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اخبار استان

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در گفتگو با بازارکار:

امکان خرید آنالین

از برندهای ایرانی فراهم شد

رئیـــس ســـتاد توانمندســـازی زنـــان سرپرســـت خانـــوار شـــهرداری تهـــران از
راهانـــدازی وبســـایت زنـــان و تولیـــد ملـــی همزمـــان بـــا برگـــزاری هشـــتمین
دوره نمایشـــگاه خبـــر داد و گفـــت :در حـــال حاضـــر تمامـــی کوثرهـــا و برندهـــای
شـــرکتکننده عضـــو وبســـایت نمایشـــگاه زنـــان و تولیـــد ملـــی هســـتند.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار  ،فهیمـــه فیروزفـــر بابیـــان اینکـــه همـــه
تولیدکننـــدگان کـــه فـــروش آنالیـــن دارنـــد میتواننـــد از طریـــق ایـــن وبســـایت
بـــه فـــروش آنالیـــن وصـــل شـــوند تصریـــح کـــرد :لینـــک فـــروش آنالیـــن بســـیاری
از برندهـــا در ایـــن ســـایت موجـــود اســـت و شـــهروندان بهآســـانی امـــکان خریـــد
تولیـــدات ملـــی را دارنـــد.
وی ادامـــه داد :امیدواریـــم تـــا شـــهریور آینـــده کـــه نهمیـــن دوره از نمایشـــگاه را
برگزارمـــی کنیـــم تمامـــی برندهـــا امـــکان خریـــد آنالیـــن از طریـــق ایـــن وبســـایت
را فراهـــم کننـــد.
وی اذعـــان داشـــت :بـــا توجـــه بـــه گذشـــت هفـــت دوره از نمایشـــگاه زنـــان و
تولیـــد ملـــی تـــالش بـــر ایـــن اســـت تـــا در دوره هشـــتم شبکهســـازی در میـــان
برندهـــا و مراکـــز مهارتآمـــوزی کوثـــر ،ترغیـــب برندهـــا بـــرای جـــذب بانـــوان
سرپرســـت خانـــوار و ایجـــاد مراکـــز مهارتآمـــوزی ،ارتقـــا و کیفیـــت محصـــوالت
مراکـــز مهارتآمـــوزی کوثـــر صـــورت گیـــرد.

نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح کرد

استخدام بدون ضابطه بیش از ۴هزار نفر در شهرداریهای تهران
نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
گفت :تغییر کاربری و استخدام بدون ضابطه بیش از
۴هزار نفر در شهرداریهای تهران در گزارش تحقیق و
تفحص برجسته است.
محمدجواد کولیوند در گفتوگو با خانه ملت،
در خصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از
استانداری تهران ،فارس و آذربایجان غربی در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی ،اظهار داشت :گزارش
تحقیق و تفحص از استانداری تهران به مباحث
ساختوسازهای غیرمجاز و پرداخت وجوهات
غیرقانونی پرداخته است.
نماینده مردم کرج بابیان اینکه این وجوهات
تحت عنوان پاداشهای مختلف بهصورت غیرقانونی
به بعضی از افراد ارائهشده است ،بیان کرد :تغییر

ضابطه در شهرداریها عمده مسائلی بودند که در این
گزارش نسبت به اقدامات استانداری تهران به آنها
پرداختهشده است.
کولیوند به گزارش تحقیق و تفحص از استانداری
آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت :در این استان
برداشتهایی از حسابهایی انجامشده که عمدت ًا برای
برداشت از این حسابها امور اقتصاد و دارایی مجوزی
را صادر نکرده است و این حسابها باز بوده و اسناد
حسابداری نیز موجود نبوده است.
وی ادامه داد :در این استانداری بیشتر سوء مدیریت
و بحث اشتغال بوده است که با توجه به پتانسیلهایی
که در استان آذربایجان غربی وجود دارد ،راجع به
اشتغال و بیکاری جوانان بیشتر تأکید شده است.
کاربری و بهکارگیری حدود  ۴هزار و  200نفر بدون

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین

نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای قزوین
اعالم شد

نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای استان قزوین
اعالم شد و پذیرفتهشدگان میتوانند بر اساس جدول
زمانبندی مدارک خود را ارائه کنند.

