آذ

برگزاری دومین رویداد مجازی بین المللی کار آفرینی (تاک) در آذربایجان غربی
ربا
یجا

نغ

ربی

www.jamejamdaily.ir
www.daneshpayam.ir
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

2

چهارشــنبه  15دی 2 | 1400جمــادی الثانــی  4 | 1443صفحــه | ســال بیســت و دوم  -شــماره Wednesday - January 5،2022 | 6123

بیشتر بخوانید

استاندار آذربایجان غربی خبر داد:

مدیرکل بهزیستی استان:

رشدارزشافزودهو بهبودمعیشت،تمهیددولت برایبخش کشاورزی

 ۱۶۸۶کودک کار در آذربایجان
غربی تحت پوشش بهزیستی
هستند

4

ویــژه

2

شعلههای مهربانی مردم
ارومیه از دل خودروی
آ تش گرفته زبانه زد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی:

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:

خوی به عنوان شهر قالی
ریزماهی ثبت ملی شد

دوســال تعطیلی هم کارگر نیفتاد ؛

2

پیست اسکی خوشاکو با کمترین
امکانات بازگشایی شد

مدیر عامل جمعیت هالل احمر
آذربایجان غربی خبر داد؛

|2

2

2
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در شرایط اقتصادی به وجود آمده فشار مالی بسیار
زیاد است اما حضور انسانها در کنار هم و درک
متقابل بسیار ارزشمند است و میتواند تسکین دهنده
آالم باشد همانند شعلههای مهربانی مردم ارومیه که از دل
خودرو آتش گرفته در بازار تاناکورا زبانه کشید و این حادثه
تلخ را به شیرینی بدل کرد.
صبح روز جمعه  ۱۰دی که به گلدانهای بی گیاه آب داد و پرده
را کنار زد و اجازه داد نور سرد آسمان تبریز از میان دودها به
خانه سالم کند ،بی صدا ماشین را استارت زد و راهی ارومیه
شد .مسیر پر پیچ و خم تبریز به ارومیه و بستر خشک و یخ
زده دریاچه هم مانع نشد تا از جذابیت بازار تاناکورا کم شود.
پارکینگهای شماره یک و دو تاناکورا به خوبی از عالقمندی
مــردم تبریز بــرای خرید از این بــازار خبر میدهد .درســت در
روزهایی که عادت شده از سر و روی کلمات ناامیدی چکه
کند و کلمات صف به صف از مصائب روزگار ریسه میروند،
آتش گرفتن خــودروی پژو  ۲۰۶سفید رنگ به شماره پالک
تبریز در کنار بازار پر جذبه تاناکورا از همان دست خبرهای
تلخی بود که میشد...

امسال  ۵۷واحدتولیدی در
شهرکهای صنعتی استان
احیا شدهاست

4

در صحن شورای اسالمی شهر ارومیه مطرح شد؛

احداث گرمخانه برای بیسرپناهان تا پروژههای سرمایهگذاری

خلیل پور رییس شورا

احداث گرمخانه برای بیسرپناهان ،نبود سرویس بهداشتی
در شهر ،بافت تاریخی شهر و پروژههای سرمایهگذاری از جمله
مباحثی بود که در جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر
ارومیه در رابطه با آنها بحث و تاکید شد راهکاری برای اجرایی
شدن مصوبات شورای شهر اندیشیده شود چرا مهمترین
مشکل عدم اجرای مصوبات است.
به گزارش ارتباطات و امور بینالملل شورای اسالمی شهر
ارومیه ،حجت االسالم محمد خلیل پور در صحن علنی شورای
اسالمی شهر ارومیه با اشاره به مباحثی در خصوص گرمخانه
برای بیسرپناهان گفت :ساختمان فعلی فرهنگسرای حاجی
پیرلو توسط شهرداری ارومیه به عنوان گرمخانه احداث شد اما
در پی اعتراض مردم به فرهنگسرا تبدیل شد.
خلیل پور ادامه داد :شهردای وظیفه احداث گرمخانه را دارد
اما در بهرهبرداری از آن ادارات مختلف دولتی دخیل هستند
اما همکاری الزم در این راستا را شاهد نیستیم.
وی با اشاره به بازدید شبانه خود از یکی از مراکز نگهداری افراد
بیسرپناه و تأکید بر حمایت از این مجموعهها ادامه داد:
هم اکنون ساختمانهایی در شهر وجود دارد که نسبت به
اسکان افراد کارتن خواب و معتادان اقدام میکنند و شبانه
غذای گرم نیز میدهند اما برخی افراد به این اماکن به هر دلیلی
نمیروند.
خلیلپور در ادامه اشارهای به مشکالت عدیده بافت تاریخی
شهر و ضوابط محدودکننده میراث فرهنگی داشت و
تصریح کرد :بافت تاریخی شهر دچار قفل شده و هم اکنون
امکان نوسازی وجود ندارد و اگر حادثهای رخ بدهد چه کسی
پاسخگوی جان هزاران انسان خواهد بود چرا که با کمترین

