مديرعامل شرکت فناوري
بن ياخته هاي رويان:

کشورهاي اروپايي
درخواست سلول هاي
بندناف از ما دارند

6

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت فناوري بن ياخته هاي رويان با اشاره به اين که دانش فني
ذخيره سازي سلول هاي بنيادي در ايران بومي سازي شده است ،عنوان کرد:
امروزه برخي از کشورها درخواست راه اندازي اين بانک را از کشور ما دارند و
شرايط منتقل سازي اين دانش به کشورهاي درخواست کننده وجود دارد.
مرتضي ضرابي در نشست خبري بيان داشت  :جمع آوري و ذخيره سازي
سلول هاي بنيادي خون بند ناف در دهه  ۸۰در دنيا آغاز شده است ،يکي
از چالش هايي که در اين زمينه مطرح شد ،بحث اخالقي آن بود.ضرابي با
بيان اينکه بنيان گذار رويان در کشور سعيد کاظمي آشتياني بود ،افزود:
وي در نامه اي به مقام معظم رهبري با اشاره به اينکه در تمام دنيا از اين

شهرستان
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صادرات سيم و کابل دامغان
به ترکمنستان و عراق

دامغان-خبرنگاررسالت:
مديرشرکت سيم و کابل دامغان بااعالم اين مطلب گفت:اين شرکت ماهانه
 20هزار دالر انواع کابل مسي و آلومينيومي به کشورهاي ترکمنستان و
عراق صادر مي کند .البرزي افزود :اين واحد پس از  2سال توقف توليد
با سرمايه  80ميليارد ريال دوباره آغاز بهکار کرد و هم اکنون ساالنه
 150نوع سيم و کابل شامل  500تن سيم و کابل مسي و  400تن
کابل آلومينيومي توليد مي کند.وي تصريح کرد 80 : :درصد محصوالت
توليدي اين واحد در بخش صنعت و ساختمان کاربرد دارد،هم اکنون
 60نفر به طور مستقيم در اين واحد صنعتي مشغول به کارند .با اجراي
طرح توسعه در آينده  ،تعداد خط هاي توليد اين واحد از هفت خط به
 10خط توليد و تعداد اشتغال هم به  100نفر خواهد رسيد.

شهردار قرچک خبر داد:

اجراي پنج هزار مترمربع کفپوش
در قرچک
ورامين-خبرنگاررسالت:
شهردار قرچک از اجراي بيش از  5هزار مترمربع کفپوش در سطح
شهر قرچک در  9ماهه سال  97خبر داد .محسن خرمي شريف در
گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت :عمليات مناسبسازي معابر اعم
از بهسازي ،پيادهروسازي و اصالح هندسي در سطح شهر قرچک اجرا
شد.وي گفت :خوشبختانه اقدامات مطلوبي بهمنظور تسهيل تردد
شهروندان بهويژه افراد معلول و جانباز در سطح شهر انجامشده است
که ازجمله آنها ميتوان به مناسبسازي پيادهروها ،همسطح سازي
رفيوژ برخي نقاط بلوارها براي تسهيل در تردد به همراه نصب مانع
فلزي عبور موتورسيکلت ،ايجاد رمپ براي تسهيل در تردد به فضاها
و بخشهاي مختلف بوستانها ،مناسبسازي ابنيه و ساختمانهاي
اداري شهرداري مناطق و … اشاره کرد.شهردار قرچک عنوان کرد:
اين اقدامات در خصوص مناسبسازي معابر سطح شهر در ساير نقاط
و ديگر پروژههاي عمراني نيز لحاظ خواهد شد و مجموعه شهرداري
خود را ملزم به مناسبسازي معابر و فضاهاي شهري ميداند.

