطالب، ذوالریاستین« به فضل بن سهل سرخسی، 

وزیر مأمون اشاره دارد که همزمان عهده دار امور کشوری 
و نظامی بود.

صفار اضافه کرد: متن حاشیه روی سکه عبارت است 
آیه ۹ سوره  با  توبه  مبارکه  آیه ۳۳ سوره  از  بخشی  از 
مبارکه صف و متن پشت سکه در چهار سطر الاله اال الله 
وحده ال شریک له المشرق و متن حاشیه داخلی پشت 
سکه عبارت از »بسم الله ضرب هذا الدرهم )محل ضرب( 
متن حاشیه خارجی پشت  است.  )سال ضرب(«  سنه 
سکه شامل بخشی از آیات چهار و پنج سوره مبارکه روم 

است.
شهید  سردار  مادر  خاتم،  گُلی  از  مراسم  پایان  در 
اهدا  که  اندیمشک  شهرستان  از  فردچیان  محمدرضا 

کننده این دو سکه به گنجینه رضوی تجلیل شد.

شهردار کجور گفت: با توجه به پتانسیل های زیادی 
که در پرورش گیاهان دارویی در منطقه کجور وجود 
تبدیل  دارویی  گیاهان  بزرگ  مزرعه  به  این شهر  دارد 

می شود.
جمال ملک محمدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
برگزاری دومین جشنواره گیاهان دارویی و صنایع وابسته، 
اظهار کرد: منطقه کجور محل پرورش و رشد بیش از ۲۵۰ 
نوع گیاهان دارویی است که از ۴۰۰ هزار تا چهار میلیون 
تومان ارزش دارند و با پرورش این گیاهان می توان موجب 

توسعه منطقه شد.
وی با بیان اینکه شهر کجور به دلیل شرایط جغرافیایی 
و فاصله ۸۵ کیلومتری که با مرکز شهرستان دارد مورد بی 
مهری مسئوالن است و از غافله توسعه عقب مانده است 
افزود: برای توسعه منطقه پیگیر صنایع زیادی شدیم که 
خاصیت درون زایی به لحاظ اقتصادی داشته باشد و متکی 

به خود باشد و در این میان دو صنعت شاخص گردشگری 
از نوع بوم گردی و گیاهان دارویی شناسایی شدند که 

می توانند تحول آفرین باشند.
دارویی  گیاهان  ایده  اینکه  به  اشاره  با  کجور  شهردار 
سال گذشته تبلور پیدا کرد گفت: با توجه به قابلیت های 
منطقه به دنبال یک محرک اقتصادی و تلنگر بودیم که 
مردم منطقه بدانند پرورش گندم، جو و علوفه آنچنان 
که باید و شاید اقتصادی نیست و باید به دنبال پرورش 
گیاهان دارویی و صنایع وابسته بود که از نظر اقتصادی 

بسیار به صرفه است.
ملک محمدی تصریح کرد: گل گاوزبان در هر هزار متر 
حدود هشت تا ۹ میلیون تومان درآمد دارد در حالی که 
در هر هکتار زمین شاید سایر محصوالت از جمله گندم و 
جو این مقدار درآمد نداشته باشد بنابراین نباید فرصت ها 

را از دست داد.

وی با اشاره به پتانسیل های زیادی که بخش کجور و 
دارویی  گیاهان  پرورش  لحاظ  به  کجور  شهر  خصوصاً 
دارد، تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان نوع گل 
محمدی و عرق آنکه در منطقه کجور پرورش می یابد به 
لحاظ مرغوبیت از عرق گل محمدی کاشان و قمصر بهتر 

است.
شهردار کجور برگزاری جشنواره گل محمدی را تلنگری 
برای مردم منطقه جهت پی بردن به ظرفیت های منطقه 
دانست و گفت: با این جشنواره بسیاری از سرمایه گذاران 
می توانند به قابلیت منطقه جهت پرورش انواع گیاهان 

دارویی پی ببرند.
ملک محمدی ادامه داد: در کنار مزارع بزرگ گیاهان 
که  هستیم  سنتی  طب  مرکز  ایجاد  فکر  به  دارویی، 

گردشگری سالمت را گسترش می دهد.
وی با مثبت ارزیابی کردن جشنواره گیاهان دارویی سال 

گذشته در شهر کجور بیان کرد: با توجه به استقبال زیادی 
از سوی مردم از سایر شهرها شد شخصی تقاضای ۱۰۰ 
هکتار جهت ایجاد و پرورش گیاهان دارویی را کرده است 
که شهرداری و اعضای جشنواره به فکر تهیه این زمین برای 

شخص مورد نظر هستند.
شهردار کجور افزود: ۵۵ هکتار از اراضی ضلع غربی 
توسط  دارویی  گیاهان  پرورش  و  ایجاد  جهت  آبندان 
شهرداری از منابع طبیعی تقاضا شده است که طرح آن 
مورد تصویب قرار گرفت و منتظر نتیجه نهایی هستیم تا 
در این اراضی گیاهانی چون انواع گل گاوزبان، آرتی شو، 
گل محمدی، اسطوخودوس و چند نوع دیگر پرورش داده 

شود.
ملک محمدی گفت: با این اقداماتی که انجام می شود 
قصد داریم کجور را به مزرعه بزرگ گیاهان دارویی تبدیل 

کنیم.

معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان:

۱۱۴ هکتار زمین در بندرچابهار آماده واگذاری به سرمایه گذاران است

اهدای ۹۲ هزار نسخه کتاب از سوی شهروندان به کتابخانه های زنجان

چابهار- ایرنا- معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان گفت: اراضی پسکرانه ای قابل واگذاری به سرمایه گذاران حدود 
۲۵۴ هکتار شامل زون های نفتی، کانتینری، فله معدنی، فله خشک و تر، 
انبارهای سرپوشیده بوده که با اجرای فاز نخست اجرایی حدود ۱۱۴ هکتار 

ساماندهی و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.
ایرنا و تشریح  با خبرنگار  آذرپیکان روز چهارشنبه در گفت وگو  عباس 
موقعیت منحصر بفرد بندر چابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی کشور 
اظهار داشت: چابهار مسیری ایمن و کوتاه برای دسترسی به کشورهای آسیای 
میانه است و پس از تکمیل زیرساخت ها و تکمیل فاز نخست، تقاضای 
روزافزونی از طرف سرمایه گذاران برای واگذاری اراضی پشتیبانی این بندر 

وجود دارد.
وی افزود: بهار سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر چابهار آغاز و با 
تکمیل عملیات اجرایی تاسیسات زیربنایی شاهد توسعه این بندر راهبردی 

خواهیم بود.
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
اراضی  از آغاز عملیات اجرایی ساخت شبکه معابر و تاسیسات زیربنایی 

پشتیبانی بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد و افزود: با توجه به این مهم 
برای ارائه تسهیالت الزم به منظور دسترسی، خدمات رسانی بهینه و بهره وری 

حداکثری از این اراضی پس از تهیه طرح ساماندهی و منطقه بندی اراضی و 
طراحی شبکه معابر و تاسیسات زیربنایی در نیمه دوم سال گذشته تیر امسال 

عملیات اجرایی فاز نخست این طرح آغاز شد.
وی با بیان اینکه فاز نخست شامل زون های نفتی، فله معدنی و فله خشک 
است خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی طرح شامل ساخت حدود ۲۸ کیلومتر 
مسیرها و راه های دسترسی، اجرای ۹۵ کیلومتر لوله گذاری جمع آوری آبهای 
سطحی، آتشنشانی و آبیاری، اجرای ۱۸۵ کیلومتر سیم و کابل برای برق، 

مخابرات، اینترنت و اعالن خطر است.
آذرپیکان تصریح کرد: با اجرای مسیرها و راه های دسترسی این پروژه عالوه 
بر ساماندهی اراضی پشتیبانی، ترافیک عبوری وسائط نقلیه از اسکله شهید 
بهشتی چابهار نیز تسهیل می شود چراکه متناسب با افزایش فعالیت های آتی 

این بندر راهبردی در سالهای آینده طراحی شده است.
وی مدت اجرای فاز نخست این پروژه را ۳۰ ماه اعالم کرد و گفت: اجرای 
فازهای سه گانه این طرح عالوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای مجتمع بندری 
و اشتغال، می تواند در رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان تاثیر بسزایی 

داشته باشد.

زنجان - ایرنا - در نهمین دوره جشنواره »اهدای کتاب، اهدای دانایی« که از 
اول اسفند سال گذشته تا پایان فروردین امسال برگزار شد، شهروندان استان 

زنجان بیش از ۹۲ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی اهدا کردند.
ترویج سنّت حسنه اهدای کتاب، فرهنگ سازی در اهدای کتابهای مفید و 
بال استفاده موجود در منازل و ادارات جهت استفاده کتابخوانان، غنی سازی 
منابع کتابخانه ها و ایجاد امکان دسترسی کتابخوانان و عالقمندان به کتاب 
و منابع خواندنی از اهداف طرح »اهدای کتاب، اهدای دانایی« اعالم شده 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان روز چهارشنبه در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: این اداره کل با یک دیدگاه وظیفه محور، هر ساله با آغاز 

اسفند ماه جشنواره اهدای کتاب را در سطح استان برگزار می کند.
امیرعلی نیک بخش با بیان اینکه اهدای کتاب به کتابخانه ها منحصر به 
برگزاری جشنواره و یا مناسبت های خاصی نیست، ادامه داد: مردم خیّر و 
فرهنگ دوست استان می توانند در اقدامی ماندگار و خداپسندانه با اهدای 
کتاب به کتابخانه های عمومی در ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و غنی 

سازی منابع کتابخانه ها سهیم باشند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در خصوص نحوه اهدای کتاب به 
کتابخانه های عمومی نیز گفت: عالقه مندان می توانند جهت اهدای کتابهای 

مازاد و بال استفاده خود به یکی از کتابخانه های عمومی محل سکونت خود و 
یا به اداره کل کتابخانه های عمومی و ادارات کتابخانه های شهرستانهای تابعه 
مراجعه کرده و نسبت به اهدای کتابهای مورد نظر خود اقدام و یا با شماره 

های ۳۳۴۷۱۶۱۳ و ۳۳۴۶۲۹۱۷ داخلی )۳۰( تماس بگیرند.
وی افزود: همچنین شهروندان می توانند نشانی و شماره تماس خود را 
به سامانه پیامکی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ۳۰۰۰۹۹۰۰۰۹۶۶۶۶ 
ارسال کنند تا نسبت به دریافت کتابها توسط کتابخانه های عمومی استان 

اقدام شود.
نیکبخش گفت: تاکنون در ۹ دوره اجرای طرح اهدای کتاب در استان زنجان 
توفیقات خوبی در فرهنگ سازی اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی حاصل 
شده و طی آن ۴۶۸ هزار نسخه از کتاب های شهروندان و اقشار مختلف مردم 
و نیز ناشران، نویسندگان و سازمان های دولتی به کتابخانه های عمومی استان 

اهدا شده است.
به گزارش ایرنا در استان زنجان ۹۶ باب کتابخانه عمومی وجود دارد که 

شمار منابع آنها بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نسخه کتاب است.
۳۷ باب از این کتابخانه ها در مناطق روستایی واقع است.

روزنامه صبح ایران


