دریچه
در جلسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان مرکزی صورت گرفت؛

تقدیر از زحمات شهردار
اراک و عوامل اجرایی
اراک  /رضوان داودیجم

News.arak93@gmail.com

در استان کرمانشاه انجام میشود؛

اجرای طرح قبوض الکترونیکی
برق از ابتدای مهر
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشــاه گفت :طرح قبــض الکترونیکی به
عنــوان جایگزینــی بــرای قبــوض کاغذی
برق از ابتدای مهرماه در استان کرمانشاه اجرا
میشود.
امیدعلی مرآتی اظهار داشت :شهروندان تا آخر
شهریورماه فرصت دارند تا با ثبت شماره تلفن
همراه خود نسبت به ثبت شماره قبض برق خود
اقدام کنند .وی با بیان اینکه کارگروههایی برای
اجرای این طرح تشکیل شده است ،عنوان کرد:
در استان کرمانشاه بیش از  763هزار مشترک
برق وجود دارد که تاکنون شــماره همراه 71
درصد از این مشترکان ثبت شده است و مابقی
تا پایان شهریور فرصت دارند .مرآتی با اشاره به
اینکه برای ثبت شماره تلفن همراه باید شناسه
قبض برق را به ســامانه  300085121ارسال
کرد ،گفت :ساالنه حدود  12هزار درخت باید
قطع تا قبض برق برای تمام مشــترکان کشور
صادر شود و با اجرای قبض الکترونیکی از قطع
درختان جلوگیری میشــود.مرآتی بیان کرد:
برای قبض ادارات درخواســت میشود مدیر
اجرایی یا فنی ادارات شناسه قبض را با شماره
همراه خود به سامانه ارسال کنند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شازند
خبر داد:

 35هکتار از مراتع شازند
در آتش سوخت

شازند /گروه استانها :رئیس منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان شازند گفت 35 :هکتار
از مراتع روستای اســکان شهرستان به دلیل
سهلانگاری انسانی در آتش  سوخت.
محسن محمدی افزود :متاسفانه آتشسوزی به
دلیل عوامل انسانی آغاز شد و برای اطفای آن
نیروهای مردمی ،آتشنشانی مهاجران ،یگان
حفاظت شهرستان شــازند و نیروهای منابع
طبیعی شهرســتان خنداب وارد عمل شدند
و هنوز خسارت وارد شــده به مراتع و پوشش
گیاهی منطقه برآورد نشده است.
محمدی تصریح کرد :با توجه به اقلیم شهرستان
شازند و پوشش گیاهی باال در منطقه ،در طول
ســالهای اخیر فرهنگســازی مناسبی در
بین مردم شهرســتان برای حفاظت از مراتع و
جلوگیری از وقوع حریق انجام شــده است ،اما
متاســفانه عمده آتشسوزی مراتع شهرستان
معطوف به روزهای تعطیل و حضور گردشگران
در مناطق مختلف شهرستان است که به دلیل
عدم اطفای آتش ایجاد شده و سهلانگاری ،این
آتش تسری مییابد.

آذربایجان غربی /گروه استانها :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت :ساالنه هشت میلیون قبض برق چاپ
می شود که با اجرای طرح ملی قبض سبز و حذف قبوض کاغذی ،ساالنه چهار میلیون برگ  A۴صرفهجویی میشود .حسن بکلو افزود:
در این راستا با تالش همکاران ۹۰ ،درصد مشترکان برق استان نسبت به ثبت تلفن همراه اقدام کردهاند و با ثبت کامل تلفنهای همراه،
از اول مهرماه صدور قبض کاغذی برق حذف خواهد شد .وی در خصوص پیک بار تابستان سالجاری عنوان کرد :امسال در استان ،هیچ
خاموشی از بابت کمبود برق نداشتیم و حتی خاموشیهای ناشی از تعمیر و نوسازی شبکهها نیز نسبت به سال گذشته کاهش داشت.
اکبر حسن بکلو افزود :به مناسبت هفته دولت ،تعداد  ۱۲۹پروژه برقرسانی در شهرهای ارومیه ،اشنویه ،پلدشت ،شاهیندژ ،مهاباد،
میاندوآب،نقده ،خوی ،چایپاره ،سردشت ،پیرانشهر ،سلماس و تکاب به بهرهبرداری رسید.