رئيس دانشگاه فرهنگ و هنراصفهان بيان كرد:

اصفهان مهد هنر و صنايع دستي

اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه فرهنگ و هنراصفهان گفت :امروزصنايع دستي و درشکل
هنرميتوانددرراستاي آموزش قرآن به نسلهاي مختلف وتحکيم جايگاه
قرآن موثرباشدلذاجشنواره ملي صنايع دستي آيات به ميزباني اصفهان
مهدهنروصنايع دستي برگزارميشود.سيدمحمدقلمکاريان درنشست
خبري بااصحاب رسانه پيرامون برگزاري جشنواره ملي صنايع دستي
آيات اظهارکرد :جشنواره ملي صنايع دستي آيات به عنوان يک کارقرآني
است وازآنجايي که درقالب هنرميتوان مفاهيم رابهترمنتقل کرد،جشنواره
ملي صنايعدستي آيات رابرگزارميکنيم .وي بااشاره به اينکه جشنواره
درچهاررشته بافت،فلز،چوب وسفال نمودپيداميکند،مطرح کرد :تاپايان
ديماه هنرمندان زمان دارندتاتصويرآثار و تا  10بهمن هم اصل آثاررا ارسال
کنندکه در  25بهمنماه ازاين هنرمندان آثاربرترتجليل خواهدشد.رئيس
دانشگاه فرهنگ وهنراصفهان خاطرنشان کرد :براي بخشهاي مرتبط به
صنايعدستي دراستانهاتبليغات ومعرفي جشنواره صورت گرفته است .

قدرداني استاندار قزوين
از دانشگاه علوم پزشکي قزوين
قزوين-خبرنگاررسالت:
عبدالمحمد زاهدي ،استاندار قزوين و رئيس شوراي پدافند غيرعامل استان
با اهداي لوح سپاس از علي فخار سليماني ،مسئول دبيرخانه کارگروه
تخصصي بهداشت ،بيولوژيک و سالمت پدافند غيرعامل استان قزوين
به نمايندگي از مديران و کارشناسان فعال در حوزه پدافند غيرعامل
دانشگاه علوم پزشکي قزوين سپاسگزاري کرد .در لوح سپاس رئيس
شوراي پدافند غير عامل استان قزوين ضمن اشاره به اهميت پدافند
غيرعامل در اقتدار ملي ،از تالش هاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين و
ايجاد زيرساخت هاي توصيه شده بر اساس دستورالعمل هاي پدافند
غيرعامل در سال  1397از مسئول دبيرخانه کارگروه تخصصي بهداشت،
بيولوژيک و سالمت پدافند غيرعامل استان قزوين و همکاران در راستاي
اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل استان تقدير شده است.

تکنولوژي براي درمان بيماري ها استفاده مي شود ،از ايشان اجازه ورود اين
تکنولوژي را به ايران درخواست کرديم.مدير عامل شرکت بن ياخته هاي
رويان افزود :مقام معظم رهبري نيز با ذکر دو نکته ظرفيت با راه اندازي
مرکز رويان در کشور موافقت کردند و يادآور شدند که دانش سلول هاي
بنيادي ثروت هنگفت انساني است.وي با اشاره به اين که يکي مشکالت و
نگراني ها در اين حوزه تامين سلول ها بود ،اظهار کرد :اين که از چه منابعي
سلول هاي بنيادي به دست آيد ،مشکل بود؛ درحقيقت يکي از منابع ،خون
بندناف و جفت است که به عنوان زباله بيولوژيک دور ريخته مي شود ،اين
منبع مملو از سلول هاي خوني است که اگر جمع آوري شود براي درمان
بيماري ها مي توان از آن ها استفاده کرد.

در ايام دهه فجر صورت م يگيرد؛

برگزاري  40همايش پيادهروي
در استان اردبيل

»

مجري طرح خطوط شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن:

دهه فجر،تبلور خدمات عمراني شهرداري
خواهد بود

شهرري-خبرنگاررسالت:
شهردار باقرشهر از افتتاح چندين پروژه عمراني
شهرداري همزمان با دهه فجر خبر داد و اين ايام
باشکوه را بهترين فرصت جهت ارائه عملکرد و
خدمات شهرداري به مردم دانست و گفت :فريضه
خدمت به مردم نميتواند يک شعار و کالم تکراري
يا صرفاً تيتر خبري باشد  .هر کسي که ذره اي
ديانت و خلوص در گفتار خود مبني بر خدمت

