اصفهان

طی  9ماهه امسال انجام شد:

معاون فرهنگی شهردار در نشست خبری

پاسخگویی و رسیدگی به بیش از یک میلیون تماس مشترکین آب وفاضالب در استان زنجان

جشنواره «پرواز ققنوس» خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و
صحرا رضایی  /گروه استانها
فاضالب اســتان زنجان
news@ naslefarda.net
گفت :مرکــز ارتباط با
مشتریان این شرکت امسال موفق به پاسخگویی و رسیدگی به بیش از
یک میلیون  313هزار تماس مشترکین آب و فاضالب با سامانه گویای
تلفنی  122در استان زنجان شده است« .علیرضا جزء قاسمی» اظهار

پرواز ققنوس در آسمان اصفهان
مریم یادگاری  /گروه استان ها
M.Yadegari@gmail.com

جشــنواره فرهنگی ،هنــری ،رســانهای «پرواز
ققنوس» ویــژه دانشآموزان متوســطه دوم در
اصفهان برگزار میشود .مجتبی شاهمرادی ،معاون
فرهنگی شهردار در نشست خبری این جشنواره،
اظهار داشت :در سالهای گذشته انگار بخشی از
شهروندان شهر اصفهان را نمیدیدیم و گویا فقط
بزرگساالن شهروندان اصفهان هستند ،اما در واقع
کودکان و نوجوانان شهروندان امروز و آینده شهر
بوده و نگاه به شهر از دریچه چشمان آنها برای ما
اهمیت دارد و اینکه شهرشان را چطور میبینند و
چه انتظاری از آن دارند.
وی افــزود :هرچند شــهرداری فعالیتهایی در
گذشته انجام داده اما تالش امروز ما معطوف به این
بخش از شهروندان است تا در تصمیمات مدیریت
شهری دیده شــوند ،در برنامهریزیها مشارکت
کنند و مهارتهای زندگی در شــهر را فرا گیرند.
هرچه روی این گروه از شهروندان سرمایهگذاری
کنیم شهر آینده ،شهر محبوبتری خواهد بود.
رئیس ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی
شهرداری اصفهان تأکید کرد :اگر مهارت رسانهای
در فرزندان شهر ارتقا یابد و بتوانند این مهارت را
برای بازنمایی زیباییها و احیاناً نازیباییهای شهر
بهکار گیرند ،میتوانند بهعنوان ابزار نظارتی و حتی
تصمیمساز در کنار مدیریت شهری قرار گرفته و
شهر را خودشان بسازند.
وی با بیان اینکه امروز افراد در دو فضای حقیقی
و مجازی زندگی میکنند ،ادامه داد :گویا زیست
مجازی بخشــی از زیســت حقیقی افراد است و
تمایل به دیده شــدن و ابراز نظــر در فرزندان ما
به ایــن نکته برمیگردد .هرچه زیســت مجازی
فرزندانمان زیست سالم و کاربردی باشد که به
زیست حقیقی آنها کمک کند ،میتوانیم جامعه
بهتری بســازیم .جشــنواره ققنوس نیز به دلیل
پرداختن به مهارتهای رســانهای دانشآموزان
حائز اهمیت است.
وی با اشاره به شعار «اصفهان من ،شهر زندگی»
گفت :همه ما این شهر را دوست داریم و در تالشیم
زیست بهتری در آن داشته باشیم که این چالش
برای فرزندان ما به دلیل وجود فضای مســموم
رسانهای بســیار اهمیت دارد و میل به مهاجرت،
فرار از هویت و غیره را میتوان ذیل مفهوم زندگی
صورتبندی کرد .اگر شــهر ما شهر زندگی باشد
کسی به این مفاهیم فکر نمیکند .این سه رکن در
جشنواره ققنوس دیده شده تا کمک کند فرزندان
اصفهان مهارتهای رسانهای خود را ارتقا دهند و
رسانه را به خدمت گیرند تا زیست حقیقی بهتری
داشته باشند .شاهمرادی در پاسخ به سوالی درباره
بسترهای انتشار آثار برگزیده این جشنواره گفت:
برخالف تصور رایج ،کیفیت تولیدات دانشآموزی
بســیار باال خواهد بود .هماکنــون دانشآموزان
بسیاری در فرهنگسرای رســانه و خانه نوجوان
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان فعالیت میکنند و ما نیز به انتشار آثاری
که موضوعات مرتبط داشته باشند کمک میکنیم.
