.
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رشتِ آهَزشی فعبلیت خَد را آغبز ًوَدُ است.
هرکسآهَزش فٌی ٍ حرفِ ای اسفرایي از سبل 84
بب پیگیری ّبی هسئَلیي هحترم استبًی ٍ شْرستبًی
از هحل اعتببرات استبًی راُ اًدازی ٍ بب تبسیس

سبختوبى هربَطِ در سبل  88افتتبح گردید .
بب تَجِ بِ ایٌکِ در حدٍد  60درصد جوعیت
اسفرایي را رٍستبییبى ٍ کشبٍرزاى در  7دّستبى
تشکیل هی دٌّد هرکس آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای در
قبلب  36کبرگبُ آهَزشی فعبل در  338رٍستبی
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تببلَ فرش  ،تعویر تراکتَر ،جَشکبری ،برقکبری ٍ
کشبٍرزی (پرٍرش گیبّبى دارٍیی ،پرٍرش قبرچ ،
زًبَر عسل  . .آهَزشْبی هْبرتی را ارائِ هی دّد.
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