ایرج زاهدپور مدیرکل دفتر امور شهری استانداری
قزوین در گفتوگو با تسنیم در قزوین اظهار داشت:
نتایج آزمون استخدامی شهرداریهای استان قزوین
اعالمشده و پذیرفتهشدگان این آزمون میتوانند مدارک
خود را تا تاریخ  25اسفندماه بر اساس جدول
زمانبندی ارائه کنند.
وی افزود :پذیرفتهشدگان باید بر اساس جدول
زمانبندی تعیینشده به محل استانداری ،دفتر امور
شهری و شوراها ،واحد امور اداری و استخدامی
مراجعه و نسبت به تحویل مدارک اعالمشده اقدام کنند.

زمان تحویل مدارک تا روز  22اسفند ادامه داشته
و کسانی که در این ایام موفق به ارائه مدارک نشوند،
میتوانند در روزهای  2۴و  25اسفند نسبت به تکمیل
مدارک اقدام کنند و این دو روز بهمنزله مهلت پایانی
بوده و بههیچعنوان تمدید نمیشود.
آزمون استخدامی شهرداریهای استان قزوین در
روز دوم بهمنماه سال  9۴برگزارشده و در مرحله
نخست تا سه برابر ظرفیت بهعنوان پذیرفتهشده اعالم
میشود و پسازآن در مراحل بعدی افراد گزینش و
جذب شهرداریها میشوند.

معاون استاندار بوشهر مطرح کرد
معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران:

بانوان پشتیبان واقعی مردان
در توسعه کارآفرینی هستند

تسریع در پرداخت تسهیالت بانکی مشاغل خانگی
و اشتغال توسط بانکها

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
بوشهر گفت :بانکهایی که درزمینه پرداخت تسهیالت
مشاغل خانگی و اشتغال عملکرد خوبی نداشتند باید
تالش کنند تا سهم پرداختی خود را به  85درصد
برسانند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر ،سعید زرینفر
در نشست کارگروه اشتغال استان بوشهر اظهار داشت:
با توجه به اینکه وضعیت استان درزمینه پرداخت
تسهیالت اشتغالزایی در کشور خوب است اما باید
تالش بیشتری شود تا  100درصد اعتبار استان در این
بخش جذب شود.
وی بیان کرد :بهمنظور تسریع در پرداخت تسهیالت