همچنین مهدی اســماعیلی ،معاون فرهنگی و
پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان
با بیان اینکه فلسفه حیات انسان انجام عمل صالح
است ،گفت :عمل صالح باید بهموقع و در زمان خود
انجام شود و هر اقدام خوبی اگر در زمان خود انجام
نشود عمل صالح نخواهد بود.
وی با بیان اینکه پس از فراگیر شدن بیماری کرونا
آموزش و پرورش نیز دچار تغییرات و بحرانهای
شــگفتی شــد ،ادامه داد :با وجود ایــن بیماری
همچنان فعالیتهای آموزشی و پرورشی در فضای
مجازی ادامه پیدا کرد امــا دانشآموزان به اجبار
وارد فضای جدیدی شدند و در حالی که تا پیش
از آن آوردن تلفن همراه بــه مدارس ممنوع بود،
با شیوع کرونا این وضعیت به کلی دگرگون شد.
نقش رسانه و فضای مجازی بر هیچکس پوشیده
نیست و تالش کردیم در کنار نیاز دانشآموزان ،به
تفاوتهای فردی آنها نیــز توجه کنیم تا با توجه
به سلیقه و اســتعداد خود در ســایر برنامههای
آموزش و پرورش شــرکت کنند که در این راستا
جشنوارههای زیادی برنامهریزی و برگزار شد.
ســرهنگ حســین رجبپور ،رئیس ســازمان
بســیج دانشآموزی اســتان اصفهان در ادامه،
این تشــکل را بزرگترین تشــکل دانشآموزی
دانســت که در  4هزار واحد آموزشــی استان با
بیش از  400هزار عضو در حال فعالیت است .وی
گفت :تمام دانشآموزان جامعه هدف و مخاطب
برنامههای بســیج دانشآموزی هستند ،نه صرفاً
دانشآموزانی که عضو این تشکل شدهاند .البته
بخشــی از فعالیتهای ما فراگیر و بخشــی هم
ویژه اعضای بســیج دانشآموزی اســت .رئیس
سازمان بسیج دانشآموزی استان با اشاره به سایر
برنامههای این تشکل اظهار داشت :طرح والیت در
تابستان هر سال و به منظور آموزش دانشآموزان
متوسطه که قرار بود فرمانده واحد بسیج مدارس
خود باشند برگزار میشد که با شیوع کرونا و پس از
نظرخواهی از دانشآموزان ،جمعیت شرکتکننده
را سه برابر کرده و لشکر سایبری ققنوس را تشکیل
دادیم .هماکنون دو تیپ سایبری دختران و یک
تیپ پسران داریم که در لشکر سایبری ققنوس
و در موضوعــات تربیتی ،فرهنگی و کنشــگری
فعالیت میکنند.گفتنی است؛ رونمایی از پوستر
و تندیــس جشــنواره و همچنیــن رونمایی از
خبرگزاری دانشآموزی ققنوس پایانبخش این
نشست بود.
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کرد :با توجه به ادغام شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی ،تعداد
تماسهای پاسخ داده شده توسط کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان
شرکت آبفا در استان زنجان با رشد  126درصدی از  65هزار تماس به
بیش از  146هزار تماس افزایش یافته است .وی با اشاره به برقراری 9
هزار فقره تماس مشــترکین آب و فاضالب استان زنجان با تلفنهای
مستقیم مرکز ارتباط با مشتریان گفت :خوشبختانه با اطالع رسانی کافی
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اکنون پس از ادغام شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی تمامی
مشترکین با خدمات این مرکز آشنا بوده و از خدمات آن برخوردارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان بیشترین دلیل تماس با
سامانه گویای تلفنی  122طی  9ماهه سال جاری را به ترتیب مربوط به
قطعی ،افت فشار ،اعالم شکستگی و پرداخت قبوض و خدمات اعالم
کرد.
جزء قاسمی بیان داشت :امسال مشترکین در بخش نظرسنجی مرکز
ارتباط با مشتریان نیز مشــارکت مناسبی داشته و  1268فقره تماس
مشترکین برای شرکت در نظرسنجیهای مرکز مپرا بوده است.