حسین پناهی ،رئیس مرکز پژوهش های شورا

توماج کنید افشار  ،سخنگوی شورا

بحران شاهد قفل شدن این مناطق خواهیم بود.
رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه یکی از مشکالت موجود
در شهر ارومیه به ویژه بافت مرکزی شهر را نبود سرویس
بهداشتی عنوان و خاطرنشان کرد :سرویس بهداشتی
مکانیزه و مدرن در مرکز شهر باید ایجاد شود.
* تداوم اعالم فهرست زمینهای قابل سرمایه گذاری شهر
رسول اصغرزاده ،عضو شورای اسالمی شهر ارومیه نیز در
صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه ضمن تقدیر از
فهرست زمینهای
اعالم
اقدامات انجام یافته گفت :شهرداری
ِ
ِ
قابل سرمایهگذاری و دارای ارزش افزوده اقتصادی را در تمامی
مناطق و سازمانها تداوم دهد.
وی در خصوص پروژههای سرمایهگذاری افزود :از شهرداری
خواسته شده که زمینهای قابل سرمایهگذاری را اعالم کنند
و با عنایت به اعالم فهرست اولیه ،نسبت به تداوم احصاء و
اعالم سایر امالک برای تصمیمگیریهای الزم اقدام شود.
وی با انتقاد از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد :در جلسهای که برای
بررسی پیشنهاد میراث فرهنگی برای بررسی ضوابط ساخت
و ساز در بافت تاریخی شهر تشکیل شده بود ،عدم حضور
نماینده میراث فرهنگی موضوعی غیرقابل قبول است.
اهمیت ندادن به این موضوع موجب سرخوردگی و سرگردانی
ساکنان امالک بافت تاریخی و ویرانی بیش از  ۳۰۰هکتار از
اراضی ارزشمند و قدیمی شهر گردیده است.
اصغرزاده اظهار کرد :از یک طرف ،اداره میراث فرهنگی
اجازه ساخت و ساز در مناطق تاریخی نمیدهد ،و از طرفی
درخواست اعطای ضوابط تشویقی از سوی شهرداری برای

امالک بافت تاریخی پیشنهاد داده است؟ این تناقضها شهر
را با بن بست اساسی در ساخت و سازها مواجه کرده است.
ورود مدیریت عالی استان به حل اساسی موضوع میتواند
راهگشا باشد.
* تاکید بر اجرای ضوابط تاریخی در بافت مرکزی شهر ارومیه
مرتضی پیری ،دیگر عضو شورای اسالمی شهر ارومیه نیز در
صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه با اشاره به سخنانی
در خصوص ضوابط میراث فرهنگی برای ساخت و ساز در
بافت تاریخی شهر اظهار کرد :شهر را بافت تاریخی قفل نکرده
بلکه اجرای ضوابط تاریخی بعضا با منافع حاصله افراد در
تضاد است و باید شرایطی ایجاد شود که ضمن رعایت ضوابط
مشوقهای مدیریت شهری موثر افتد.
وی افزود :اجرای ضوابط تاریخی در بافت مرکزی شهر مورد
تأکید است.
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه بر ضرورت توجه و عمل به
مصوبات شورای شهر تأکید کرد و ادامه داد :گزارش اجرایی
مصوبات قبلی شورای شهر از سوی شهرداری جمع بندی و
ارائه شود.
پیری در خصوص قرارداد منعقد شده در خصوص احداث
سرویسهای بهداشتی شهر تصریح کرد :نظارت مناسب در
خصوص قرارداد منعقد شده بین کانون سیب و مدیریت
شهری اعمال گردد و سرویسهای بهداشتی که در  ۱۴نقطه
پیشبینی شده و قریب به  ۱۲۶چشمه میباشد نباید بدون
نظارت و پیگیری به حال خود رها شود.
وی عنوان کرد :ساماندهی دستفروشان در زیرزمین معابر
مرکزی شهر میتواند باحفظ سیما منظر شهری ،یکی از

