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اخبار استان
اخبار استان
معاون مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی خبر داد

کمبود  ۳هزار پست دولتی در خراسان شمالی

معــاون ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی اســتان خراســان شــمالی گفــت:
دســتگاههای اجرایــی ایــن اســتان درزمیــن
ایجــاد پســت از اســتانهای همتــراز عقــب
هســتند بهطوریکــه هنــوز حــدود ســه هــزار
پســت در دســتگاههای اجرایــی اســتان ایجــاد
نشــده اســت.
ولــی گریوانــی در گفتوگــو بــا تســنیم در
بجنــورد اظهــار داشــت :درخواســت تعریــف و
ایجــاد پســتهای ایجــاد نشــده ،بــه ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور دادهشــده امــا
ایــن ســازمان ایــن عقبماندگــی را قبــول نداشــته و معتقــد اســت ســایر اســتانها،
پســت اضافهدارنــد.
گریوانــی افــزود :بــر اســاس رویکــرد ســازمان مدیریــت ،برخــی از پســتها در
برخــی از دســتگاههای اجرایــی ،اضافهانــد و بایــد تعدیــل شــوند.
وی گفــت :البتــه مــا پیگیــر هســتیم تــا در شهرســتانهای تــازه تأســیس اســتان،
پســتهای جدیــد بــرای دســتگاههای اجرایــی تعریــف کنیــم و در ایــن زمینــه
مدیــران کل بایــد پیشــنهادهای خــود را بــه ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اعــالم
کننــد تــا پســت جدیــد ایجــاد شــود.
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه خالــی بــودن  38درصــد
از پســتهای دســتگاههای اجرایــی اســتان گفــت :ایــن کمبودهــا بــا بهکارگیــری
نیروهــای قــراردادی مرتفــع شــده اســت.
وی بابیــان اینکــه اســتخدام نیــرو در دســتگاههای اجرایــی جــز از طریــق شــرکت در
آزمــون میســر نیســت گفــت :بــر اســاس مقــررات ،ســالی دومرتبــه آزمــون اســتخدامی
برگــزار میشــود کــه مرحلــه نخســت امســال در اردیبهشــت بــا شــرکت  27هــزار نفــر
برگــزار شــد و نتایــج آن بــا تأخیــر در آذرمــاه امســال اعــالم شــد .گریوانــی اظهــار
داشــت :مرحلــه دوم آزمــون اســتخدامی نیــز قــرار بــود اوایــل دیمــاه اعــالم شــود امــا
هنــوز چیــزی در ایــن زمینــه اعالمنشــده اســت.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان خبر داد:

معرفی طرحهای اشتغالزایی سمنها
به صندوق کارآفرین امید

معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان گفــت :هــر طــرح
اشــتغالزایی کــه قابلیــت اجــرا و ایجــاد اشــتغال داشــته باشــد بــه صنــدوق کارآفریــن
امیــد اســتان بــرای دریافــت تســهیالت معرفــی میشــود .
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا ،معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
همــدان درنشســت هماندیشــی ســمنهای جوانــان گفــت  :بــا توجــه بــه جــوان بــودن
اعضــاء ســازمانهای مردمنهــاد جوانــان  ،هــر طــرح اشــتغالزایی کــه قابلیــت اجــرا
و ایجــاد اشــتغال داشــته باشــد بــه صنــدوق کارآفریــن امیــد اســتان جهــت دریافــت
تســهیالت معرفــی میشــوند .
اســداله ربانــی مهــر گفــت  :تعــدادی از ســمنهای جوانــان در حــوزه کارآفـــرینی
فعالیــت میکننــد و طرحهایــی درزمینــه اشــتغالزایی دارنــد کــه ایــن طرحهــا
میتوانــد بــا حمایــت صنــدوق کارآفریــن امیــد بــه نتیجــه برســد و باعــث ایجــاد
اشــتغال شــود.
ربانــی مهــر گفــت  :صنــدوق کارآفریــن امیــد اســتان درزمینــه اشــتغال جوانــان
فعالیــت میکنــد و مدیــر ایــن صنــدوق بــرای همــکاری بــا ســازمانهای مردمنهــاد
اعــالم آمادگــی کــرده اســت .
معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان گفــت  :همــدان در حال حاضر
از اســتانهای فعــال کشــور در حــوزه ســازمانهای مردمنهــاد اســت و بایــد از ایــن
ظرفیــت جهــت توســعه فرهنگــی و اجتماعــی اســتان همــدان اســتفاده شــود .
وی در پایــان گفــت  :اداره کل ورزش و جوانــان آمادگــی دارد بــه همــه نوجوانــان
و جوانــان عالقهمنــد در حــوزه فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی آمــاده اعطــای
مجــوز در  15محــور باالخــص حــوزه کارآفرینــی اســت.