معـــاون روابـــط عمومـــی مرکـــز ارتباطـــات و امـــور بینالملـــل شـــهرداری
ته ــران در گفتگ ــو ب ــا ب ــازارکار ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه پش ــت س ــر ه ــر م ــرد موف ــق
زن ــان دلس ــوز و حام ــی ق ــرار دارن ــد گف ــت :برگ ــزاری نمایش ــگاه زن ــان و تولی ــد مل ــی
ســـبب تغییـــر نگـــرش نســـبت بـــه بانـــوان شـــده و ایـــن تفکـــر را ایجـــاد کـــرده
اســـت کـــه زنـــان هـــم بهتنهایـــی میتواننـــد در صنعـــت حضورداشـــته باشـــند.
ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار آرش ظف ــری تصری ــح ک ــرد :بان ــوان پش ــتوانه
صنعـــت هســـتند تـــا آقایـــان بتواننـــد در حـــوزه کارآفرینـــی و اشـــتغال و تولیـــد
موفـــق باشـــند.
وی خاطرنش ــان ک ــرد :اج ــرای کاره ــای اجتماع ــی و فرهنگ ــی در کن ــار ف ــروش
و عرض ــه کاال از برنامهه ــای مثبت ــی اس ــت ک ــه در نمایش ــگاه ش ــاهد هس ــتیم.
مع ــاون مرک ــز ارتباط ــات بابی ــان اینک ــه مس ــئولین نمایش ــگاه مش ــکالت قبل ــی
را اصالحکردهانـــد گفـــت :در بحثهـــای اجرایـــی نمایشـــگاه اقدامـــات بـــه نحـــو
احس ــن برگزارش ــده و اس ــتانداردهای نمایش ــگاهی بیش ــتر رعای ــت و ب ــه جزئی ــات
توج ــه بهت ــری ش ــده اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه کیفیـــت بهتـــر کاالهـــا نســـبت بـــه دوره گذشـــته گفـــت:
در ایـــن دوره و تنـــوع اجنـــاس بیشـــتر و قیمتهـــا مناســـبتر شـــده اســـت و
تخفیفـــات و قیمتهـــا نیـــز بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت اقتصـــادی مـــردم اســـت.
نمایشـــگاه بـــرای شـــهروندان جـــذاب بـــوده و ســـبب شـــده مشـــتری ایـــن
نمایشـــگاه باشـــند اذعـــان داشـــت :بحـــث مشـــتری مـــداری و اعتمادســـازی از
مـــواردی اســـت کـــه در ایـــن نمایشـــگاه اتفـــاق افتـــاده اســـت.
ظفـــری افـــزود :کار مشـــارکتی کـــه بیـــن مجموعـــه خصوصـــی و مجموعـــه
شـــهرداری تهـــران انجامشـــده یـــک اتفـــاق خـــوب اســـت کـــه باعـــث میشـــود
مـــردم بتواننـــد از خدمـــات بهتـــری بهرهمنـــد شـــوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه ســـتاد توانمندســـازی بـــرای برپایـــی نمایشـــگاه
بهصـــورت دائمـــی گفـــت :در اجـــرای نمایشـــگاه بهصـــورت دائمـــی بایـــد توجـــه
شـــود کـــه کیفیـــت ارائـــه محصـــوالت کمتـــر نشـــود.
بـــه گفتـــه ایـــن مقـــام مســـئول ،برگـــزاری نمایشـــگاه کمـــک خوبـــی بـــرای
زنـــان سرپرســـت خانـــوار و کارآفرینـــان بـــوده و مـــردم نیـــز از ارائـــه جنـــس
باکیفیـــت و قیمـــت مناســـب رضایـــت خواهنـــد داشـــت.

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گیــالن از ایجــاد  20هــزار
و  379شــغل ثبتشــده و  17هــزار و  690شــغل ثبتنشــده در
ســامانه رصــد از ابتــدای امســال تاکنــون در ایــن اســتان خبــر
داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از رشــت ،محمــود ایزددوســت
در جلســه کارگــروه اشــتغال و ســرمایهگذاری گیــالن بــا اشــاره
بــه آخریــن وضعیــت عملکــرد اشــتغال در اســتان اظهــار کــرد :از
ابتــدای امســال تاکنــون تعــداد  38هــزار و  69شــغل در ســامانه
رصــد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ثبتشــده اســت.
وی بــه ثبــت  20هــزار و  379شــغل در ســامانه رصــد وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در گیــالن اشــاره کــرد و افــزود:
 17هــزار و  690شــغل ایجادشــده توســط دســتگاههای مختلــف
اســتان در ســامانه رصــد مذکــور هنــوز بــه ثبــت نرســیده اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گیــالن بابیــان اینکــه
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،صنــدوق کارآفرینــی امیــد،
کمیتــه امــداد و تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی هرکــدام توانســتند
بیــش از یکهــزار اشــتغال در اســتان ایجــاد کننــد ،تصریــح کــرد:
تاکنــون ســه جلســه کارشناســی بــا بانکهــا و دســتگاههای

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان گفت:
طی سال جاری در حوزه اشتغال نیز حدود 730
نفر بهعنوان معلمان حقالتدریس به کار گرفته شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،
محمد محسن بیگی افزود :در راستای سیاستهای
نظام ،برای دانش آموختن به  15هزار دانشآموز
در نقاط مختلف استان ،خرید خدمات آموزشی از
بخش غیردولتی انجام شد.
وی بیان کرد :در حوزه مسائل مربوط به انسداد
مبادی بیسوادی نیز کارهای خوبی انجام شد و
بخش قابلتوجهی از افراد بازمانده از تحصیل
شناسایی شدند.
مدیرکل آموزشوپرورش به تدوین سند مقابله
با بیسوادی اشاره کرد و گفت :با توجه به تأکید