رسول اصغرزاده ،عضو شورا

راهکارهای موجود برای مدیریت سدمعبر باشد.
پیری در خصوص دکههای مطبوعاتی و تغییر کاربری آنها گفت:
امروز شرایط به گونهای است که فروش مطبوعات کاغذی
درآمد مناسبی ومکفی برای ادامه فعالیت نداشته و باید
راهکاری جایگزین تعیین شود و فضا برای کارآفرینی و ایجاد
محیط پویا برای فعالیت در دکهها و غرفهها بارعایت قوانین
مربوطه ایجاد شود .وی در ادامه بیان نمودند که در خصوص
ساماندهی آهن فروشیهای خیابان رجایی در محل جدید
قیمت کارشناسی برای مزایده بایستی تجدید شود.
* ضرورت تخصیص بودجههای دولتی به بافت تاریخی ارومیه
توماج وحید افشار ،سخنگوی شورای اسالمی شهر ارومیه در
صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه اظهار کرد :باید اتاق
ایده در سازمان سرمایهگذاری فعال تر شود.
وی افزود :در این اتاق ایدههای مختلف در راستای پروژههای
مشارکتی سرمایهگذاری مطرح و زمینهای مناسب این مورد
بررسی شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر ارومیه با اشاره به ضوابط
ساخت و ساز در بافت تاریخی شهر گفت :وظیفه فرهنگی
شورا حفظ و تثبیت بافت تاریخی شهر برای آیندگان است.
وحیدافشار ادامه داد :دولت و وزارتخانههای متولی باید
بودجهای برای حفظ بافت تاریخی تخصیص دهد تا از آن
برای جبران ضرر و زیان شهروندان و همچنین تعریض معابر
استفاده شود.
* عدم اجرای مصوبات شورای شهر مهمترین مشکل در
مدیریت شهری
حسین پناهی ،رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر

مرتضی پیری ،عضو شورا

ارومیه در صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه اظهار کرد:
هفته آینده موضوع دفترچه الیحه عوارض در کمیسیون
تلفیق و با حضور اعضا کمیسیون بررسی میشود.
وی در ادامه ضمن تأکید بر حفط ابنیه تاریخی گفت :بافت
تاریخی ارومیه هویت ما است و موظف به حفظ و نگهداری از
این بافت هستیم.
پناهی با انتقاد از روند تعامل و همکاری میراث فرهنگی ادامه
داد :بافت تاریخی به علت عدم حل مشکالت قفل شده است
و با توجه به نامه نگاریهای موجود ،هر حادثهای در شرایط
فعلی رخ دهد مسئولیتش با مدیریت شهری است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر ارومیه عنوان
کرد :تا تصویب دفترچه الیحه تمامی موارد مربوط به بافت
تاریخی شهر جمع بندی و ارائه شود.
پناهی تصریح کرد :راهکاری برای اجرایی شدن مصوبات
شورای شهر اندیشیده شود چرا مهمترین مشکل عدم اجرای
مصوبات است .وی با بیان مصوبات قبلی گفت :در بازارچه،
پاساژها و مساجد مصوب شده که سرویس بهداشتی در
اختیار مردم قرار دهند اما مصوبات اجرا نمیشود.
وی با تأکید بر ساماندهی وانتهای سدمعبر کننده شهر
گفت :باید به صورت الزامآور آنها ساماندهی و به مکان
مشخص شده انتقال یابند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر ارومیه با تأکید
بر ساماندهی و همسانسازی غرفهها و دکههای سطح شهر
خاطرنشان کرد :تمامی کیوسکها ،غرفهها و دکههای جابجا
و واگذار شده بدون مصوبه و مجوز به شورای شهر همراه با
تاریخ آنها گزارش شود.
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نگاهی به وجود مناره های شمس تبریزی در خوی در طول تاریخ