انعقاد تفاهمنامه اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک و فنی و حرفهای استان تهران

نیروی انسانی خالق و نوآور در حوزه عینکسازی تربیت میشوند

تفاهمنامه همکاری در راستای توسعه
مهارتآموزی در عرصههای نو تفاهمنامه همکاری
آموزشی بین اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان
عینک تهران و اداره کل آموزش فنی و حرفهای
استان تهران منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آمـــوزش
فنی و حرفهای استان تهران ،مدیـــــرکل آموزش
فنی و حرفهای تهران آموزش نیروی انسانی را در پرتو
همگام شدن با تغییر و تحوالت کشور در راستای
پیشرفت جامعه را ضروری دانست و بیان داشــت:
رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن خطاب به
فارغالتحصیالن مراکز آموزش عالی این نهاد گفت:
میتوانید پس از دوران فراغت از تحصیل نیز با ارائه
ایدهها و پژوهشهای خود با مجموعه جهاد دانشگاهی
در ارتباط باشید زیرا جهاد دانشگاهی از ایدهها و
طرحهای نوآورانه شما حمایت میکند.
به گزارش باشگـــــاه خبرنگــــــاران جوان؛
مهندس جمشید رسایی ،رئیس جهاد دانشگاهی استان
گیالن در جشن فارغالتحصیلی دانشآموختگان
مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیالن ،ضمن
تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد نبی اکرم(ص)،
خطاب به فارغالتحصیالن اظهار کرد :امیدوارم که
مراحل تحصیلی باالتر را نیز با موفقیت سپری کنید
تا بتوانید به مردم و کشور خدمات واال ارائه دهید.
وی بابیان اینکه فراغــــت از تحصیل مرحله
جدیدی از زندگی شماســــــت ،افزود :امیدواریم
سالهای حضورتان در مراکز آمـــــــــوزشی
جهاد دانشگاهی توأم با خاطرات خوشی بوده باشد
و انشاءاهلل در دوره جدید زندگیتان که وارد عرصه
خدمتگزاری در مراکز مختلف خصوصی و دولتی
میشوید ،همچنان موفق باشید.
رئیس جهاد دانشگاهی گیالن با تأکیـــــــــد

جهاد دانشگاهی از طرحهای نوآورانه فارغالتحصیالن
حمایت میکند
بر اینکه پدرها و مادرها و اساتید از عوامل موفقیت
در مراحل تحصیلی مختلف هستند که الزم
است از آنها به سبب حمایتهایشان تشکر و
قدردانی کنید،گفت :من و همکارانم در مجموعه
جهاد دانشگاهی خوشحالیم که امروز توانستهایم
دانشجویانی خودباور و فرهیخته دیگری را برای
ادامه زندگی بدرقه کنیم.
عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی ادامه داد:شما
فارغالتحصیالن عزیز میتوانید پس از دوران فراغت
از تحصیل نیز با ارائه ایدهها و پژوهشهای خود با
مجموعه جهاد دانشگاهی در ارتباط باشید زیرا جهاد
دانشگاهی از ایدهها و طرحهای نوآورانه حمایت
میکند.
جشن فارغالتحصیلی دانشآموختگان مراکز
آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان گیالن با
استقبال بسیار زیاد دانشجویان مراکز آموزشی با

ضرورت جذب ۳۰۰مراقب سالمت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز
گفت :برای بهبود وضعیت بهداشتی استان 15 ،مرکز
سالمت جامعه و  69پایگاه سالمت راهاندازی شده
است و  3۰۰مراقب سالمت در رشتههای تخصصی
تغذیه  ،بهداشت روان و بهداشت محیط و کار و
دیگر رشتههای موردنیاز جذب میشوند.
به گـــــزارش برنا ،دکتر داود مقیــــــمی
گفت :طرح ارتقای سطح سالمت در مناطق
ناپایدار استان ،با جمعیت یکمیلیون و  2۰۰هزار
نفر ،بهعنوان پایلوت کشوری در البرز اجرایی شده
است.