مشاغل خانگی و اشتغال ،دستگاههای اجرایی جلسات
خود را با روسای بانکهای استان داشته باشند تا
مشکالت این بخش در مدتزمان کمتر حل شود.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد :بانکهایی که
درزمینه پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی و اشتغال
عملکرد خوبی نداشتند باید تالش کنند تا سهم
پرداختی خود را به  85درصد برسانند.
زرینفر با اشاره به طرح سامانه رصد اشتغال در
بوشهر گفت :تأکید ما این است که اشتغال ایجادشده
در بخشهای مختلف در این سامانه ثبت شود تا
اطالعات و آمار موجود اشتغال غیرقابل جابجایی شود.
وی با تأکید بر حضور مستمر مدیران بانکی در این

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان خبر داد

جذب  730معلم حقالتدریس در کرمان
استاندار کرمان برای رفع بیسوادی در استان،
اقدامات جدی در این زمینه آغازشده است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به نقش آموزشوپرورش
در اسکان مسافران نوروزی ،برنامهریزیهای خوبی در
این زمینه نیز انجامشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در
تمام مناطق استان نیاز به ایجاد مراکز آموزشی جدید
داریم.
وی از حضور خیران مدرسهساز تقدیر و بیان

مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی

پزشک قانونی سبزوار با کمبود نیرو مواجه است
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان خراســان
رضــوی از مــردم ســبزوار بــه خاطــر وضعیــت
نامســاعد پزشــکی قانونــی در ایــن شهرســتان
عذرخواهــی کــرد و گفــت بــا کمبــود نیــرو مواجــه
هســتیم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســید آریــا حجــازی
در محــل فرمانــداری ســبزوار در جمــع خبرنــگاران
گفــت :ســبزوار یکــی از مهمتریــن شــهرهای اســتان
اســت ولــی مــا بــه لحــاظ کمبــود اعتبــارات در
دو بعــد جــذب نیروی انســانی و ســاختمان پزشــکی
قانونــی تاکنــون نتوانســتهایم در ایــن شــهر موفــق
عمــل کنیــم.
وی افــزود :گســتردگی جمعیــت و وســعت بــاالی

منطقــه ســبزوار باعــث شــده تــا ماهانــه  900مــورد
معاینــه در ایــن مرکــز انجــام شــود کــه از ایــن رقــم
 80درصــد معاینــات مصدومیــن نــزاع و تصــادف،
 15درصــد کارشناســی آزمایشــگاه و  5درصــد نیــز
فوتــی اســت.
حجــازی تعــداد پذیــرش در ســطح اســتان را
ســاالنه  120هــزار معاینــه بیــان کــرد و یــادآور
شــد :تعــداد مراجعــان بــه پزشــکی قانونــی ســبزوار
نســبت بــه آمــار دیگــر مراکــز مــا در ســطح اســتان
رقــم بســیار باالیــی اســت.
وی گفـــت :دو مرکـــز جغتـــای و نقـــاب
پشـــتیان پزشـــکی قانونـــی ســـبزوار هســـتند کـــه
بـــهزودی بـــا اســـتقرار دو نیـــروی پزشـــک تـــا

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن خبر داد

ایجاد  38هزار شغل در گیالن
مختلــف برگــزار کردیــم و ماحصــل آن معرفــی  2۴طــرح
جهــاد کشــاورزی ،شــش طــرح تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و
یــک طــرح شــیالت بــه پســتبانک گیــالن اســت.
ایزددوسـت از معرفـی  32طـرح در راسـتای ایجـاد اشـتغال بـه
پسـتبانک گیـالن خبـر داد و بیـان کـرد :مبلـغ  9میلیـارد و 600
میلیـون تومان توسـط صنـدوق توسـعه کارآفرینی امید بـرای اجرای
طرحهـای اشـتغالزایی بـه اسـتان اختصـاص دادهشـده اسـت.
وی اختصــاص تســهیالت مذکــور برای ایجــاد مشــاغل خانگی در
گیــالن را رتبــه  13کشــوری عنــوان کــرد و گفــت :مبلــغ  ۴میلیــارد
تومــان تســهیالت پرداختــی بــه عهــده بانــک رفــاه کارگــران
و  5میلیــارد و  600میلیــون تومــان ســهمیه بانــک ملــی ایــران در
اســتان اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گیــالن بــا اشــاره بــه

نشستها اظهار داشت :درصورتیکه مدیری قرار است
غیبت کند طبق روال اداری و قانونی ،اطالعرسانی
کرده و جانشین خود را معرفی کند ضمن اینکه از
برخی مدیران بانکی که در کارگروه اشتغال نیز حضور
ندارند جای گالیهمندی وجود دارد.