مشهد  /گروه استانها  :مدیرعامل بانک شهر بر تعامل این بانک با شهرداری  مشهد در راستای رفع موانع و آبادانی این کالنشهر
تاکید کرد .احمد درخشنده با بیان این مطلب در نشست با شهردار مشهد پیرامون «اعطای تسهیالت بانکی و خط اعتباری در قالبهای
مختلف» ،اظهار کرد :در حال حاضر فعالیت بانک شهر به ثبات رسیده و وضعیت بانک در مشهد خوب است و دارایی سمی و بدهی نداریم.
از این رو تالش میشود با مدیریت شهری مشهد تعامل موثر و مثبتی داشته باشیم تا در راستای رفع موانع و آبادانی این کالنشهر گام
برداریم .وی با بیان اینکه با مذاکره مسائل را به پیش میبریم ،گفت :شهرداری مشهد مشتری خوش حساب بانک شهر است و در راستای
پرداخت بدهیهای خود تالش کرده است .بخشی از این بدهیها نیز با شیوه تهاتر پرداخت شده است .مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان
کرد :در دوره کوتاه فعالیت شهردار جدید مشهد ،هزار میلیارد اعتبار از محل بند «و» تسهیالت استفاده شد که به نفع شهر است.
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معاون اول قوه قضائیه در مراسم توديع و معارفه رئیس كل دادگستري ایالم؛

برایمبارزهبافسادنیازمندکارجهادیهستیم
ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

غالمحســین محســن اژهای به منظور
حضور درمراسم توديع و معارفه رئيس
كل دادگســتري وارد ایالم شد .وی در
این مراســم بیان کرد  :امروز نیازمندیم
که دشمنشناسی را به دقت انجام دهیم.
معاون اول قــوه قضائیه گفت :باید دقت
کنیم یزید و منکر امروز را بشناســیم.
باید توجه کرد منکــری که امروز ترویج
میشود و به ظاهر یک جلوه اسالمی دارد
و در جامعه به نام اســام ناب میشود،
چیســت؟ اگر میخواهیم خــون امام
حسین(ع) و حضرت زینب(س) را پاس
بداریم باید شرایط زمان خود را بشناسیم.
عزاداریها بسیار مهم است و مقدمهای
است که نهضت امام حسین(ع) ،همان
امر به معروف و نهی از منکر را زنده نگه
بداریم و در برابر منکر بایستیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد:
باید توجه کرد دشــمنان بنا دارند چه
چیزی را از طریق فضای مجازی در میان
نســل جوان ترویج کنند و چگونه باید

    

عکس :نسل فردا

در یکی دیگر از سری جلسات شورای هماهنگی
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان که به ریاست آقازاده استاندار مرکزی و
با حضور معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری،
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقدس استان ،مشاور عالی شهردار اراک ،مدیر
مهندســی و ایمنی ترافیک و رئیس سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
و سایر مسئوالن دســتگاههای اجرایی برگزار
شد،از زحمات شــهردار اراک و عوامل اجرایی
شهرداری به جهت تسریع در عملیات اجرایی
در پروژه باغ موزه دفاع مقدس به صورت ویژه
تقدیر شد.
آقازاده استاندار مرکزی در این جلسه گفت:پنج
میلیــارد تومان اعتبــار ملی و اســتانی برای
تکمیل باغ موزه دفاع مقدس در ســال جاری
اختصاص مییابد.همچنیــن با توجه به اینکه
استان مرکزی در آستانه برگزاری کنگره ملی
نقش امامخمینی(ره) در دوران دفاع مقدس و
گرامیداشت  ۶۲۰۰شهید استان مرکزی است،
برنامهریزیهایی در این راستا صورت گرفته و
طی یکسال اخیر باغ موزه دفاع مقدس استان
با تالش دستگاههای اجرایی سرعت خوبی را
پیش گرفته است.
الزم به ذکر است ،پروژه باغ موزه دفاع مقدس
اســتان مرکزی به عنوان یکــی از مهمترین
پروژههای اســتانی و به عنوان یک نماد بزرگ
و گنجینهای از هشت سال دفاع مقدس نظام
جمهوری اســامی ایران در برابر هجمههای
دشمن است و در زمینی به مساحت  ۳۰هزار
متر مربع طراحی شده که هشت هزار متر مربع
آن زیربنای فرهنگی است و در راستای اجرای
این پروژه دستگاههای متعددی همکاری دارند
که مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر
اراک نیز از جمله دستگاههای ذیربط هستند که
با تمام توان در اجرای این پروژه همکاری دارند.