استانها

Provinces

پروژه فرهنگی ،مشارکتی خانه کتاب افتتاح شد؛

آغاز«جریانخدمت»درشهردارینجفآباد

یزد
 جانشین فرماندهی سپاه الغدیر یزد
مطرح کرد:

حضرت فاطمه (س) الگویی
حقیقی و عینی برای زنان و
آحاد مردم

نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

شــهردار نجــف آبــاد گفــت :پروژه
فرهنگی ،مشــارکتی خانــه کتاب به
عنوان اولین پروژه شهرداری نجفآباد
با شــعار «جریان خدمت» افتتاح شد.
عبدالرسول امامی با اشــاره به انتخاب
شعار شهرداری نجف آباد در این دوره
از مدیریت شهری اظهار داشت :بسته
خدمات شــهرداری نجف آباد در این
دوره برای ارائه خدمات به شــهروندان
با شعار «جریان خدمت» تدوین شده
است .وی اضافه کرد :همه فعالیتهای
عمرانی ،شهرســازی ،خدمات شهری،
فرهنگی شــهرداری نجف آبــاد و  ...با
اســتفاده از شــعار «جریان خدمت»
برنامهریزی و سیاستگذاری خواهد شد.
شــهردار نجفآباد تصریح کرد :هدف
از انتخاب این شــعار ،یکپارچهسازی
همه فعالیتهای جهادی شــهرداری
نجف آباد به منزله یــک جریان و یک
حرکت منظــم و هماهنگ در خدمت
رسانی به شهروندان اســت .وی ادامه
داد :اطالع رسانی در زمینه همه اقدامات
شــهرداری نجف آبــاد از ایــن پس با
کلیدواژه «جریان خدمت» انجام خواهد
شد تا بتوان برای شهر نجف آباد نیز از
این کلید واژه به برندی دائمی رســید.

سید محمد جواد عرفان فر  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

بسته خدمات شهرداری
نجف آباد در این دوره
برای ارائه خدمات
به شهروندان با شعار
«جریان خدمت» تدوین
ت
شده اس 
امامی پروژه فرهنگی ،مشارکتی خانه
کتاب را نخستین پروژه با شعار «جریان
خدمت» اعالم کرد و افزود :برای این امر

سعی داریم با اقدامات زیرساختی که در
دستورکار داریم نجف آباد را به عنوان
پایتخت کتاب کشور معرفی کنیم.
وی تصریح کرد :پروژه خانه کتاب نجف
آباد با حضور حامــد منیری ،مدیرکل
دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،حجت
االسالم رمضانعلی معتمدی مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان،
حجتاالسالم حسناتی امام جمعه نجف
آباد ،مهندس مباشری معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرســتان نجف آباد  ،
قربانعلی مؤمنی رئیس و اعضاء شورای
اسالمی شــهر نجف آباد وتنی چند از
مسئوالن محلی و اقشار مختلف مردم
افتتاح شد.
کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه خبرداد:

هشدار به متقاضیان طرح واردات کامیون زیر  ۳سال ساخت

اکبر میثاقی  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت :سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای هیچ گونه نماینده یا نمایندگی در طرح
واردات کامیونهای زیر سه سال ساخت ندارد.فریبرز کرمی اظهار داشت:
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هیچ گونه نماینده یا نمایندگی
در طرح واردات کامیونهای زیر سه سال ساخت از محل بند (ث) ماده
( )۳۰قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نداشته و کلیه امورات
بصورت مکانیزه انجام میشود .وی افزود :فرایند اجرایی و اطالع رسانی
عمومی اخبار و اطالعیههای مربوطه صرفاً از طریق سایت rpf.rmto.ir