خبر »

خالصانه و صادقانه داشته باشد قطعاً بايد بداند
خدمت به همنوع در هر جايگاهي واجب ديني
و اخالقي است .ما در هر جايگاهي اعم از مسئول
و مدير ،کارمند ،همسايه ،عابرگذري و هر عنواني
بنا به دستورات ديني بايد دستگير و هميار همنوع
خود باشيم .قطعا اين امر در جايگاههاي مديريتي
نمود بيشتري دارد .من به عنوان شهردار اين
شهر بر خود و همکارانم الزم ميدانم با صداقت
و اخالص پاسدار بيت المال باشيم .دهه فجر
فرصت مناسبي است تا عملکرد خود را براي
مردم به منصه ظهور برسانيم.عليرضا ناصري
پور در ادامه گفت :امروز وظيفه ما سازندگي و
آباداني اين کشور است در همين راستا به تناسب
مسئوليت اين شهر شهيد پرور پروژههاي عمراني
براي شهر تعريف شده است که در ايام مبارک
فجر به بهره برداري خواهد رسيد.

خطوط احداث شده انتقال و فوق توزيع در استان
گيالن رشد سه برابري داشته است

رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس محبت بيژن مجري طرح خطوط معاونت
طرح وتوسعه شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن
با بيان اينکه صنعت برق کشور به عنوان يکي
از بارزترين جلوه هاي تحقق مهمترين آرمان
انقالب اسالمي ،يعني قطع وابستگي به بيگانگان
است،گفت :در دوران قبل از انقالب اسالمي ايران،
تمامي مراحل احداث خطوط انتقال و فوق توزيع
نيروي برق توسط مشاورين ،پيمانکاران و سازندگان
خارجي انجام مي شد .اين در حالي است که پس
از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي ايران تمامي
مراحل احداث خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي
برق شامل :طراحي و مهندسي ،ساخت تجهيزات،
نصب ،راه اندازي و تعمير و نگهداري به دست پرتوان
فرزندان متخصص اين مرز و بوم انجام مي شود.
وي افزود :با دانش فني موجود در صنعت برق،

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بوي راحمد اعالم کرد:
پروژههاي متعددي با همت و تالش متخصصين
ايراني در کشورهاي آسياي ميانه ،حوزه خليج فارس،
غرب آسيا و کشورهاي آفريقايي انجام شده يا در حال
انجام است.بيژن با بيان اينکه شرکت برق منطقه اي
گيالن يکي از شرکت هاي پيشرو در صنعت برق
ايران است گفت :برق منطقه اي گيالن نقش بيبديل
و مهمي در راه رشد و بالندگي صنعت برق کشور
داشته و دارد.

شهردار سنندج:

ي بافتهاي فرسوده در سنندج در حال اجراست
طرح سامانده 
سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در حاشيه بازديد از روند اجرايي پروژه احداث
پياده راه تاريخي ـ فرهنگي محله آغهزمان با بيان اينکه طرح
ساماندهي بافتهاي فرسوده و احداث پياده راه تاريخي –فرهنگي
محله آغه زمان سنندج درحال اجرا است ،گفت :محله آغهزمان
يکي از محالت قديمي و تاريخي سطح شهر است که اين
شهرداري با مشارکت اداره کل راه و شهرسازي استان در
سالجاري عمليات اجرايي پياده راه تاريخي و فرهنگي را در

اين محله آغاز کرده است.
حشمتاله صيدي بااشاره به اينكه يکي از مهمترين معضالت
در سطح شهرها بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري است
که در ابعاد مختلف مشکالت فراواني را براي مديريت شهري
بهوجود آورده است افزود :اتخاذ سياستهاي سرمايهگذاري در
راستاي احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي ميتواند زمينه رونق
فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در اين محالت را
فراهم آورد و شهرداري سنندج در راستاي اجراي اين طرح

يکي از امالک در مسيراجراي اين طرح را با هزينه  3ميليارد
و  600ميليون ريال تملک کرد.وي بابيان اينكه در راستاي
اجراي اين پروژه مشارکتي در مرحله نخست ابتدا سراي
وليدي ساماندهي و سپس ديگر بافتهاي فرسوده و تاريخي
موجود در مسير اين پروژه ساماندهي و احيا خواهند شد،
اظهار کرد :در گام بعدي اجراي اين طرح احداث پياده راه از
مسير خيابان انقالب تا خيابان نمکي به طول  350متر و عرض
متغير احداث خواهد شد.

مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ،سيستان و بلوچستان:

محروميتزدايي و کاهش فقر از اهداف اصلي صندوق بيمه اجتماعي و آستان قدس رضوي است
زاهدان-خبرنگاررسالت:
اماناهلل شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي
روستائيان ،کشاورزان و عشاير سيستان و بلوچستان
در ديدار با دکتر خدايار مدير نمايندگي آستان
قدس رضوي در استان سيستان و بلوچستان ،با
ارائه گزارشي از فعاليتها و گستره ضريب پوشش
بيمه اجتماعي ،اظهار داشت :محروميتزدايي و

کاهش فقر از اهداف اصلي صندوق بيمه اجتماعي
و آستان قدس رضوي است که در حکم مقام
معظم رهبري به توليت آستان قدس به آن تأکيد
شده است.
وي بابيان اينکه استان سيستان و بلوچستان يکي
از مناطق کم برخوردار کشور است ،گفت :با عنايت
به برنامههاي آستان قدس رضوي در زمينه حمايت

از محرومان و مستضعفان در راستاي توانمندسازي
و کارآفريني ،صندوق بيمه اجتماعي آمادگي خود
را جهت همکاري و تعامل با نمايندگي آستان
قدس در استان جهت پوشش بيمه اجتماعي
جامعه هدف اعالم ميکند.شاقوزايي بابيان اينکه
تحقق گسترش عدالت اجتماعي و کاهش فقر
با تعامل و همکاري بيشتر نهادهاي حمايتي و

سازمانهاي متولي امکانپذير است ،گفت :با توجه
به فقر خانوادههاي کشاورز ،روستايي و عشاير
استان و امنيت شغلي آنان بهعنوان قشر مولد
جامعه ،خيرين و آستان قدس رضوي ميتوانند
با پرداخت حق بيمه خانوادههاي کمبضاعت در
بهبود اقتصاد خانوادهها و توانمندسازي آنها نقش
مؤثري داشته باشند.

دو فناور برتر استان البرز از دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج هستند
کرج-خبرنگاررسالت:
در پي برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فن بازار
استان البرز در دانشگاه خوارزمي شهرستان کرج ،دو فناور برتر
استان از دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج برگزيده شدند .به
گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج ،پس از
ارزيابي و داوري نمايشگاه مذکور ،از ميان  36فناور ثبت شده
در استان البرز که در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فن

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:

اولين بانک استان مرکزي در مجموعه بازار تاريخي
اراک تملک مي شود
اراک – خبرنگار رسالت:
اولين بانک استان مرکزي که در مجموعه بازار
تاريخي اراک با عنوان "بانک شاهي" قرار دارد به
زودي تملک مي شود.به گزارش روابط عمومي اداره
کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان مرکزي ،مديرکل با اعالم اين خبر گفت:
« مجموعه تاريخي بازار اراک داراي عناصر متعدد
و ارزشمندي است که هر کدام يک مسير به
باال بردن حس تعلق شهروندان اضافه مي کند،
مسيري که در شرايط امروز اجتماعي يک عنصر
بسيار مهم و حياتي است چراکه تشويش فرهنگي
موجود در جامعه يک خطر مزمن و مخرب است

که ميبايست به هر وسيله آن را کنترل کرد.
در اين دهليز ،کاراترين امتياز ،عناصر تاريخي
است که مي تواند بر نقاط مشترک افراد جامعه
متمرکز شود و يکي از حاللهاي مشکالت عديده
اجتماعي باشد ».عليرضا ايزدي افزود « :اين
بانک که با نام بانک شاهي به ثبت ملي رسيده
و متاسفانه در سال هاي گذشته بيشترين حجم
تخريب و تهديد را پست سر گذاشته به زودي از
محل اعتبارات بهسازي بافت هاي تاريخي وزارت
راه و شهرسازي تملک ميشود تا پس از انجام
مراحل قانوني تملک ،مرمت اصولي آن در اسرع
وقت انجام گيرد».