اقدام  ۹۰درصد مشترکان برای اجرای طرح قبض سبز

تعامل بانک شهر و شهرداری در راستای آبادانی مشهد

مقابله کرد .چگونــه میخواهند بنیاد
اسالمی خانواده ما را سست کنند که اگر
سست شد پایههای اجتماع هم سست
میشود و بسیاری از گرفتاریهای امروز
غرب به همین خاطر اســت .وی عنوان

مشهد  /زهرا آخوندی
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

در مراســمی کــه بــا حضــور فرمانــدار و
مسئوالن  شهرســتان فیروزه برگزار شد ،مدیر
امور آبفار این شهرســتان ضمن ارائه گزارشی از
وضعیت آبرسانی روستاهای فیروزه از رفع کمبود
آب شرب  12روستا با جمعیتی بیش از  7000نفر
با بهرهبرداری از چاه شــماره  2مجتمع آبرسانی

کرد :دشمن امروز بهدنبال تفرقهافکنی
و بدبین کردن مردم نســبت به یکدیگر
است.
محسنی اژهای تصریح کرد :میخواهند
وانمود کنند که مردم از اعتقاداتشــان

خسته شدهاند ،اما قسم میخورم بیش
از دهه اول انقالب جوانهای آماده برای
نظام و انقالب داریم .امروز دشمن نهایت
تالش خود را میکند تــا اقتدار نظام را
تضعیف کند و هنگامــی که نیروی ما را

با افتتاح طرح آبرسانی مجتمع سرده محقق شد؛

رفع مشکل کمآبی  12روستای فیروزه
سرده خبر داد.
محمد امیــن صارمی اعتبار هزینه شــده جهت
اجرای این پروژه را  4120میلیون ریال ذکر کرد  و
افزود :در اجرای این طرح اقدامات مختلفی از قبیل
اجرای  180متر حفــاری 360 ،متر لولهگذاری
لوله جدار و آبــده ،نصب یک عــدد الکترو پمپ

شــناور و 400متر کابلگذاری داخل چاه انجام
شــده اســت .وی ضمن تشــکر از مســئوالن
شهرستانی ،اســتانی ،فرماندهی تیپ زرهی 21
امام رضا (ع) و تمام عوامل و دست اندرکاران این
پروژه یادآور شد :در زمان حفاری چاه ،بیش از 230
تانکر آبرسانی ســیار به مجتمع جهت تامین آب

تضعیف کنند به خواسته خود میرسند.
مبحث بعدی محســنی اژهای مبارزه با
فساد توسط دستگاه قضا و خوشبینی
مردم به این دســتگاه بود و خاطرنشان
کرد :امــروز دشــمن به دنبــال ایجاد
گرفتاری برای معیشــت مردم است و
برخی در داخل نیز در زمین دشمن بازی
میکنند و برخی با نیت دشمن یا منافع
شخصی این مسیر را دنبال میکنند که
رنج مردم از خودیهایــی که احتکار و
اختالس میکنند بیشتر است .وی یادآور
شد :امروز مردم از این قوه انتظار دارند که
با قدرت با فساد مبارزه کنند و برای تحقق
این حق مردم تا جایی که در توان است،
مبارزه همهجانبه و سریع با مفسدان را
انجام دهیم .محسنیاژهای شرط موفقیت
در مبارزه با فســاد را مدیریت جهادی و
انقالبی عنوان و گفت :اگر میخواستیم
در این مسیر موفق شــویم باید شرایط
و بسترهایی از قبل فراهم میشد و این
نیازمنــد ورود دولت و مجلس اســت و
مبارزه با فســاد نه فقط فساد اقتصادی
بلکه در سایر حوزهها نیازمند کار جهادی
و روحیه انقالبی است.