اینکــه بانــک رفــاه کارگــران تاکنــون بــه  50درصــد از تعهــدات
خــود عمــل کــرده اســت ،خاطرنشــان کــرد :از ابتــدای اســفندماه
جــاری مبلــغ دو میلیــارد تومــان تســهیالت باقیمانــده از طــرف
بانــک مذکــور قطعشــده اســت.
ایزددوســت از تصویــب  79طــرح توســط دســتگاههای
مختلــف در کارگــروه اشــتغال گیــالن خبــر داد و یــادآور شــد:
 25طــرح در راســتای اســتفاده از تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی
در اســتان بــه تصویــب رســیده اســت.
وی بابیــان اینکــه مبلــغ تســهیالت طرحهــای معرفیشــده بــه
صنــدوق توســعه ملــی  3میلیــارد و  760میلیــون تومــان اســت،
اظهــار کــرد :تعــداد  12طــرح مصــوب شــده 11 ،طــرح بــه تهــران
اعالمشــده و تنهــا پرداخــت تســهیالت بــه یــک طــرح از طریــق
صنــدوق توســعه ملــی بــه تصویــب رســیده اســت.

کرد:بخشی از مدارس بهصورت کامل و بخشی نیز
بهصورت مشارکتی با خیران ساخته میشود.
محسن بیگی به برگزاری یادواره شهید ایرانمنش
در سال آینده اشاره و بیان کرد :بهمنظور تکریم مقام
معلم نیز برنامهریزیها در دست انجام است.
وی بیان کرد :شناسایی بیسوادان کار دشواری
است که در این زمینه همه باید با آموزشوپرورش
همکاری الزم را داشته باشند.

ح ــدودی ب ــار پذی ــرش در ای ــن شهرس ــتان کمت ــر
خواهـــد شـــد.
وی اظهــار کــرد :آمــار بــاالی مراجعــه مــردم
بــه مرکــز ســبزوار بــا تعــداد نیــرو همخوانــی
نــدارد ایــن شــهر نیازمنــد پنــج نفــر نیــروی پزشــک
اســت درصورتیکــه هماکنــون بــا یــک نفــر اداره
می شــود.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان خراســان رضوی
ادامــه داد :خوشــبختانه بــا عنایــت مســئوالن ســازمان
قولهایــی بــرای تأمیــن یــک نیــروی پزشــک بــه
همــراه کارشــناس جدیــد بــه ســبزوار داده شــد
درصورتیکــه مشــکلی برنخــورد حداکثــر تــا ســه
مــاه آینــده بــه مجموعــه پزشــکی قانونــی ســبزوار
اضافــه خواهنــد شــد.
حجــازی افــزود :ورود ایــن نیروهــا کمــک
بزرگــی در پشــتوانه کاری ایــن شهرســتان خواهــد
بــود.