کرج و فناوري استخراج  DNAاز شرکت آريادانش بنيان با
مديريت دکتر مهروز دزفوليان عضو هيئت علمي واحد کرج
در اين نمايشگاه ارائه شد که هر دو از شرکت هاي دانشبنيان
ثبت شده در دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج مي باشد .گفتني
است نمايشگاه دستاورهاي پژوهشي و فن بازار استان البرز عالوه
بر دانشگاهيان اين استان ،از سوي مسئولين استان البرز نيز
مورد بازديد قرار گرفت.

فرهاد رئيسي:

نوک پيکان تبليغات  40ساله انقالب بايد دستاوردهاي
اقتصادي باشد
شهرکرد-خبرنگار رسالت:
شوراها رقيب سازمان هاي دولتي نيستند بلكه
معتمداني هستند كه مي توانند اعتماد عمومي را
در دل مردم زنده كنند .فرهاد رئيسي در همايش
نقش شوراها و شهرداري ها در چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي گفت :پيروزي انقالب
اسالمي نقشي استراتژيک دارد لذا جهت نشان
دادن بالندگي انقالب بايد تبليغات در اين زمينه
متفاوت از قبل باشد چرا که در چندماهه اخير
به علت مسائل اقتصادي و گراني فشار رواني بر
مردم وارد آمده است .رئيسي با اشاره به اينکه
نوک پيکان تبليغات  40ساله انقالب اسالمي بايد

دستاوردهاي اقتصادي باشد ،گفت :آنچه که مردم
لمس کنند بايد تبليغ شود و اينکه اين  40ساله
چه تغيير و تحوالتي اتفاق افتاده و ما اين  40سال
چه دستاوردهاي اقتصادي براي مردم به ارمغان
آورده ايم مهم است که متاسفانه مسئولين اين
 40سال نتوانسته اند در نشان دادن موارد فوق
موفق باشند .وي افزود :مسئولين با تصور اينکه
مخاطبان آنها کليه صحبت هاي آنها را درک و
لمس ميکنند اقدام به سخنراني و ارائه گزارش
عملکرد خود مي نمايند  ،متاسفانه اين گونه نيست
و اگر پيشرفت هاي اقتصادي بيشترمطرح شود
بازدهي کار سير صعودي را طي مي کند.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان:

جشنواره ملي صنايع دستي آيات در اصفهان برگزار مي شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان با بيان اينکه اصفهان
ظرفيت بي بديلي در زمنيه صنايع دستي در سطح جهان و ايران
دارد ،گفت :اصفهان ميزبان «جشنواره ملي صنايع دستي آيات»
است .حجتاالسالم محمدعلي انصاري در نشست خبري جشنواره
ملي صنايعدستي آيات در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اين
جشنواره ملي است و همه هنرمندان از سراسر کشور ميتوانند در

آن حضور پيدا کنند ،اظهار کرد :براي اين جشنواره  4سرفصل
چوب ،سفال ،فلز و بافت انتخاب شده است که هنرمندان بتوانند
آثار خود را ارسال کنند.وي در تشريح عناوين جشنواره ملي صنايع
دستي آيات افزود  :اکثر صنايعدستي فلزي ما آميخته به مفاهيم
ديني است؛ کارهاي هنرمندانهاي هم که با چوب انجام ميشود
از مفاهيم ديني و ارزشي تأثيرات زيادي گرفته و در بخش بافت
هم اصفهان از سرآمدهاي کشور در اين زمينه است و خدمت

ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي
به  1261مددجو

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :هزار و 261
نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد در  9ماهه سال جاري از
دورههاي آموزش فني و حرفهاي بهرهمند شدند .به گزارش سايت
خبري کميته امداد ،قباد مبشري بابيان اينکه ارائه آموزشهاي
فني و حرفهاي باهدف توانمندسازي مددجويان و ايجاد اشتغال
پايدار براي مددجويان برگزار ميشود ،گفت :در 9ماهه سال جاري
 1261مددجوي تحت حمايت اين نهاد از دورههاي آموزشي و
مهارتهاي فني و حرفهاي با هزينه  256ميليون تومان بهرهمند
شدند .وي با اشاره به اينکه آموزشهاي فني و حرفهاي درزمينههاي
پايدارسازي مشاغل و توسع ه طرحها ،مهارتآموزي و آموزشهاي
مقدماتي در زمينه کارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار برگزار ميشود،
افزود :مددجويان با شرکت در دورههاي آموزش فني و حرفهاي
و کسب مهارت شغلي ميتوانند براي خود شغل ايجاد کرده و در
مسير خودکفايي گام بردارند.مديرکل کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمدبابيان اينکه ايجاد اشتغال براي مددجويان موردحمايت از
اهميت ويژهاي برخوردار و در دستور کار اين نهاد است ،خاطرنشان
کرد :مددجويان آموزشديده پس از کسب مهارتهاي الزم و دريافت
گواهينامه فني و حرفهاي ،ميتوانند از تسهيالت اشتغالزايي اين
نهاد براي ايجاد شغل مناسب بهرهمند شوند.

امام جمعه موقت دامغان:

حاصل تالشهاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري

بازار اين استان حضور داشتند 8 ،فناور به عنوان فناوران برتر
استان در سال  97برگزيده شدند.از اين ميان  2فناور برتر
از دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج بودند که با ارائه دستگاه
اسکن تنه درخت به منظور آزمون غيرمخرب درختان سرپا و
کيت هاي استخراج  DNAدر اين نمايشگاه شرکت داشتند.
فناوري دستگاه اسکن تنه درخت از شرکت آزمونگران غيرمخرب
دارکوب با مديريت دکتر مهران روح نيا عضو هيئت علمي واحد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس هيئت ورزشهاي همگاني استان اردبيل گفت :در ايام دهه
فجر  40همايش پيادهروي در نقاط مختلف استان اردبيل پيشبيني
شده است.مرتضي تاجمهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد :به مناسبت
چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي برنامههاي ويژهاي
در بخش ورزش همگاني اردبيل پيشبيني شده که از شروع ايام
دهه فجر در نقاط مختلف استان اجرايي خواهد شد.وي افزود:
براي افزايش گرايش مردم به ورزش همگاني نيازمند برخورداري
از ابتکارات و ايدههاي جديدي هستيم و تکيه بر روشهاي سنتي
کارگشا نخواهد بود.رئيس هيئت ورزشهاي همگاني استان اردبيل
يادآور شد :ميزباني از جشنواره تنديس يخي و آدم برفي از ديگر
برنامههاي شاخصي خواهد بود که در صورت مناسب بودن بارشها
در ايام دهه فجر برگزار خواهد شد.تاجمهر به ظرفيت بسيار مناسب
اردبيل در توجه به ورزشهاي زمستاني تاکيد کرد و افزود :برگزاري
مسابقات مختلف ساده ورزشي با برف ميتواند عالوه بر ايجاد شور و
انگيزه مضاعف در بين عالقه مندان در دستيابي به اهداف گردشگري
ورزشي استان نيز مفيد واقع شود.

به قرآن و استفاده از ارزشهاي آن نيز در اين هنر متبلور است.
وي با بيان اينکه در بين استانهاي کشور در گذشته و حال
اصفهان سرآمد صنايعدستي در دنيا شناخته شده است  ،افزود:
از  450صنايعدستي ايران قريب  287مورد در اصفهان موجود
است که اين ظرفيت بااليي است و ميتواند هم تحول بزرگي را
درزمينه گسترش هنر ايجاد کند و هم ميتواند در خدمت کشور
و ارزشهاي جامعه باشد.