اجتماعی

جیمز موریه دیپلمات و نویسنده بریتانیایی در سفر دوم خود در(1193ش) نشان می
دهد که در آن سالها هنوز دو مناره در آرامگاه شمس تبریزی موجود بوده است؛
از سوی دیگر ،بررسی گزارش علی خان والی در (1258ش) با ثبت تصویری تنها یک
مناره و استفاده از ضمیر مفرد در زیرنویس آن نشان می دهد که در این فاصله یکی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

دیگر از مناره ها از بین رفته و تنها یکی از آنها باقی مانده است بنابراین برخی گزاره
ها مبنی بر فرو ریختن مناره دوم مقارن جنگ جهانی اول نمی تواند درست باشد.
جهانگیر میرزای قاجار نیز در حاشیه آثار البالد و اخبار العباد به تاریخ (1230ش) به
ّ
وجود دو مناره از کله قوچ شکاری اشاره می کند .این گزارش نشان می دهد که تا

 39سال بعد از مشاهدات جیمز موریه ،مناره دوم پابرجا بوده و از بین رفتن آن بین
سال های یادشده است .گفتنی است نصوحی ّ
الساحی مطراق چی وقایع نویس و
نگارگر سلطان سلیمان قانونی در سالهای( 912تا  914ق) مناره های مربوط به بنای
آرامگاه شمس تبریزی را سه گانه ترسیم کرده است .منبع :مرکز اسناد بنیاد ایران