 ۱۶۰جواز تأسیس برای احداث واحدهای صنعتی
در اردبیل صادر شد

نماینــده مــردم دماونــد در مجلــس شــورای
اســالمی اظهــار کــرد :عملکــرد دولــت در واردات
ملکــهی زنبورعســل بــه کشـــــــور مناســب
نیســت.
متأســفانه ادامــه ایــن رونــد منجــر بــه نابــودی
کامــل صنعــت پــرورش زنبورعســل اســت کــه در
حــال نابــودی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا مشــهدی
عباســی طــی تذکــر شــفاهی خطــاب بــه وزارت
جهــاد کشــاورزی تأکیــد کــرد :تــا زمــان دیــر
نشــده اســت بایــد صنعــت پــرورش زنبورعســل
زنــده شــده و نســبت بــه واردات ملکــه
اصالحشــده بــه کشــور اقــدام گــردد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن:

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز:

رئیس سازمان صنعت و معدن اردبیل:

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل گفــت :از ابتــدای امســال
حــدود  16۰جــواز تأســیس بــرای احــداث واحدهــای صنعتــی تولیــدی در اســتان
اردبیــل صادرشــده اســت.
بـه گـزارش تسنیــــــم از اردبیـل ،سیدحامدعاملــــــی در جلسـه شـورای
گفتوگـوی دولـت و بخـش خصوصـی در اردبیـل اظهـار داشـت :سـازمان صنعـت و
معـدن سـعی دارد کـه بهمنظور رونق کسـبوکار صـدور مجوزها را در اسـتان اردبیل در
کمتریـن زمـان ممکـن انجام دهـد که در اواخر سـال  ،92یک سـری اقدامـات در بحث
صـدور سـریع جـواز انجـام دادیـم و در حـال حاضر اگر طـرح بخش خصوصـی دارای
توجیـه فنـی و اقتصـادی باشـد ،مجـوز در کمتریـن زمـان صادر میشـود.
وی گفــت :در حــوزه معــدن رونــد صــدور جــواز بهصــورت کامــ ً
ال مکانیــزه
صــورت میگیــرد و در حــوزه تجــارت نیــز ،ســعی شــده اســت کــه کارت بازرگانــی
بــرای تاجــران تســهیل شــده و در کمتریــن زمــان ممکــن صــادر شــود کــه ســعی
داریــم در رونــد صــدور مجــوز بــرای اصنــاف نیــز یکسانســازی صــورت بگیــرد.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل افــزود :اگــر فعالیتهــای
مدنظــر بــرای بهبــود شــرایط کســبوکار بهصــورت سیســتمی و هــدفدار انجــام
شــود ،قطعـ ًا تحقــق ایــن امــر بهتــر و ســریعتر انجــام میشــود کــه بــرای انجــام ایــن
فرآینــد بایــد ورودی و خروجــی درســتی را تعریــف کنیــم.
عاملــی تصریــح کــرد :بایــد پنجــره واحــد تســهیل ســرمایهگذاری در اســتان
اردبیــل بهصــورت هماهنــگ و بــا یکرویــه کار کننــد کــه خوشــبختانه از ابتــدای
امســال حــدود  16۰جــواز تأســیس بــرای احــداث واحدهــای صنعتــی تولیــدی در
اســتان اردبیــل صادرشــده اســت.

در عصر حاضر کشورها با تغییر و تحوالتی مواجهاند
و پیشرفت آنها در چنین شرایطی نیازمند آن است
که نیروی انسانی شاغل در صنوف بهطوری تربیت
شوند که بتوانند از طریق آموزشهای بهروز ،خون
تازهای در کالبد اقتصاد کشور وارد نمایند و گامی
مؤثر در جهت توسعه و پیشرفت کشور بردارند.
به گفتهی حمیدرضا خانپور  ،همافزایی در
استفاده از پتانسیلها و امکانات دو طرف بهویژه
ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی و
گسترش همکاریهای علمی  -تحقیقاتی ،شناسایی و
تأمین نیازهای مهارتی نیروی انسانی شاغل تدوین و
بازنگری استاندارد آموزشی ،امکانات علمی و اجرایی
طرفین جهت افزایش کیفیت دورههای آموزشی و ...
ازجمله اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.
وی بابیان این مطلب که باتربیت نیروی انسانی
خالق و نوآور ،نیازهای جامعه به حد کافی برآورده
خواهد شد ،تصریح نمود :با آموزش نیروی انسانی
متناسب با نیاز روز ،جامعه در دورهای نسبت ًا کوتاه
کارآمدتر شده و درنهایت به پیشرفت جامعه منتهی
میگردد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران،
بررسی و تائید استانداردهای آموزشی و شغل و
شایستگی در مشاغل و حرفههای ارائهشده از سوی