شرب اعزام شد.
در ادامه فرماندار فیروزه ضمن تقدیر از زحمات و
تالشهای امور آبفار شهرســتان در جهت اجرای
این طرح گفت :نکتــه بارز این طرح آبرســانی،
پیگیــری و هماهنگــی اجــرای آن در کمترین
زمان ممکن بود کــه زودتر از زمــان پیشبینی
شــده چاه حفر ،تجهیز و وارد شــبکه آبرسانی
شــد که این امر رضایت روســتائیان را به همراه
داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل خبرداد:

ارسال  86درصد قبوض برق به صورت پیامکی
اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان
اردبیل بیان کرد  :با هدف ارائه خدمات
الکترونیک و غیرحضوری به مشترکان
و در راستای اجرای سیاستهای دولت
الکترونیک ،حذف قبوض کاغذی برق
در دستور کار این شــرکت قرار گرفت.
حســن محمدی با بیان اینکه از ابتدای
مهرماه امســال تمام قبوض کاغذی از
چرخه شــرکت توزیع برق این استان
حذف خواهد شد ،اضافه کرد :براساس
بخشــنامههای ابالغی از وزارت نیرو و

شــرکت توانیر بعد از این قبض کاغذی
برق حذف و صورتحساب برق مصرفی
فقط از طریق پیامک برای مشــترکان
استان ارسال خواهد شد.وی بیان کرد:
ارســال پیامک به منزله ارســال قبض
خواهد بود و مشترکان میتوانند قبوض
برق مصرفــی خــود را پرداخت کنند.
وی با اشــاره به اینکه مرحله اول حذف
قبوض کاغذی برق مصرفی مشترکان
از خردادماه امســال در شهرستانهای
نمین ،ســرعین و کوثر به مرحله اجرا
در آمده اســت ،اضافه کرد :مرحله دوم
نیز از اول مردادماه در شهرســتانهای

پارسآبــاد ،مشگینشــهر ،خلخــال،
بیلهسوار و بخشی از اردبیل به مرحله اجرا
در آمده و از ابتدای مهرماه نیز در تمام
نقاط اســتان اجرا خواهد شد .وی ادامه
داد :بررسیها نشان میدهد در مناطقی
که قبوض برق مصرفی به صورت پیامک
ارسال شــده پرداخت هزینهها از سوی
مردم بهتر از ســایر مناطق است .وی با
بیان اینکه تاکنون  ۸۶درصد مشترکان
در استان شــماره موبایل خود را برای
دریافت پیامک وارد سیســتم کردهاند،
ادامه داد :انتظار میرود سایر مشترکان
نیز در مدت باقیمانده نســبت به اعالم

ایالم
همایش شیرخوارگان حسینی در ایالم برگزار شد
ايالم /گروه استانها
mosavi.kavsar@yahoo.com

همایش بزرگ شــیرخوارگان حسینی با
استقبال گســترده مادرانی که کودکان و
نوزادان خود را در آغوش داشتند در مصلی
امام خمینی(ره) این شهر به یاد مظلومیت
حضرت علیاصغر (ع) شــهید ششماهه
دشت کربال برگزار شد.
حضــور مــادران و شــیرخوارگان بــا
پیشــانیبندهای ســبزرنگ مزین به نام
حضرت علیاصغر (ع) معنویت خاصی به این مراسم باشکوه بخشیده بود ،مادرانی که فرزندان خردسال
خود را در آغوش کشیده بودند تا به یاد شهید ششماهه دشت کربال ،اشک ماتم بریزند و نوای «حسین
حسین» در جانودل فرزندان خردسالشان طنینانداز شود و چه صحنههای زیبای عاشورایی در مصلی
امام خمینی (ره) شهر ایالم جلوهگر شد.
کودکان و خردساالنی با پیشانیبند سبز و با چهرههای معصوم ،عاشورایی که مرز سن ،خرد و کوچک،
بزرگ و پیر و جوان نمیشناسد ،عاشورایی که فراگیر است و همه قلبها را تسخیر میکند و بهراستی این
چه رازی است؟قرائت قسمنامه حضرت علیاصغر (ع) ،مداحی و روضهخوانی پرشور مداحان ،خواندن
الالیی به یاد طفل ششماهه کربال ،ورود نمادین گهواره حضرت علیاصغر (ع) در بین جمعیت حاضر و
نوحهسرایی و عزاداری سید و ساالر شهیدان از برنامههای این مراسم معنوی بود.
گفتنی است  ،مراسم  شیرخوارگان حسینی در شــهر ایالم عالوه بر مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در
مسجد مقدس صاحبالزمان (عج)  این شهر نیز برگزار شــد ،همچنین این مراسم معنوی در  ۱۰نقطه
دیگر اســتان ایالم از جمله محل برگزاری نماز جمعه ،مصلی ،مســاجد جامع و بقاع متبرکه شاخص
برگزار شد.