برخي خانواده ها در حال له شدن
زير فشار گراني هستند
دامغان-خبرنگاررسالت:
امام جمعه موقت دامغان گفت :مسئوالن بزرگوار؛ مردم را دريابيد،
مردمي که در تمام سختي ها بودند ،در شادي و غم هاي انقالب
بودند و هستند و خواهند بود را دريابيد ،در شأن اين مردم نيست
که آنها را در اوج فشارهاي اقتصادي رها کرديد ،برخي خانواده ها
در حال له شدن بر اثر اين فشار و گراني هستند .حجت االسالم
والمسلمين عباسعلي جيراني با اشاره به سالروز فرمان ننگين
کشف حجاب زنان و دختران ايراني در  17دي ماه  1314توسط
رضا شاه ملعون ،به تبيين جايگاه حجاب در دين مبين اسالم و
سالمت فردي ،اجتماعي و رواني جامعه پرداخت و اظهار داشت:
احکام حجاب و عفاب در دين جامع و کامل اسالم حافظ کرامت
و شخصيت زن است.
امام جمعه موقت دامغان با نادرست خواندن تفکري که سعي در القاء
شخصي بودن مسئله حجاب دارد به تشريح چند اثر مهم حجاب و
عفاف در جامعه پرداخت و خاطر نشان کرد :جلوگيري از استفاده
ابزاري از زنان ،استحکام بخشي به بنيان خانواده به عنوان مهمترين
رکن جامعه ،پيشگيري از ناهنجاري ها و شکل گيري جامعه اي
اخالق محور و سالمت رواني فردي و اجتماعي از جمله مهمترين
آثار حجاب به عنوان ارزشي انساني و اسالمي است.

مدير عامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل خبرداد:

راهاندازي  36خانه هالل در اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل گفت :در حال حاضر
 36خانه هالل در مناطق روستايي استان اردبيل راهاندازي شده
و به هموطنان ارائه خدمات ميکند.رامين معبودي در نشست با
خبرنگاران اظهار کرد :ما در قالب طرح هر خانواده يک امدادگر
سعي ميکنيم براي نيروهاي داوطلب خود آموزشهاي امدادي و
کمکهاي اوليه را ارائه کنيم که در اين زمينه  142هزار نفر در
سال جاري از اين دورهها استفاده کردند.
وي اهميت کار امدادرساني و همچنين بهروزرساني آموزشها را
در اين زمينه يادآور شد و خاطرنشان کرد :کار ما به حدي حساس
است که اگر در احياي قلب در کمتر از  5دقيقه يا در وقوع زلزله و
آواربرداري در کمتر از سه ساعت وارد عمل نشويم در حقيقت وقت
طاليي را از دست دادهايم و افراد حادثهديده با مشکل جدي روبهرو
ميشوند.مدير عامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل به راهاندازي
خانه هاي هالل در مناطق روستايي اشاره کرد و افزود :ما در حال
حاضر  50هزار نفر نيروي داوطلب هالل احمر داريم و در  9ماه
سال جاري براي  14هزار داوطلب هالل احمر آموزشهاي جديد و
تخصصي ارائه شده است.معبودي بيان کرد :رسالت نيروهاي هالل
احمر که ملبس به لباس سفيد و سرخ هستند کاهش آالم و رنج
مردم است که در حقيقت اين نيروها سفيران آرامش و فرشتگان
نجات هستند که در هر جا و هر مکان به شکل رايگان به هموطنان
و حادثهديدگان ارائه خدمات ميکنند.