معاون امور بهداشتی دانشگــــاه علوم پزشکــــی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :در چارت سازمانی شبکه بهداشت
و درمان لنده  46پست سازمانی تعریفشده ولی مجوز
استخدام وجود ندارد.
به گزارش فارس از لنده ،سید رشید غفـــــاری در
مراسم افتتاح شبکه بهداشت و درمان لنده به پیگیریهای
مردم و مسئوالن شهرستان برای استقالل شبکه بهداشت
و درمان اشاره و گفت :سرانجام پس از ماههــــــــــا
بحث و مشاجره توانستیم با هماهنگی استقالل شبکه
بهداشت و درمان را به نتیجه برسانیم.
وی به تاریخچه لنده اشاره و افزود :این شهرستان
بهعنوان اولین مرکز شهرنشینی و تمدن در استان توانسته
جایگاه خوبی در سطح کشور به خود اختصاص دهد و
نیروهای متخصص و متعهدی را به کشور هدیه کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :ایراد اساسی بر ساختار اداری در کشور
وجود دارد و آن عدم تعریف ساختار ادارات با تعریف
شهرستانها است.
غفاری یادآور شد :ساختار اداری باید همزمان با اعالم
شهرستانی در دستور کار ادارات قرار گیرد ولی متأسفانه

اتحادیه ،برگزاری آزمون و صدور گواهینامه برابر با
ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور ،بهرهگیری از مربیان صاحبتجربه اتحادیه
در اجرای آموزشها و آزمون فراگیران و  ...را از
تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
تهران خواند.
به گفته وی نیازسنجی ،شناسایی و ارائه عناوین
مشاغل و حرف مرتبط با رشتههای مدیریت،
کارآفرینی مشاغل مرتبط با صنف ،تهیه و تدوین
استانداردهای آموزشی و شغلی مشاغل و حرفههای
شناساییشده مطابق با ضوابط سازمان ،کلیه شاغلین
اتحادیه به فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای مرتبط
به استناد قانون الزام فراگیری آموزشهــــــــــای
فنی و حرفهای برای اشتغال به کار ،ایجاد زمینه اشتغال
و معرفی فراگیران آموزشهای مهارتی به شرکتهای
عضو اتحادیه و  ...ازجمله تعهدات اتحادیه صنف
سازندگان و فروشندگان عینک تهران است.
شایان ذکر است آیین انعقاد این تفاهمنامه که
در  6ماده و اعتبار یکساله منعقد گردید با حضور
حمید ثابتقدم رئیس اتحادیه صنف سازندگان
و فروشندگان عینک تهران و حمیدرضا خانپور
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران برگزار
شد.

حضور خانواده فارغالتحصیالن و اجرای برنامههای
متنوع ،قرائت سوگندنامه و اهدای لوح تقدیر و
هدایا به برگزیدگان رشتههای مختلف ،به کار خود
پایان داد.
وی از تجهیز و بازسازی  57خانه بهداشت و 68
مرکز بهداشتی و درمانی در سطح استان نیز خبر داد
و گفت  :کلیه مراکز درمانی  ،پایگاهها و خانههای
بهداشت ازنظر هتلینگ و تجهیزات نوسازی شدهاند
.
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد :طـــــــرح
خود مراقبتی و طرح بهداشت دهان و دندان نیز بهعنوان
پایلوت کشوری در البرز اجراشده است که در طرح
بهداشت دهان و دندان  1۰پایگاه سالمت دهان و
دندان در مناطق محروم استان راهاندازی شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به تشکیل
شناسنامه الکترونیکی دهان و دندان برای دانش آموزان
تصریح کرد :با همکاری آموزشوپـــــــرورش
استان طرح وارنیش فلوراید برای تمامی دانش آموزان
در مقطع ابتدایی انجامشده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