شماره موبایل خود به شــرکت توزیع
نیروی برق استان اقدام کنند.محمدی
افزود :مشــترکان میتواننــد از طریق
ارسال شــماره اشــتراک هشت رقمی
قبوض بــا تلفن همراه خود به شــماره
 ۱۰۰۰۰۴۵۱۱۲۱و مراجعه به ســایت

شــرکت توزیع نیروی برق استان یا با
اعالم شماره تلفن همراه خود به ماموران
قرائت کنتور این شرکت و نیز با مراجعه
به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت شماره
تلفــن همــراه و دریافت قبــوض برق
مصرفی به صورت پیامک اقدام کنند.

آذربایجانشرقی
تبریز میتواند قطب صنعت چاپ در کشور و منطقه باشد
ی زاده
تبریز  /روح اله عبدالعل 
news@ naslefarda.net

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشرقی در نشست بررسی مسائل
و مشکالت صنعت چاپ و بستهبندی استان
که در آستانه روز ملی صنعت چاپ و با حضور
اســتاندار آذربایجانشرقی تشــکیل شد،
گفت :تبریز میتواند همچون گذشته قطب
صنعت چاپ در کشور و منطقه باشد  .محمد
محمدپور اظهار داشت :تبریز نه تنها در ٢٠٠
سال گذشته پیشگام صنعت چاپ در کشور بوده بلکه سابقه فعالیت در حوز ه چاپ در این شهر به هفتصد سال
پیش و دور ه ربع رشیدی و چاپ سکه در آن دوره بازمیگردد .وی افزود :فرهیختگانی که در حوز ه چاپ فعالیت
میکنند ،انسانهایی مومن ،متعهد و پرنفوذی هستند که به اهمیت و جایگاه فرهنگ واقفند .محمدپور تصریح
کرد :فعاالن حوز ه چاپ بهرغم مشکالت زیادی که در این  مسیر بوده و با درک عمیقی که از فرهنگ داشتهاند،
این صنعت را سر پا نگه داشته و برای ارتقا و بالندگی آن تالشهای بسیاری کردهاند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،با اشــاره به جایگاه صنعت چاپ در عصر حاضر گفت :در تمام دنیا به این نتیجه رسیدهاند که
صنعت چاپ مکمل دیگر صنایع است .این صنعت به عنوان پایه و اساس فرهنگ و اقتصاد محسوب میشود و
در تمام حوزهها نقش صنعت چاپ محسوس و مشهود است و به نوعی میتوان گفت تمام بخشها به صنعت
چاپ احتیاج دارند .محمدپور نقش هنر صنعت چاپ در رونق اقتصاد استان را نقشی موثر عنوان کرد .مدیرکل
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی افزود :جریان تولید و صادرات با آگاهی از ظرفیت «هنر صنعت»
چاپ و بستهبندی به طور قطع میتواند برای آن مجموعه و برای صادرات ارزش افزوده ایجاد کند  .وی گفت:
صنعت چاپ میتواند با ظرفیت های موجود صنایع باالدســتی را راهاندازی کرده و موجب تقویت بخشهای
دیگر شود.

