دریچه
توقیف محموله گازوئیل از تریلی
کانتینرداردرجکیگور
زاهدان -محمودی

news@ naslefarda.net

جانشین انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تریلی
حامل  34هزار لیتر ســوخت قاچاق در چابهار خبر
داد .ســردار  احمد طاهری گفت :مأموران ایســت و
بازرسی شــهید یدالهی هنگام کنترل خودروهای
عبوری در محور چابهار – جکیگور به یک دستگاه
تریلی کانتینردار مشکوک شدند .وی اظهار داشت :با
هماهنگی مقام قضائی خودرو برای بررسی بیشتر به
اداره قاچاق کاال و ارز شهرســتان چابهار منتقل شد
و با حضور نماینده گمرک در بازرسی از آن  34هزار
لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند .جانشین انتظامی
فرماندهی انتظامی استان سیســتان و بلوچستان
خاطرنشان کرد :خودرو تریلی توقیف و فرد متخلف با
تشکیل پرونده راهی دادسرا شد.
در چهارمین روز از نمایشگاه نوآوری و
فناوری ربع رشیدی برگزار میشود:

نشستآشناییصدورضمانتنامه
صندوقحمایتازصنایعالکترونیک
تبریز -روح اله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

توزیع بیش از  180کاله ایمنی
در بین راکبین موتورسیکلت

کرمانشاه -فریده محمدی
kermanshahnaslefarda@yahoo.com

مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت :در راستای طرح
ایمنسازیوآموزشراکبینموتورسیکلتتعداد188
ست کاله ایمنی توزیع شد.هدف از اجرای این طرح
ارتقایسطحآگاهیایمنیراکبینموتورسیکلتاست.
کرمی بیان کرد :طی این برنامه ،عالوه بر ایمنسازی
فیزیکی راکبین ،آموزشهای الزم در زمینه رعایت
موارد ایمنی و مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و
مقرراتبهآنانارائهشد.مدیرکلراهداریوحملونقل
جادهای اعالم کرد :این طرح با حضورنمایندگان اداره
راهداری وحمل ونقل جادهای ،پلیس راه ،فرمانداری،
بخشداری ،پاســگاه منطقه نیروی انتظامی ،دهیار
منطقه و در شهرستانهای سرپل ذهاب ،گیالنغرب،
بخش بیستون و صحنه انجام شده است .وی افزود:
توزیعکتابچههایآموزشیویژهراکبینموتورسیکلت،
توزیع شبرنگ جهت ایمنی موتورسیکلت در جهت
ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی با موتور و برگزاری
چهار جلسه در سطح شهرستانهای استان صورت
گرفتهاست.

آغاز برداشت زعفران در ۱۵
هکتار از زمینهای گیالن
گیالن -دانیال نظری راد

Naslefarda466@gmail.com

معاون بهبــود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی
گیالن اظهار داشــت :پیشبینی میشــود ۳۵۵
کشاورز گیالنی امســال  ۵۲کیلو و  ۵۰۰گرم گل
زعفران برداشت کنند .دکتر بذرکار افزود :کشاورزان
گیالنی با برداشت این مقدار گل زعفران زمینهای
کوهستانی شهرستانهای رودسر ،املش ،رودبار،
ســیاهکل و تالــش  ۴۲۰میلیون تومــان درآمد
کسب خواهند کرد .معاون بهبود تولیدات گیاهی
سازمان جهاد کشاورزی گیالن یادآور شد :زعفران
در زمینهای مستعد کوهســتانی با ارتفاع هزار
و  ۲۰۰تا  ۲هزار و  ۳۰۰متر از ســطح دریا کشــت
میشود .گفتنی است ،زعفران برای نخستین بار
در سال ۸۷بهصورت آزمایشــی در گیالن کشت
شد.