بیمارستان تأمین اجتماعی سقز نیازمند جذب متخصص است

بیمارستان
تأمین اجتماعی سقز نیازمند
جذب متخصص است

معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار ویـــژه ســـقز بـــا
عنـــوان اینکـــه ســـقز دومیـــن شـــهر بـــزرگ
کردســـتان اســـت ،توجـــه بیشـــتر بـــرای جـــذب
پزش ــک متخص ــص و تجهی ــزات ب ــرای بیمارس ــتان
تأمیـــن اجتماعـــی ایـــن شهرســـتان را خواســـتار
شـــد.
بـــه خبرگزاری(ایســـنا) ،منطقـــه کردســـتان،
«علیاکبـــر ورمقانـــی» ،در نشســـت بـــا مدیـــر
درمـــان تأمیـــن اجتماعـــی کردســـتان بـــا تشـــکر
از اقدامـــات دو ســـال اخیـــر در راســـتای تجهیـــز
بیمارســـتان تأمیـــن اجتماعـــی ســـقز ،افـــزود:
آمادهســـازی زیرســـاختها در راســـتای گســـترش
دولـــت الکترونیـــک و خدمـــات جدیـــد ســـازمان
تأمیـــن اجتماعـــی در حـــوزه فنـــاوری باعـــث
رضایتمنـــدی و صرفهجویـــی بیشـــتر میشـــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد :خدمـــات ایـــن
بیمارســـتان بـــا توجـــه بـــه تعـــداد زیـــاد بیمهشـــده
تأمی ــن اجتماع ــی چش ــمگیر اس ــت و کس ــب رتب ــه
دوم بیمارس ــتان تأمی ــن اجتماع ــی س ــقز در ارزیاب ــی
ســـاالنه بیمارســـتانهای کشـــور از ســـوی ســـازمان
تأمیـــن اجتماعـــی ،نشـــانه خدماتدهـــی مناســـب
اســـت.
مدیـــر درمـــان تأمیـــن اجتماعـــی کردســـتان
هـــم گفـــت :دســـتگاه اکسیژنســـاز بیمارســـتان
تأمیـــن اجتماعـــی ســـقز در روز جـــاری بااعتبـــار
یـــک میلیـــارد و 500میلیـــون ریـــال راهانـــدازی شـــد.
وی یادآورشـــد :افـــزون بـــر  700هـــزار نفـــر از
جمعیـــت اســـتان تحـــت پوشـــش بیمـــه تأمیـــن
اجتماعـــی بـــوده و هماکنـــون فقـــط ســـنندج و
ســـقز در اســـتان کردســـتان دارای بیمارســـتان
تأمیـــن اجتماعـــی هســـتند و شـــهرهای قـــروه و
بیجـــار دارای درمانـــگاه و مریـــوان و بانـــه نیـــز در
حـــالاحـــداثدرمانـــگاهتأمیـــناجتماعـــیهســـتند.

استاندار مطرح کرد

توسعه روابط تجاری

باکشورهای همسایه نقش مهمی
در بهبود کسبوکار سیستان
وبوچستان دارد

اســـتاندار در جلســـه کارگـــروه توســـعه
صـــادرات غیرنفتـــی اســـتان از همســـایگی اســـتان
باچندکش ــور بهعن ــوان ی ــک فرص ــت یادکردوگف ــت:
پـــس ازبرجـــام فضـــای مناســـبی بـــرای تـــردد
هیئتهـــای خارجـــی بـــه کشـــور ایجادشـــده کـــه
اســـتفاده از ایـــن فرصـــت میتواندنقـــش مؤثـــری
در توس ــعه رواب ــط تج ــاری اس ــتان باکشورهمس ــایه
داشـــته باشـــد
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران از زاهـــدان،
هاش ــمی اف ــزود :اس ــتفاده از ای ــن فرص ــت نیازمن ــد
بازنگـــری در نـــوع روابـــط تجـــاری ،اقتصـــادی و
گردشـــگری باکشـــورهای همســـایه اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :جهتگیـــری ســـال آینـــده
بهگونـــهای خواهـــد بـــود کـــه بازارهایـــی
رادرکشـــورهای عمـــان ،پاکســـتان ،هندوســـتان،
افغانس ــتان؛ و روس ــیه باسیاس ــت برداش ــته باش ــدکه
ایـــن خودمیتوانـــد پشـــتوانه محکمـــی بـــرای
توســـعه وپیشـــرفت اشـــتغالزایی و بازاریابـــی
دراســـتان باشـــد.
وی ازکشـــورعمان بهعنـــوان یـــک فرصـــت و
پتانس ــیل خ ــوب یادک ــرد و گف ــت :توس ــعه رواب ــط
تجـــاری و گردشـــگری و تعامـــل بیشـــتر تجـــار،
کارآفرین ــان و صاحب ــان س ــرمایه فص ــل جدی ــدی را
بـــرای سیســـتان و بلوچســـتان فراهـــم میکنـــد.