یادداشت

پ ـی ـســت اسـ ـک ــی خ ــوش ــاک ــو با
کمترینامکاناتبازگشاییشد

پیست اسکی خوشاکو
طاهره زینالی
بعد از دو سال تعطیلی،
بدون هیچ اقدامی برای
روزنامه نگار
رفع کمبودها و ایجاد
بسترهای الزم در این
مکان طبیعی گردشگری و ورزشی بازگشایی شد.
پیست اسکی خوشاکو بعد از دو سال تعطیلی،
جمعه  ۱۰دی در حالی بازگشایی شد که در این
مدت هیچ تالشی برای فراهم کردن امکانات
رفاهی و حتی بازسازی راه دسترسی به آنجا صورت
نگرفته است.
راه مواصالتی نامناسب ،فرسودگی تنها
ساختمان اقامتی ،نبود امکانات رفاهی -تفریحی
و تجهیزات ناکافی برای انجام ورزشهای
زمستانی؛ هماهنگی بین ادارات کل راهداری
و حمل ونقل جادهای ،میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری و ورزش و جوانان آذربایجان
غربی را برای ایجاد بسترهای الزم در این مکان
گردشگری ضروری میکند تا همچنان این
پیست وسیع و برفگیر میزبان عالقه مندان به
ورزشهای زمستانی باشد .نوشتن و شنیدن
از معضالت فراگیر پیست اسکی خوشاکو
منحصر به دی امسال نیست و سالهاست
این موقعیت ویژه برای گردشگری زمستانی،
اسیر پیچ و خم دعواهای مالکیت هیات ورزش
اسکی ،نبود حمایت و اعتقاد الزم دولتی و از
همه مهمتر فراهمسازی بستر ورود سرمایهگذار
شده است.
به طور قطع بازگشایی مجدد این پیست اگر چه
بارقهای از امید در دل دوستداران ورزش اسکی
زنده کرد اما آنان نیز نیک میدانند این امید با
وضعیت نامطلوب امکانات پیست ،به زودی به
ناامیدی بدل خواهد شد.
سالها بیتوجهی بخوبی نشان میدهد که
نه تنها دولت ،اعتقاد و رمقی برای توسعه این
پیست ندارد حتی کوششی نیز برای جذب
سرمایه گذار بخش خصوصی صورت نمیگیرد تا
این روند کج دار و مریز طی شود؛ حکایت تلخی
که دامنگیر تمام پیستهای اسکی کشور شده
و توچال و دربند نیز دچارند تا جایی که هر چند
وقت یکبار خبر تعطیلی یکی از پیستها به
گوش میرسد.
عالقهمندان به ورزش اسکی از سراسر کشور
انتظار داشتند ،بعد از  ۲سال تعطیلی ،پیشت
اسکی خوشاکو با امکانات مجهز و بهتر
میزبانشان باشد اما زهی خیال باطل! این
مدت زمان طوالنی هم برای فراهم ساختن
زیرساختها کارگر نیفتاد و همچنان در بر همان
پاشنه بیتوجهی میچرخد .این نوشته نیز
همچو نوشتههای سالیان قبل ،بیان چندین
باره دردی کهنه است اما امیدواریم سرپرست
جدید هیات اسکی استان که عضو شورای
اسالمی شهر ارومیه نیز هست ،تدبیری برای
رونق پیست اسکی خوشاکو بیندیشد .پیست
اسکی خوشاکو در  45کیلومتری غرب ارومیه
در روستای خوشاکو واقع شده است .خوشاکو
منطقهای بکر و کوهستانی است که با تلفیقی زیبا
از کوه و برف و با وجود پیست طبیعیاش ،امکانی
برای ورزشهای زمستانی مفرح و هیجانانگیزی
همچون اسکی ،اسنوبرد ،اسنومبیل و
تیوپسواری فراهم کرده است.

یادداشت

شعلههای مهربانی مردم ارومیه از دل خودروی آ تش گرفته زبانه زد
در شــرایــط اق ـت ـصــادی به
وج ــود آم ــده ف ـشــار مالی
ب ـس ـی ــار زیـ ـ ــاد اس ـ ــت ام ــا
نهــا در کنار
حضور انـســا 
هم و درک متقابل بسیار
ارزشمند است و میتواند
راضیه محمود پور
ت ـس ـک ـیــن ده ـ ـنـ ــده آالم
باشد همانند شعلههای
خبرنگار
مهربانی مردم ارومیه که از
دل خودرو آتش گرفته در
بازار تاناکورا زبانه کشید و این حادثه تلخ را به شیرینی
بدل کرد.
صبح روز جمعه  ۱۰دی که به گلدانهای بی گیاه آب
داد و پرده را کنار زد و اجازه داد نور سرد آسمان تبریز
از میان دودهــا به خانه سالم کند ،بی صدا ماشین را
استارت زد و راهی ارومیه شد .مسیر پر پیچ و خم تبریز
به ارومیه و بستر خشک و یخ زده دریاچه هم مانع
نشد تا از جذابیت بازار تاناکورا کم شود .پارکینگهای
شماره یک و دو تاناکورا به خوبی از عالقمندی مردم
تبریز بــرای خرید از ایــن بــازار خبر میدهد .درســت در
روزهایی که عادت شده از سر و روی کلمات ناامیدی
چکه کند و کلمات صف به صف از مصائب روزگار ریسه
میروند ،آتش گرفتن خــودروی پژو  ۲۰۶سفید رنگ به
شماره پالک تبریز در کنار بازار پر جذبه تاناکورا از همان
دست خبرهای تلخی بود که میشد در بعدازظهرهای
سرد روزهای جمعه زمستان منتظر شنیدنش بود .اما
اینبار کسبه بازار مصداق نوری در تاریکی شدند و هم
آتش خودرو را خاموش کردند و هم زبانههای آتش بی
تفاوتی را به خاکستر سرد نشاندند .دست در دست
هم ،هم تسکین دل بانوی راننده شدند و هم دست
به جیب برده و در حرکتی ماندگار که این شهر به چنین
کارهایی شهره است ،بخشی از مبلغ خسارت خودرو را
جمع آوری کردند و موجب شدند بار دیگر خبر ایثار و
فرهنگ واالی ساکنان این دیار در خبرگزاریهای داخلی
و خارجی قدرت نمایی کند.
*ماجراچهبود؟