سیستانوبلوچستان-گروهاستانها :مدیرکل حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت :براساس آخرین سرشماری
ما هماکنون 398سر تمساح پوزه کوتاه تاالبی در محدوده عمدتاً شهرستانهای سرباز و با پراکندگی کمتر به ترتیب درچابهار ،سراوان و
نیکشهرزندگیمیکنند.وحیدپورمردانافزود:تمرکزعمدهاینموجوددرکناربخشجنوبیبزرگترینرودخانهسیستانوبلوچستان،
رودخانه سرباز است که بیشتر در محدوده شهرستان سرباز و چابهار است .سرشماری ما محل تجمع این موجود را در رودخانههای
باهوکالت،سرباز،کاجووبرکههایپیرسهراب،آزادی،کالنی،درگس،گزمنزل،هوتکتوسدپیشینبرآوردکردهکهازمیانآنهاعمده
تمرکزآندرکنارسدپیشینشهرستانسربازاست.ویگفت:محدودهایکهتمساحپوزهکوتاهتاالبیدرآنزندگیمیکندازسال1349
در لیست مناطق حفاظت شده  است .ما در این محدوده وسیع با کمبود شدید نیرو و امکانات برای حفاظت از این گونه باارزش مواجهایم.

لرستان-گروهاستانها:معاون توانبخشی بهزیستی لرستان گفت 850:معلول ضایعه نخاعی ماهیانه کمک هزینه دریافت
میکنند.لیالطاهریاظهارکرد:یکیازسیاستهایبهزیستیلرستاناجرایطرحهایتوانمندسازیسالمندانوبیمارانضایعه
نخاعی در شهرهای خرمآباد ،بروجرد ،الیگودرز ،کوهدشت ،دورود ،ازنا-نورآباد و رومشکان است .وی ادامه داد :کمک هزینه حق
پرستاری و وسایل بهداشتی به طور ماهیانه به  850معلول ضایعه نخاعی پرداخت میشود .طاهری اضافه کرد :مستمری یک
مددجوی تحت حمایت بهزیستی در ماه  161هزار تومان است .معاون توانبخشی بهزیستی لرستان گفت :در راستای توسعه
برنامههای آموزشی این سازمان برای کارشناسان ،جامعه هدف ،رسانه و سمنها برنامههای آموزشی درنظر گرفتیم .وی گفت:
کوچکسازی مراکز شبانهروزی را در دستورکار قرار دادیم.
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد مقدس اعالم کرد:

فعالیتاتاقکنترلبحراندرمرکزکنترلترافیک
مشهد – زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد از
آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای
خدماترســانی به زائران رضوی در روزهای
پایانی صفر و فعالشــدن اتاق کنترل بحران
در مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد خبر
داد .وحید برکچی گفت :در راســتای کنترل
ترافیک و آمادگی برای مقابله با بحران با حضور
وهماهنگیباکلیهدستگاههایخدماترسان
شامل فرمانداری ،مدیریت بحران شهرداری
مشهد ،پلیس راهور ،اتوبوسرانی ،تاکسیرانی،
پایانهها ،اورژانس ،آتشنشــانی ،شرکتهای
آب ،برق ،گاز ،شورای شهر و ...اتاق بحران در
مرکز کنترل ترافیک در ســه روز پایانی صفر
ایجاد خواهد شد .وی به برنامه ریزیهای انجام
شده در راستای مدیریت خروج اتوبوسها از
پایانه مسافربری در عصر روز شهادت حضرت
رضا(ع) اشــاره کرد و افزود :در همین راستا با
هماهنگی پلیس راهور و سازمان پایانههای
مســافربری کلیه معابر منتهی بــه میدان
انقالب محدودیتهای ترافیکی برای وسایل
نقلیه شخصی اجرا خواهد شد و خیابان امام
خمینی(ره)ازمیدانامام خمینی(ره)تامیدان
انقالب و ورودیهای میدان انقالب از پل جهاد
وپلحافظبهصورتمقطعیبهشکلبازوبسته
مدیریت خواهد شد .وی تصریح کرد :با توجه
به ازدحام اتوبوسهای برون شهری در پایانه
امام رضــا(ع) در روزهای آخــر صفر دو درب
خروجی در مســیر خیابان کوشش و حافظ
جهت کمک به درب اصلی پیشبینی شــده