انجام میگردد .کرمی گفت :مالکین محترم کامیونهای فرســوده باید
ابتدا به سایت نوســازی ناوگان حمل و نقل جادهای مراجعه کنند و به
بخش استعالم ناوگان مشمول طرح مراجعه نمایند تا از شرایط نوسازی
کامیون فرســوده خود اطمینان حاصل نمایند و اکیدا ً توصیه میشود
بخش ســئواالت متداول موجود در ســایت را با دقت مطالعه نمایند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان کرمانشاه تاکید کرد،
مالکان کامیونهای فرسوده باید از طریق واردکنندگان معتبر نسبت به
جایگزینی کامیون فرسوده خود با کامیون وارداتی اقدام نمایند و قبل از
هر گونه اقدامی از ورود و اصالت کامیون وارداتی به گمرک ایران اطمینان
حاصل کنند .وی افزود :از کلیه رانندگان ،مالکان و دیگر دستاندرکاران

لنجان

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان:

ارتباط دانشگاه با جامعه باید در دستور کار قرار گیرد

عصمت شریفی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه
آزاد اسالمی اســتان اصفهان در نشست با
رییس و حوزه معاونت فرهنگی واحد لنجان
در سالن کنفرانس شــیخ بهایی خواستار
ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه شد.
حجتاالسالم حسن عارضی تصریح کرد:
برگزاری یادواره بزرگ شــهدا با عنوان«به
یاد ستارهها» در دانشگاه آزاد اسالمی لنجان مصداقی از ارتباط «دانشگاه با جامعه» هست که باید در دستور کار قرار
گرفته و توسعه یابد .مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در نشست با رییس و حوزه
معاونت فرهنگی واحد لنجان در سالن کنفرانس شیخ بهایی این دانشگاه ،با اشاره به برگزاری یادواره کشوری به یاد
ستارهها در دانشگاه آزاد لنجان تصریح کرد :این قبیل برنامهها جدای از معرفی دانشگاه با چنین نشانهها و المانهایی
که نمونه آن را در برنامه محرم در واحد دانشگاهی خوراسگان داریم ،مصداقی از ارتباط «دانشگاه با جامعه» هست
که باید در دستور کار قرار گرفته و توسعه یابد.
حجتاالسالم حســن عارضی با بیان اینکه دلیل عمده انحرافات سیاســی و اعتقادی ،رفتارها ،تصمیمگیریها و
موضعگیریهای بدون بصیرت بوده است تصریح کرد :بصیرت ،دانایی همراه با باور وایمان است .از این رو موجب
هدایت و حرکت میشود و سپری است که در هنگام فتنهها و مواقف خطر انسان را مصون و محفوظ نگه میدارد.
وی با تاکید بر اینکه بصیرت افزایی یکی از الزمههای جامعه امروز است تصریح کرد :مفهوم «بصیرت» همواره یکی
از موضوعاتی است که رهبر انقالب اسالمی ،آیت اهلل خامنهای (مدظله العالی) به طور جد بر آن تاکید داشتهاند.
وی با بیان اینکه متولیان فرهنگی دانشگاهها باید با هوشیاری برنامهها و فعالیتهای خود را با توجه به اثربخشی مثبت
آنها اجرا کنند تصریح کرد :توانمندسازی و ارتقاء سطح بینش فرهنگی ،سیاسی و  ...دانشجویان ،استادان و کارمندان
باید در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد.
عارضی ،یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه را توانمندسازی عناصر دانشگاهی دانست و اظهار کرد :آموزش عالی باید
متناسب با اقتضائات روز جامعه و ویژگیهای نسلی دانشجویان حرکت کند زیرا سیستم فاقد برنامه و هدف ،خارج از
توان مقابله با تهدیدها خواهد بود .مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ،با بیان اینکه
امروزه الزمه رشد اقتصادی ،توسعه مراکز تولید دانش ،فناوری و مهارتهای فنی است گفت :هیچ کشوری بدون قرار
گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری ،در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر تفکر نوآوری در آموزش حاکم شود بخش عظیمی از جوانان ما درگیر فعالیتهای کارآفرینی
میشوند .تصریح کرد :دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میتوانند با مدیریت دانش و افزایش همکاری و بهبود بهرهوری،
نوآوری و کارآفرینی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

یزد

حمل و نقل تقاضا میگردد در صورت مشاهده یا مواجهه با افرادی که
تحت هر عنوانی بدون در اختیار قرار دادن همزمان مشخصات خود یا
کامیونهای وارداتی نسبت به انعقاد قرارداد یا جمعآوری مبالغی تحت
عنوان جایگزینی کامیونهای فرسوده مینمایند ،مراتب را با ذکر دقیق
محل و نام فرد خاطی به نهادهای نظارتی اطالع دهند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد خبرداد:

برگزاری نهمین المپاد ورزشی محالت شهر یزد

نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شــهرداری یزد از برگزاری نهمین المپاد
ورزشــی محالت شــهر یزد بــا حضور
ورزشکاران  ۴۰محله در  ۴۰رشته ورزشی
خبر داد.
حجتاالســام والمســلمین «مجتبی
صداقت» در جمع خبرنگاران که در محل
سالن فیروزه آن سازمان برگزار شد مهمترین رویکرد امسال المپیاد ورزش محالت یزد را محله محوری ذکر کرد
و گفت :برخالف سالهای گذشته که ثبت نام در این رقابتها به صورت عمومی انجام میشد ،در این دوره از المپیاد با
هدف اهتمام به هویت محلهای ورزشکاران ،عالقمندان به شرکت در مسابقات با نام محله خود در مسابقات ثبت
نام و حضور مییابند .صداقت با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی یزد  ۴۰محله مشخص شده است ،گفت :امسال به
جای رژه ورزشکاران هر رشته ورزشی در مراسم افتتاحیه ،نمایندگان هر محله در این رقابتها رژه خواهند رفت.
وی با بیان این که امسال المپیاد ورزشی  ۱۹کالنشهر کشورمان با عنوان «جام پرچم» با مدل المپیاد ورزشی شهر
یزد برگزار میشود ،برگزاری این رقابتها را در شناسایی کمبودها و تأمین عادالنه زیرساختهای ورزشی محالت مؤثر
دانست .وی المپیاد ورزشی محالت را دارای پتانسیل برگزاری به صورت ملی خواند و در ادامه نیز خاطرنشان کرد:
نهمین مسابقات المپیاد محالت شهر میراث جهانی یزد با حضور ورزشکاران ۴۰محله در ۴۰رشته آغاز بکار خواهد
کرد و  ۲۳اسفندماه به کار خود خاتمه میدهد.
حجتاالسالم صداقت بیان کرد :در نظر داریم المپیاد سالهای آینده را در وسعت زمانی بیشتری برگزار کنیم و آن را
از سطح محالت شروع کنیم و برترینهای هر محله به المپیاد شهری راه یابند.
«فاضل یوسفی» دبیر این المپیاد نیز گفت :در این دوره از مسابقات جمعاً  ۲۶رشته انفرادی ویژه آقایان و  ۲۵رشته
انفرادی بانوان ۱۱ ،رشته تیمی برای آقایان و بانوان و چهار رشته خانوادگی در نظر گرفته شده است.
یوسفی اعالم کرد :در ذیل این دوره از مسابقات دو المپیاد ورزشی دیگر نیز برگزار خواهد شد که شامل المپیاد
ورزشهای ساحلی و پارالمپیاد ورزشی محالت شهر یزد است.
به گفته وی ،در مجموع این رقابتها  ۱۳۱۶مدال رنگارنــگ به همراه حکم ،نماد المپیاد و جوایز نقدی به نفرات و
تیمهای برتر این رقابتها اعطا خواهد شد.
دبیر المپیاد ورزشی محالت استان ضمن اعالم رایگان بودن هزینه ثبت نام در این مسابقات ،از برگزاری مراسم
افتتاحیه المپیاد خبر داد .یوسفی در ادامه گفت :ثبت نام از عالقمندان از ۲۰دیماه آغاز شده و تا ۱۰روز بعد از مراسم
اختتامیه تداوم خواهد داشت لذا ورزشکاران محالت میتواند به صورت مجازی از طریق سایت  farhang.yazd.irیا
با مراجعه حضوری به سازمان فرذهنگی ورزشی شهرداری یزد اقدام به ثبت نام در مسابقات کنند.