مجوز استخدام در شبکه بهداشت و درمان لنده نداریم
بعد از اعالم توسعه سیاسی باید هر اداره بهصورت مجزا
به دنبال توسعه و ارتقاء سطح اداری خود باشد که این
خود هزینه و وقت و زمان زیادی را نیز صرف میکند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به محرومیت حاکــــم
بر استان ،زیرساختهای الزم برای توسعه ادارات وجود
ندارد و باید از ابتدا آن را دنبال کرد.
غفاری افزود :با توجه به زمانبر بودن این پروسه
سعی شده با بحث استقالل سریعتر انجام شود تا بتواند
در اعتبارات سال  95این شهرستان بهصورت مستقل دیده
شود.
وی با اشاره به نبود مجوز استخدام یادآور شـــــد:
در چارت سازمانی شبکه بهداشت و درمان لنده  46پست
سازمانی تعریفشده ولی مجوز استخدام وجود ندارد.
غفاری گفت :بحث اعتبارات و استقالل مالی این
شبکه نیز از خردادماه سال  95اجرایی خواهد شد و این

نماینده مردم دماوند در مجلس:

صنعت زنبورداری در حال نابودی است

اخبار استان
رئیس سازمان صنعت و معدن
استان سیستان و بلوچستان:

بسیاری از واحدهای تولیدی
در سیستان و بلوچستان
تعطیلشده است

رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن استـــــــــان
سیســتان و بلوچســتان گفــت :در سالهــــــــای
اخیــر بــه دلیــل معوقــات بانکــی بســیاری از واحدهــای
تولیــدی تعطیــل و توســط بانکهــا تملــک شــده و
تعطیلــی و تملــک ایــن واحدهــا توســط بانکهــا هیــچ
دســتاوردی بــرای بانــک نــدارد.
بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری تســنیم از زاه ـدان ،نــادر میرشــکاری
درجلســـه شـــورای هماهنگـــی بانکهـــای اســـتان در
اســـتانداری زاهـــدان برگـــزار شـــد ،اظهـــار داشـــت:
گـــردش مالـــی واحدهـــای تولیـــدی و صنعتـــی در
سیســـتان و بلوچســـتان را بایـــد حمایـــت کـــرد.
رئیـــس ســـازمان صنعـــت و معـــدن سیســـتان
و بلوچســـتان افـــزود :در ســـالهای اخیـــر بدلیـــل
معوقـــات بانکـــی بســـیاری از واحدهـــای تولیـــدی
تعطیـــل و توســـط بانکهـــا تملـــک شـــده و تعطیلـــی
و تملـــک ایـــن واحدهـــا توســـط بانکهـــا هیـــچ
دســـتاوردی بـــرای بانـــک نـــدارد.
وی افـــزود :بانکهـــا بایـــد بـــا برنامهریـــزی و
راهـــکار ســـبب شـــوند تـــا تولیـــد ادامـــه پیـــدا کنـــد و
اش ــتغال در سیس ــتان و بلوچس ــتان رون ــق یاب ــد چراک ــه
تملـــک کارخانجـــات ســـودی بـــرای بانکهـــا نـــدارد
و فقـــط ســـبب مخروبـــه شـــدن آن واحـــد تولیـــدی
می شـــود.
میرشـــکاری اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان را
رنگینکمـــان معـــادن کشـــور دانســـت و افـــزود :در
ایـــن راســـتا کار شناســـایی دههـــا کیلومتـــر از معـــادن
اســـتان در حـــال اتمـــام اســـت و امیدواریـــم بـــا
مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و بانکهـــا بتوانیـــم
اش ــتغال پای ــدار در سیس ــتان و بلوچس ــتان ایج ــاد کنی ــم.
رئیـــس شـــورای هماهنگـــی بانکهـــای سیســـتان و
بلوچســـتان در ایـــن جلســـه گفـــت :بانکهـــای اســـتان
ســـال گذشـــته 64درصـــد منابـــع خـــود را جهـــت
پرداخـــت تســـهیالت بـــه بخـــش خدمـــات تخصیـــص
دادنـــد.
طیـــب نیـــا افـــزود :در حـــال حاضـــر بـــه دلیـــل
مش ــکالت مال ــی نزدی ــک ب ــه  4ه ــزار میلی ــارد توم ــان
از محـــل پرداخـــت تســـهیالت مســـکن روســـتایی بـــه
بانکهـــا معوقـــات دارنـــد و علیرغـــم گذشـــت
سررس ــید آن روس ــتاییان ق ــادر ب ــه پرداخ ــت معوق ــات
خـــود نیســـتند.