است.برکچیبهاجرایمحدودیتهایترافیکی
در روزهای شــهادت حضرترســول(ص)،
امامحســنمجتبی(ع) و امام رضا(ع) اشاره
کرد و ادامه داد :با هماهنگیهای انجام شده
با پلیس راهور جهت اجرای طرح ممنوعیت
تردد وسایل نقلیه شخصی ،از بعد از ظهر روز
سه شنبه  15آبان تا روز جمعه  18آبان کلیه
معابر منتهی به حرم مطهــر از توقف خودرو
پاکسازی خواهد شد و طرح ممنوعیت تردد
در خیابانهای نواب صفوی ،طبرسی ،آیت اله
بهجت ،شیرازی ،امام رضا (ع) ،آخوند خراسانی
و خیابان خسروی تا ساعات پایانی مراسم اجرا
میشود.معاونحملونقلوترافیکشهرداری
مشهد گفت :در راستای اطالع رسانی لحظهای
از وضعیت ترافیک روزانه چهار نوبت پیام در
صدا و یک نوبت در ســیمای مرکز خراسان
پیام زنده ترافیکی پخش و در کنار آن از طریق
 53تابلوی پیام متغیر در نقاط مختلف شهر
و سامانه پیام کوتاه  100010001اطالعات
لحظهای ترافیکی به شهروندان و زائران ارسال
خواهدشد.

هماهنگی انجامشده با پلیس
راهور جهت برقراری انضباط
ترافیکی
وی با بیان اینکه با هماهنگیهای انجام شده با
پلیس راهور جهت برقراری انضباط ترافیکی
همکاریهــای الزم صــورت خواهد گرفت،
اظهار کرد :در همین راســتا در خیابانهای
امام خمینی(ره) ،امام رضا(ع) ،میدان انقالب،
بزرگراهشهیدکالنتری،خیابانکوششوپایانه

مسافربری و معابری که به تشخیص پلیس
راهور نیاز به مدیریت مکانی دارد جهت هدایت
خودروهای شخصی اقدام خواهیم کرد .وی به
استقرارتجهیزاتترافیکیجهتمسدودکردن
خیابانها با تشخیص پلیس راهوراشاره کرد و
افزود :بر همین اساس تعداد  100نیوجرسی
پالستیکی در معابرمختلف استقرار خواهد
یافت.برکچیاضافهکرد:همچنینمرکزکنترل
ترافیک شهرداری مشهد نیز در روزهای آخر
صفر با افزایش دو برابــری اپراتورها ،از طریق
دوربینهای نظارت تصویــری و تقاطعهای
هوشمند بهصورت24ساعته بر ترافیک معابر
مختلف شهر به ویژه هســته مرکزی نظارت
خواهد داشــت .معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشــهد مقدس گفت :با توجه به
افزایش حجم زائران برای زیارت حرم مطهر
امامرضا(ع) در ایــن روز با اســتفاده از 350

دستگاه اتوبوس خطوط منتهی به حرم مطهر
تقویت خواهند شد .وی ادامه داد :همچنین در
راستای خدماترسانی به زائران پیاده سازمان
اتوبوسرانیسرویسدهیویژهایبهزائرانپیاده
جهت شرکت در مراسم شهادت امامرضا(ع)
در محورهای جاده نیشابور (ملکآباد) ،فرهاد
گرد ،رضوی و جــاده کالت انجام خواهد داد.
وی اضافه کرد :همچنیــن برنامهریزیهایی
برای در اختیار گذاشتن اتوبوسهای دربستی
در پایانههای مسافربری مشهد توسط شرکت
واحد گشــت به کاروانهای زائران پیاده در
مسیر برگشت انجام شــده است .برکچی به
فعالیت  100دســتگاه ون و  1000دستگاه
تاکسی در محدوده پیرامونی حرم مطهر برای
خدماترســانی به زائران رضوی طی سه روز
آخر صفر اشاره و اظهار کرد :همچنین در این
ایامخطوطتاکسیمنتهیبهحرممطهرتقویت

و در راستای نظارت بر عملکرد خدماترسانی
تاکســیها پانزده خودرو بازرسی در مناطق
پرتردد ،زیارتی و حساس مستقر خواهند شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد
مقدسبااشارهبهآمادهباششبکههایتاکسی
بیسیمجهتارائهخدماتبهزائرینومجاورین
تصریح کرد :در این راستا مبادی ورودی شهر
از جمله فرودگاه ،ایســتگاه راه آهن و پایانه
امام رضا(ع) با  1200دستگاه تاکسی تقویت
خواهد شد .وی گفت :در اقدامی قابل تقدیر
توسط تاکسیرانان به صورت خودجوش 50
دستگاهوندرروزشهادتامامرضا (ع)بهزائران
بهصورت رایگان سرویس دهی خواهند داشت؛
همچنینباراهاندازیگروهخادمانحملونقل
زائران پیاده 100 ،دستگاه تاکسی به صورت
صلواتی درروزهایپایانی صفربهزائران از محل
اسکانتاحرممطهرخدماترسانیمیکنند.