جانشین فرماندهی سپاه الغدیر یزد در نشست
با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن میالد
باســعادت حضرت زهرا (س) در تشریح ویژه
برنامههای هفته گرامیداشت مقام زن ،اظهار
کرد :حضرت فاطمه صدیقه (س) در تمام ابعاد
اجتماعی ،سیاسی و جهادی چهرهای برجسته
از خود بر جای گذشته و به عنوان اولین شهیده
راه والیت ،الگویی حقیقی و عینی برای زنان
و آحاد مردم هستند .ســردار «حسین زارع
کمالی» از حضــرت فاطمــه (س) به عنوان
الگوی حقیقیت و عینی آحــاد مردم یاد کرد
و گفت :نقشه امروز دشمن ولنگاری فکری و
خودباختگی است و زنان در نوک پیکان مبارزه
در این جنگ افکار و روانشناختی هستند .وی
با بیان این که زنان جامعه باید امروز در تمام
عرصهها نقش آفریین داشــته باشند ،گفت:
خوشبختانه این نقش آفرینی قبل ،حین و بعد
از پیروزی انقالب اسالمی مشهود و تاثیرگذار
بوده است به طوری که بنا به فرموده امام راحل
(ره) ،مردان ما مدیون زنان سیردل هستند که
به تبع آنان وارد میدان شــدند .زارع کمالی با
تاکید بر این که نگاه انقالب اسالمی به جایگاه
زن یک نگاه آرمان بخش و عزت بخش است،
عنوان کرد :اگر مردان در جنگ سرد و فیزیکی
در نوک پیکان مبارزه بودند ولی امروز در جنگ
افکار و روانشناختی ،زنان در این جایگاه قرار
دارند.
وی گفت :باید به خوبی نقشــههای دشمن را
بشناسیم و راهکاری مقابله با این خدعهها را
عملیاتی و اجرایی کنیم لذا زنان ما با توجه به
نقش موثری که در خانواده دارند باید موثرتر در
این خصوص عمل کنند .جانشین فرماندهی
ســپاه الغدیر یزد نقش اصحاب رســانه را نیز
در ارتقای تفکر مردم نســبت به جایگاه زن و
ترویج فرهنگ فاطمی بســزا خواند و گفت:
دشمن امروز مسائل فردی زنان جامعه را ترویج
میکند در حالی که مسائل اصلی زنان پیگیری
موضوعاتی مانند ســبک زندگــی و خانواده
است لذا باید مراقب باشــیم در زمین دشمن
بازی نکنیم.
وی با بیان این که هفته زن امســال با شــعار
«والیــت اجتماعی بر مبنای ســبک زندگی
فاطمه زهرا (س)» از دوم تا هشتم بهمن ماه
نامگذاری شده اســت ،از تدارک بیش از ۴۰
عنوان برنامه از سوی بسیج جامعه زنان استان
در این رابطه خبــر داد .زارع کمالی برگزاری
همایش زن الگوی ایرانی ،کارگاههای زودبازده
و کمک بــه کارگاههــای خانگی بــا اولویت
مدیریت زنان سرپرست خانوار ،دیدار با خانوده
شهدا و تهیه مستندی از کارگاههای خانگی
زنان یزدی با محوریت مبارزه با بیمار منحوس
کرونا را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
جانشین فرماندهی سپاه الغدیر یزد از جمله
برنامههای این هفته براساس روزشمار تعیین
شــده را همایش بانوی هزاره ســوم ،توزیع
بســتههای معیشــتی ویژه زنان سرپرست
خانوار ،کارگاه تبیین الگوی سوم و تجلیل از
مادران فعال اجتماعــی و کارآفرین ،برگزاری
جشن ازدواج آسان با این توضیح که تاکنون
 ۱۱۰۰دســت جهیزیه ایرانــی و بیش از دو
هزار جشن آسان در اســتان طی دو سه سال
اخیر برگزار شده است ،همایش بانوان ادارات
اســتان با موضوع گام دوم انقــاب و الگوی
ســوم و همچنین برپایی بازراچههای فروش
محصوالت خانگی ،ذکر کرد .همچنین مسئول
بسیج جامعه خواهران ســپاه الغدیر گفت :به
مناســبت بزرگداشــت هفته زن با همکاری
اقشار مختلف و بســیجیان حدود  ۴۰برنامه
شاخص توسط این مجموعه در استان برگزار
میشود .ســپیده رضایی افزود :دیدار با زنان
سرپرســت خانوار ،تجلیل از مــادران فعال
اجتماعی و کارآفرین ،جشــن ازدواج آسان و
اهدای جهیزیه و برنامههای فرهنگی ،هنری
و ورزشی پیشبینی شده است.