مدیرکل بهزیستی استان:

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:

 ۱۶۸۶کودک کار در آذربایجان غربی تحت پوشش بهزیستی هستند

خوی به عنوان شهر قالی ریزماهی ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
آذربایجان غربی از ثبت ملی خوی به عنوان شهر
ملی قالی ریزماهی خبر داد.
به گزارش جامجم ،جلیل جباری با اعالم این مطلب
اظهار کرد :این پرونده در دومین جلسه پنجمین
شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای
ملی صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفت و در
نهایت خوی به عنوان شهر ملی قالی ریزماهی به
ثبت رسید .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری

امسال  ۵۷واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی
استان احیا شدهاست
م ــدی ــرع ــام ــل ش ــرک ــت شـ ـه ــرکه ــای صنعتی
آذربایجانغربی گفت :امسال ۵۷ ،واحد صنعتی
از  ۸۰واح ــد شناسایی شــده نیازمند احـیــا ،در
ایــن شهرکها و نواحی صنعتی احیا و به مدار
تولید بازگشت ه و زمینه فعالیت این واحدها در
حوزههای صنایع غذایی و شیمیایی و فلزی و
کانی غیرفلزی است.
به گزارش جامجم ،حسن حاتمی اظهار داشت:
از ت ـعــداد واحــدهــای بــه چــرخــه تولید بازگشته
 ۹واحـ ــد تــول ـیــدی در خـ ــارج از شـهــرک
مستقر هستند و باقی نیز در داخل
شهرکهای صنعتی استان قرار دارند.
وی بــا اش ــاره بــه ای ـنکــه بــا ایــن آمــار
ح ــدود  ۷۶درص ــد واحــدهــای مــورد
تعهد شـنــاســایــی ش ــده و
در اولویت به چرخه
ت ــولـ ـی ــد بــازگ ـش ـتــه
اســت ،ادام ــه داد:
در ایـ ـ ــن تـ ـع ــداد
واح ـ ـ ــد ت ــولــی ــدی
بـ ـ ـ ــرای ب ـ ـیـ ــش از
 ۶۰۰ن ـفــر فــرصــت

جهانگیر امیرزاده ،نماینده بازاریان تاناکورا در گفت و گو
با جام جم میگوید :خانواده ای از تبریز برای خرید آمده
بودند مادر و دختر خانواده برای خرید از ماشین پیاده
شــده بودند امــا پــدر خــانــواده بدلیل کهولت سن در
ماشین منتظر بود و از پیک نیک برای گرم کردن چای
استفاده میکرد که این امر به قفل شدن ماشین و در
نهایت آتش سوزی منجر شده بود.
وی ادامه میدهد :با  ۱۱کپسول بازار تاناکورا آتش را مهار
میکردیم تا اینکه نیروهای آتش نشانی سر رسیدند و
آتش را به طور کلی مهار کردند.
نماینده ب ــازاری ــان تــانــاکــورا بـیــان مـ یکـنــد :بــه صــورت
خودجوش و هم صدا از طریق کارت خوان برای تسلی
به خانواده مبلغ  49میلیون تومان جمع آوری کردیم
اما این خانواده پول را نپذیرفته و درخواست داشتند
که ایــن مبلغ صــرف امــور خیریه در خــود شهر ارومیه
شــود .وی میافزاید :ارومیه همواره از قدیم به شهر
مهربانیها شهرت داشته و این اتفاق باعث تجلی این
موضوع در شرایط سخت روزهای زمستانی شد.
جهانگیر از راهاندازی صندوق خیریه در تاناکورا خبر داده
و میگوید :کسبه و بازاریان تاناکورا همواره در کارهای
خیر پیشقدم اند ،بارها از طریق این صندوق برای مغازه
دارانی که واحدشان دچار آتش سوزی شده یا نیاز به
خدمات درمانی داشتند کمک مالی جمع آوری و اهدا