حملونقل
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان فریدونشهر مطرح کرد:

خدمترسانی راهداران به  80روستای صعبالعبور
اصفهان -گروه استانها

news@ naslefarda.net

رئیــس اداره راهــداری و حملونقل
جادهای شهرستان فریدونشهر با اشاره
به وجود  80روســتای صعبالعبور در
این شهرستان گفت :خدمترسانی به
مردم ساکن در روستاهای صعبالعبور
افتخــار اداره راهــداری وحملونقــل
جادهای شهرســتان فریدونشهر است.

علیاکبرآقایی با بیان اینکه در ششماهه
ابتدایی سال جاری سه پروژه مهم در این
شهرستان آغاز شــده است ،اظهار کرد:
روکش و بهسازی آســفالت گرم محور
فریدونشهر چغیورت (محدوده سه راهی
چغیورت تا پیست اســکی) ،روکش و
بهسازی آسفالت گرم محور فریدونشهر
قلعه ســرخ (محدوده گردنه بردآسیاب
تا سهراهی سرداب) و پیگیری تعریض

و ایمنســازی پل پرحادثه نهضتآباد
ازجمله این پروژهها به شمار میآید .وی
با اشــاره به ظرفیتهای طبیعتگردی
شهرستان فریدون شهر خاطرنشان کرد:
پیست اسکی ،چشمه سراب ،آبشارهای
پونه زار ،دورک ،طرزه و پشندگان ،دشت
اللههای واژگون ،رودخانه و سد چشمه
لنگان ،کوه پوشیده از برف شاهان کوه،
جنگلهای پشــتکوه ،غارها و طبیعت
بکر در روزهای تعطیل بسیاری از مردم
را به این شهرســتان میکشاند .آقایی
تصریح کرد :این جاذبهها تردد مسافرین

دادهاند که از ارزشهای خود دســت
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان:
نخواهند کشــید و از حق خــود کوتاه
شکستن هیمنه ابرقدرت آمریکا
نخواهند آمد؛ هرچند تحریمها زندگی
آنان را دچار چالش کنــد .گوهریراد
مهمترین دستاورد  ۱۳آبان است
با بیان اینکه در ایــن روز فرزندان دلیر
گرگان -فاطمه احمدی
گوهــریراد در حاشــیه راهپیمایی ایران اسالمی از جان خود گذشتند و با
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قطره قطره خون خود انقالب را تثبیت
مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان تعبیــر امامراحــل(ره) ،انقــاب دوم کردند ،ادامه داد :این روز باشکوه یادآور
گلســتان گفــت :روز دانشآمــوز ،نامیده شــده و یادآور جانفشــانیها ،زانوزدن دیو اســتکبار و جاودانهشدن
آموزان باشــهامتی 
است
دســتاوردهایی مانند شکستن هیمنه رشادتها و فداکاریهای دانشجویان خاطره دانش
ِ
ابر قــدرت آمریکا در ایــران و جهان و و دانشآموزان عزیزمان اســت .وی با که دلیرانه در برابر ظلم و جور و استکبار
آشکارشــدن چهره حقیقی دوستان و اشــاره به حضور مردم در راهپیمایی ،زمان ،ســینه ســپر کرده و با مبارزه
دشــمنان انقالب داشته است .احسان یادآور شــد :مردم ما همواره نشــان بیامان خود درســی فراموشناشدنی