مشاور امور بانوان فرماندار خبر داد

راهاندازی بازارچه هفتگی
مشاغل خانگی در قروه

مشــاور امــور بانــوان فرمانــدار قــروه گفــت :بازارچــه
هفتگــی مشــاغل خانگــی و صنایعدســتی در راســتای
ارتقــای توانمنــدی و قابلیتهــای بانــوان در شهرســتان
قــروه راهانــدازی میشــود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از
ســنندج،زهرا مفاخــری گفــت :کارهــای اولیــه بــرای
راهانــدازی بازارچــه هفتگــی محصــوالت خانگــی زنــان
انجامشــده و در  22بهمــن افتتــاح میشــود.
وی افــزود :بازارچــه مشــاغل خانگــی و صنایعدســتی
در راســتای ارتقــای توانمنــدی و قابلیتهــای بانــوان،
افزایــش روحیــه خودبــاوری و اتکابهنفــس بانــوان و
اســتقالل زنــان سرپرســت خانــوار و درآمــد پایــدار بــرای
آنهــا ایجــاد میشــود.
مفاخــری بیــان کــرد :بــه مناســبت هفتــه وحــدت
نمایشــگاه توانمنــدی صنایــع خانگــی بانـــــــوان در
شهرســتان قــروه بــه مــدت یــک هفتــه برگــزار اســت
و در ایــن نمایشــگاه کار بافتنــی ،ســرمهدوزی ،ســجاده،
شــیرینی ،عروسکســازی ،گلهــای شیشـــــــــهای،
تابلــو فــرش ،کیــف چــرم ،معــرقکاری و غذاهــای
ســنتی وجــود دارد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را شناســایی
زنــان توانمنــد ،معرفــی آنــان بــه جامعــه و توجــه
مســئولین بــه ایــن قشــر ازلحــاظ اعطــای وام مشــاغل
خانگــی و کمــک بــه آنهــا درزمینــــه توســعه کار
دانســت.
مشــاور امــور بانــوان فرمانــدار قــروه ایجــاد نشــاط
بــرای بانــوان جامعــه را عامــل شــادابی و پویایــی جامعــه
خوانــد و بــر لــزوم فراهــم کــردن شــرایط بــرای نشــاط و
شــادی و ســالمت روحــی بانــوان تأکیــد کــرد.

شبکه بهصورت مستقل نیز اداره میشود.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه خبر داد

پرداخت تسهیالت به بافندگان
فرش دستباف
ب ــه گفت ــه رئی ــس س ــازمان صنع ــت ،مع ــدن
و تجـــارت اســـتان کرمانشـــاه در حــــــــــوزه
ف ــرش دس ــتباف اس ــتان ،از ابت ــدای س ــال تاکن ــون
از مح ــل صن ــدوق کارآفرین ــی تع ــداد  767نف ــر
جهـــت اخـــذ تســـهیالت بـــه ایـــن صنـــدوق
معرفیشـــده اســـت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان
از کرمانشــاه ؛رضــا رحیمــی گفت:باهمــت
اســتانداری کرمانشــاه از محــل اشــتغال روســتایی
نیــز مســاعدت الزم بــرای ارائــه تســهیالت
قالیبافــی بــه تعــداد  22۰۰نفــر در قالــــــب
 2تعاونــی فــرش دســتباف روســتایی صــورت

می پذیــرد.
رحیمــی افــزود :پســتبانک بهعنــوان
بانــک عامــل معرفیشــده بــا اســتفاده از ایــن
کمکهــای فنــی و اعتبــاری  11میلیــارد تومــان
بــا اولویــت فرشبافــی اختصاصیافتــه کــه
ســرانه هــر نفــر  5میلیــون تومــان پیشبینیشــده
اســت.
وی بیــان کرد:درصــدد هســتیم زنجیــره فــرش
دســتباف ،ازجملــه تولیــد پشــم ،نــخ ریســی،
رنگــرزی ،بــه بافــی و ...را کــه ارزشافــزوده
زیــادی بــه دنبــال دارد در اســتان فعــال کنیــم
کــه در همیــن راســتا تاکنــون  29دوره آمــوزش
قالیبافــی تحــت عناویــن مختلــف در ســطح
روســتا و شــهر برگزارشــده اســت.