ایران


شهردار کرج مطرح کرد؛

مطالبه  ۵۰۰میلیارد تومانی
شهرداری از دولت

کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

شهردار کرج در جلسه شــورای برنامهریزی
با اشــاره به اینکه شــهرداری کرج در زمینه
آســفالت ،اقدامات بســیار خوبی انجام داده
است ،اظهار داشت :بیش از  ۹۵درصد آسفالت
مناطق طی ســالجاری از طریــق کارخانه
شــهرداری کرج تامین شــده اســت .علی
کمالیزاده با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون
کارخانه آسفالت شهرداری  ۱۲۵هزار تن تولید
داشته ،عنوان کرد :خرید قیر از سال گذشته
انجام شده و امیدواریم تولید آسفالت را تا پایان
سال به  ۲۰۰هزار تن برسانیم .شهردار کرج با
تاکید بر اینکه کارخانه آسفالت شهرداری کرج
همیشه فعال است ،یادآور شــد :دو پیمانکار
بخش خصوصی نیز در این زمینه با شهرداری
همکاری دارند و در صورتی که کارخانه آسفالت
با مشــکل تولید مواجه شود ،نسبت به تامین
آسفالت مورد نیاز شــهر اقدام میکنند.این
مسئول همچنین در تشریح اقدامات صورت
گرفته در زمینه آســفالت ،گفــت :عملکرد
آسفالت شــهرداری در معابر اصلی محسوس
است و در تالش هستیم پس از اتمام این معابر،
خیابان های درجه  ۲و دسترسی های محلی را
هم آسفالت کنیم .کمالیزاده با اشاره به شرایط
نامناسب اقتصادی دولت گفت :در این شرایط،
نمایندگان با حمایتهای خود کمک شایانی
به توســعه منابع مالی شــهرداری و افزایش
خدماترسانی کرده اند.وی افزود ۲۵۰ :میلیارد
تومان اوراقی که با همکاری نمایندگان مجلس
برای مترو فروخته شــد ،در حــال حاضر در
حساب شهرداری است و صورت وضعیتهای
پیمانکار از این محل پرداخت می شود .شهردار
کرج در ادامه به مطالبه شــهرداری از دولت
اشــاره کرد و افزود :در حال حاضر شهرداری
حدود  ۵۰۰میلیارد تومان در قالب چهار هزار و
 ۸۰۰مودی از دولت مطالبه دارد که امیدواریم
بخشی از آن به زودی پرداخت شود.کمالیزاده
با بیان اینکه سازمان برنامه میتواند شهرداری
را برای دریافت این مطالبه کمک کند ،گفت:
تقاضا داریم طی جلسهای پیشنهادات خود را
در این زمینه مطرح کنیــم و بتوانیم در نیمه
دوم ســال ،بخش عمدهای از این مبلغ را در
ســامانه ســمان تهاتر کنیم تا هم شهرداری
به درآمدهایی که در ســال گذشته نرسیده ،
برسد و هم بار سنگین بدهی این مجموعه به
بانک شهر برداشته شود .این مسئول در ادامه
به برنامه شهرداری برای توسعه معابر شهری
اشــاره کرد و افزود :در این حوزه بازگشــایی
هشت معبر در دستور کار قرار گرفته که تالش
میکنیم تا پایان سال نیمی از عملیات عمرانی
آنها به اتمام برسد.
به همت کانون فرهنگی اجتماعی بانوان
فرمانداری اردستان انجام شد؛

برگزاری  15کارگاه آموزشی
ویژه بانوان
اردستان /علی دهقانان زواره
news@ naslefarda.net

مسئول کانون فرهنگی اجتماعی و کمیسیون
اموربانــوان و خانواده فرمانداری شهرســتان
اردســتان اعالم کــرد :برای ارتقای ســطح
مهارتهــای زندگی شــامل همســرداری و
فرزندپــروری بــر اســاس ســیره حضرت
فاطمه(س)تعداد  15کارگاه آموزشــی ویژه
بانوان شامل برقراری ارتباط و آموزش مسائل
جنسی در محل این کانون از ابتدای سال جاری
برگزار شده اســت .در این کارگاهها از اساتید
روانشناسی و مشاوره به منظور آموزش برقراری
ارتباط و آموزش الزم اســتفاده شــده و مورد
استقبال شــدید خانوادهها قرار گرفته است.
برگزاری مناسبتهای ویژه بانوان شامل هفته
ازدواج  ،روز ملی دختران و هفته حجاب وعفاف،
رصدکردن بیمه های زنان سرپرست خانواده
و ...از عمده برنامههای درحال اجراست.