تسنیم جان

تماموجودمرادرقلبم،
قلبمرادرچشمانم،
چشمانمرادرزبانم
خالصهمیکنمتابگویم
دخترعزیزم

تولدت مبارک

ا ز طرف بابا محمد و مامان مهناز

اردوان جان

تولدتکرارامیدواریخداونداست
یادآوریاینتکراربرشماگرامیباد

تولدت مبارک

از طرف بابا علیرضا و مامان افروز

اردبیل -مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

عکس :نسل فردا

در چهارمین روز از نمایشــگاه نوآوری و فناوری ربع
رشیدیتبریز(رینوتکس)،نشستآشناییباتسهیالت
مالی و صدور ضمانتنامههای صنــدوق حمایت از
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برگزار میشــود .ششمین
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX
درچهاربخشایدههایفناورانه،توسعهوتجاریسازی
فناوری،فروشمحصوالتدانشبنیانونیازمندیهای
فناورانه با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در محل
نمایشگاه بینالمللی تبریز روز پنج شنبه دهم آبان ماه
افتتاح شد .تجاریســازی فناوری ،بسترسازی برای
تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار،
شناســایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و
طرحهاو ایدههایدانشمحورومعرفی توانمندیهای
پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن
آنها از اهداف برگزاری این نمایشگاه علمی است .یک
هزار و  500طرح فناورانه از  27استان کشور به همراه
پانزده طرح خارجی از کشورهای ترکیه ،چین ،اتریش،
سوئیس ،مالی ،آذربایجان ،ارمنستان و قزاقستان برای
حضور در این نمایشگاه ثبتنام کردهاند و قرار است
پنج هیئت خارجی نیز در طول برگزاری نمایشگاه از
آن دیدن کنند .نشست آشنایی با تسهیالت مالی و
صدور ضمانت نامههای صندوق حمایت از تحقیقات و
توسعهصنایعالکترونیک(صحا)وزارتصنعت،معدن
وتجارتبرایشرکتهایصنایعالکترونیکحاضردر
این نمایشگاه عصر روز یکشنبه  13آبان ماه جاری در
مرکز آموزش عالی ارس واقع در نمایشگاه بین المللی
تبریز برگزار شــد .گفتنی است ،ششمین نمایشگاه
نوآوری و فناوری ربع رشیدی به مدت پنج روز از ساعت
 15تا  21در سالنهای امیرکبیر و پروین اعتصامی
نمایشگاهبینالمللیتبریزدایراست.
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متوسط شیوع معلولیت در لرستان نسبت به کشور باالست

وتورهای گردشگری در فصول مختلف
ســال را به شــدت افزایش داده وباعث
توسعه خدمات حمل و نقل مسافر در این
شهرستان شده است .وی با بیان اینکه
در شهرســتان فریدونشهر یک شرکت
مسافربری روستایی (شعبه شرکت آسیا
سفر) و دو شرکت مسافربری برونشهری
(امید سفر-ایمنســفر ایرانیان) در دو
پایانه در حال فعالیت هســتند ،گفت:
شرکت روســتایی ،خدمات جابهجایی
مسافران را به روستاهای داخل محدوده
شهرســتان انجام میدهد و دو شرکت
به ابرقدرتهای شــیطانصفت دادند.
وی اظهار کــرد :روز دانشآموز ،برگی
زرین در تاریخ انقالب اســامی است
و دســتاوردهای فراوانی برای انقالب
ما ،مانند شکســتن هیمنه ابر قدرت
آمریــکا در ایــران و جهان و آشــکار
شــدن چهره حقیقــی دوســتان و
دشمنان انقالب داشته است .مدیرکل
آموزشوپــرورش گلســتان در پایان
تصریح کرد ۱۳:آبان به همه مستضعفان
جهان آموخته و میآموزد که نبرد حق
علیه باطل ،همواره نبــردی بیامان و
آشتیناپذیر است که باید در هر زمان

افطمه جان

ایزیباترینترانههستیبدانکهشب
میالدتبرایمارمغانخوبیوزیبایی
هاستپسایسرکردهخوبیها

از طرف بابا جعفر و مامان سهیال

محمد پارسا جان

افطمه جان

برونشهری خدمات جابهجایی مسافران
به شهرهای اصفهان ،تهران و نجفآباد را
برعهده دارند.
رئیــس اداره راهــداری و حملونقل
جادهای شهرســتان فریدونشهر گفت:
تعداد مسافر جابهجاشده دروناستانی
این شهرســتان در نیمه اول ســال 97
بالغ بر  29هزار و  53نفــر بوده وتعداد
مســافر جابهجا شــده بروناســتانی
شهرســتان فریدونشــهر درنیمه اول
ســال ،97چهارهزار و  785مورد سفر
گزارش شده است.

علیه مستکبران و استعمارگران جهان
قیام کرد و حقوق مسلم و از دست رفته
خویش را از چنگال خونین آنها بیرون
کشید.