ضوابط عرصه و حرايم بازنگري شده محوطه
باستاني سيلک کاشان ابالغ شد

انتصاب مديرکل جديد صدا و سيماي
مرکز ايالم

بازديد استاندار تهران از تصفيهخانه فاضالب
اسالمشهر

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان
کاشان از بازنگري عرصه و حرايم محوطه باستاني سيلک خبر داد.مهران سرمديان
گفت :سيلک با قدمتي در حدود  8000سال ،به عنوان يکي از مهمترين خاستگاه هاي
تمدن بشري همواره در محافل علمي و باستان شناسي ايران و جهان مورد توجه قرار
داشته است .استمرار  8000سال سکونت باعث شده است تا سيلک به عنوان معياري
براي ارزيابي ديگر محوطه هاي باستاني قرار گيرد.معاون مدير کل و سرپرست اداره
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان افزود :بناهاي تاريخي از
جنبه هاي مختلف داراي عرصه ها و حريم هاي مصوب هستند که جهت مراقبت و
حفاظت از آنها انجام مي گيرد .محوطه باستاني سيلک نيز داراي عرصه و حريم هاي
مصوبي در سال  1378بوده که به علت برخي مشکالت فني ،الزم به بازنگري بوده
است.الزم به اشاره است که اين مهم با پشتيباني مالي و هماهنگي شهرداري کاشان
اجرا شد که در طي اين چند سال همکاري شايسته اي با مسئولين طرح و سازمان
ميراث فرهنگي داشته اند.

ايالم-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صدا و سيما به پيشنهاد معاون اموراستانها در حکمي محمد بازوند را به
ي با حضور دکتر علي
عنوان مديرکل جديد صدا و سيماي مرکز ايالم منصوب کرد .در مراسم 
دارابي معاون امور استانهاي صداوسيما ،محمد بازوند بهعنوان مديرکل صدا و سيماي مرکز
ايالم منصوب شد .دکتر دارابي در اين مراسم با تشکر از تالشهاي صورت گرفته در صدا و
سيماي مرکز ايالم از همدلي و همراهي سليماني دشتکي استاندار ايالم قدرداني کرد .وي
در ادامه با اشاره به موفقيتهاي صدا و سيماي مرکز ايالم در سالهاي اخير ابراز اميدواري
کرد اين موفقيتها تداوم داشته باشد.معاون امور استانهاي سازمان صداوسيما همچنين از
ظرفيتهاي استان ايالم در بخشهاي نفت و گاز سخن گفت و حضور زوار اربعين حسيني
در استان ايالم به عنوان دروازه عتبات عاليات را نشان اعتماد مردم به استان ايالم و ايجاد
زيرساخت ها در اين استان عنوان کرد .سليماني دشتکي استاندار ايالم هم با قدرداني از
اقدامات صورت گرفته در صدا و سيماي مرکز ايالم به بيان ظرفيتهاي استان در حوزههاي
مختلف پرداخت و گفت :صدا و سيماي مرکز ايالم توانسته با انعکاس تالشهاي مسئوالن و
حضور در ستاد اقتصاد مقاومتي فرصت خوبي را براي بيان ظرفيتهاي استان فراهم کند.

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
استاندار تهران با حضور در اسالمشهر از اقدامات انجام شده جهت رفع بوي نامطبوع مسير
فرودگاه امام خميني(ره) از جمله تصفيه خانه فاضالب شهرستان و تصفيه خانه هاي احداث
شده دو مرکز توليد لبنيات و کشتارگاه مرغ بازديد کرد.برپايه اين گزارش در اين بازديد که
مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر ،جمالي پور فرماندار ري و مديران کل آبفا و محيط زيست
استان تهران نيز حضور داشتند ،انوشيروان محسني بندپي در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
به منظور شناسايي کانونهاي انتشار اين بوي نامطبوع که گاها در فصل گرم سال نيز تشديد
ميشود ،به همراه فرمانداران ري و اسالمشهر و مديران دستگاههاي ذيربط در منطقه حضور
يافتيم .وي تصريح کرد :کانون هاي اين بو به لحاظ علمي مشخص است .فاضالب هاي خانگي
و صنعتي ،کشتارگاه ها و سوزاندن پسماندها ميتوانند منشا اين بو باشند.استاندار تهران ادامه
داد :يکي از راهکارهاي اصلي حل و فصل اين مسئله ،رسيدگي به روند پيشرفت تصفيه خانه
اصلي اسالمشهر است که درصدد واکاوي و جمع بندي روند ساخت آن هستيم .اميدواريم تا
با ساخت اين پروژه ،منشا بوي نامطبوع منتشر شده در منطقه مرتفع شده و به شکل علمي و
تخصصي مورد رسيدگي قرار بگيرد.