بهترینبهانهبرای
بودنمان

تولدت مبارک

تولدت مبارک

عمرتبهشیوهبارانپرازتکرار
طراوت باد
ازطرف بابا مرتضی و مامان فرشته

تولدت مبارک

ازطرف بابا محمد و مامان الهه
آیساناوقتیتوباما
هستیدرآسمانآبی
دلمانجاییبرایابرها
نیستوخورشید
بر مامیتابد
از طرف بابا محمد قاراخانی
و مامان منیره

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت :درسال
جاری بیش از هشــتهزار و  594مصرف کننده
جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی ،تجاری
و صنعتی جذب این شــرکت شــده است که در
همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو
تأسیس این شرکت به  459هزارو  225مشترک
رسیده اســت .فیروز خدائی روستاهای بهرهمند
ازگاز طبیعی در سطح اســتان اردبیل را تاکنون
 1125روستا برشمرد؛ همچنین جمعیت شهری
بهرهمند از گاز طبیعی در سطح استان را صددرصد
و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 90
درصد عنوان کرد و در این خصوص گفت :استان
اردبیل دارای  29شهر است که تمامی ساکنین
شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند .وی
در ادامه افزود :ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان
 433کیلومترشبکهگازبهشبکههایگازرسانیاین
استانافزودهشدهاستکهبااینوجودمیزانشبکه
گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش
از نه هزار و  200کیلومتر رسیده است وتعداد سه
هزار و  748عدد انشعاب گاز جدید نیز در سطح
استاننصبشدهکهتعدادانشعابهاینصبشده
در سطح استان اردبیل تا کنون به 225هزار و981
انشعاب رسیده است.
با حضور مدیر صندوق کارآفرینی ایالم
انجام شد:

بررسی وضعیت بیمه متقاضیان
تسهیالت اشتغال روستایی
وعشایری
ایالم-کوثر موسوی
mosavi.kavsar@yahoo.com

جلسه بررسی بیمه کردن طرحهای کارآفرینی
روستایی و عشایری مورد حمایت صندوق استان
ایالم ،با حضور جعفر شــرف خانی مدیر صندوق
کارآفرینی امید استان ایالم ،ناصری معاون مدیر
صندوق اســتان ،روح اله ســرواندام رئیس بیمه
روستایی و عشایری استان و نعمتی رئیس بانک
کشاورزی برگزار شد .در این جلسه ،شرفخانی با
بیانرویکردهایجاریصندوقکارآفرینیامیددر
راستایحمایتازایجاداشتغالپویاوهدفمندبرای
روستائیان و مناطق محروم و همچنین حمایت
از ایجاد وتوسعه کسب وکارهای خرد وکوچک،
گزارشی از تســهیالت پرداختی در سال جاری
ارئه کــرد .وی افزود :یکــی از ملزومات پرداخت
تسهیالت اشتغالزایی به کارآفرینان روستایی،
بیمه کردن طرح اشتغالزایی است که این مهم
توسط صندوق استان رعایت میشود .سرواندام،
رئیسبیمهروستاییوعشایریاستاننیزباتقدیراز
همکاریوتعاملصندوقکارآفرینیامیداستان،از
همکاران صندوق استان درخواست کرد نسبت به
معرفیمجریانطرحهایمشاغلخانگیروستایی
وعشایری جهت بیمه کردن طرح خود در دفاتر
کارگزاریبیمهروستائیانهمکاریکنند.

رئیس هیئت شنا
شهرستان رشت منصوب شد

رشت -عبداله معبدی
Naslefarda466@gmail.com

طی حکمی از سوی رئیس هیئت شنا ،شیرجه
و واترپلو اســتان گیالن حســین میرزایی به
عنوان رئیس هیئت شــنای شهرستان رشت
منصوب شد .گلریز ،رئیس هیئت شنا ،شیرجه
و واترپلو استان گیالن ضمن قدردانی از زحمات
سلیمی ،رئیس سابق این هیئت طی حکمی
حسین میرزایی را به عنوان رئیس هیئت شنا،
شیرجه و واترپلو شهرستان رشت انتخاب کرد.
گفتنی است ،حســین میرزایی درحالحاضر
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری شهرستان رشت است؛ همچنین
در کارنامه خود مشــاور کمیسیون فرهنگی
شورای شهر رشت و مدیر امور شهرستانهای
میراثفرهنگــی اســتان را دارد و از مدیران
موفق و جوان و خوشنام در عرصه مدیریتی و
فرهنگی استان است که در عرصه ورزشی نیز
حضور دارد.