اشتغال ایجاد شده است.
م ــدی ــرع ــام ــل ش ــرک ــت شـ ـه ــرکه ــای صـنـعـتــی
آذربایجانغربی گفت :مشکل بیشتر واحدهای
شناسایی شــده در بخش تامین ســرمــایــه در
گ ــردش و تامین دسـتـگــا ههــای تولیدی بــه روز
اس ــت .حــاتـمــی بــا اشـ ــاره بــه ای ـنکــه  ۷۵درصــد
واحدهای صنعتی در این شهرکها فعال است،
گفت :از هزار و  ۴۰۰واحد به بهرهبرداری رسیده در
شهرکها و نواحی صنعتی این استان هم اینک
هزار و  ۵۰واحد فعال است.
وی اضافه کرد :بیشتر واحدهای تولیدی
در حــوزههــای کــانــی ،ک ـشــاورزی ،تبدیلی،
ص ـنــایــع غ ــذای ــی ،ش ـی ـمــایــی و ســلــولــزی
فعالیت دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
آذربــایـجــانغــربــی اظ ـهــار داش ــت :از
ابـ ـت ــدای تــاس ـیــس ش ـهــرکهــای
صـنـعـتــی و ص ـنــایــع کــوچــک در
آذربایجانغربی بیش از  ۲هزار
و  ۳۸۰واحــد عقد انتفاع
واگذار شده است.

شده است تا ثابت کنیم که در کنارشان هستیم.
*هر کسدیگریهمبود ،کمکمیکردیم
علی رضایی یکی دیگر از بازاریان بــازار بــزرگ تاناکورا با
بیان اینکه کمک به هم نوع یک اقدام انساندوستانه
است و هر کسی دیگری هم جای کسبه بود این کار خیر
را انجام میداد ،میگوید  :از نزدیک شاهد آتش سوزی
بودیم همانطور که کمک کردیم آتش مهار شود ،بعد از
حادثه هم برای جبران خسارت ماشین سعی کردیم با
جمعآوری مبلغی باعث تسلی خاطر این عزیزان شویم.
وی مـیافــزایــد :بــرای کمک کــردن هیچ وقــت مــاک ما
جنسیت افراد یا بومی و غیر بومی شخص نبوده و این
اتفاق برای هرکسی هم میافتاد اینچنین هم صدا به
کمک و یاری او میشتافتیم.
رضایی میگوید :در شرایط اقتصادی به وجــود آمده
فشار مالی بسیار زیاد است اما حضور آد مهــا در کنار
هم و درک متقابل بسیار ارزشمند است و میتواند
تسکین دهنده آالم باشد.
*تلخ و شیرین ماجرای آ تش ســوزی از زبــان شهروند
تبریزی
ای ــن خبر خ ــوب کــه گــرمــا بخش روز س ــرد جمعه در
ارومیه شد ،آنچنان موجب حس غرور و افتخار کاربران
صفحات اجتماعی به ویــژه ارومیهایها شده بود که
در مدت زمان کوتاهی فیلم این حادثه تلخ و شیرین

دست به دست و ترند شد .خانواده حادثه دیــده که
در همان ساعات اولیه و با دیدن اخبار و گزارشهای
این حادثه ،قدردانی خود را از کسبه تاناکورا اعالم کرده
بودند ،اما در گفت و گو با جام جم گله ای هم از رعایت
نشدن حریم خصوصی شان در هیجانات اتفاقات تلخ
و شرینی حادثه آتش سوزی خودروشان داشتند.
دختر این خانواده که از اعــام نام خانوادگی شان در
رسانهها گله داشــت ،میگوید :انتظار نداشتیم این
مــوضــوع بــه ای ــن گستردگی در سطح کـشــور و حتی
خارج از مرزها رسانه ای شود دوست داشتیم قضیه
ساکت بماند.وی اذعان میکند :هرچند اسم خانواده
ما رسانهای شد و از آن بابت گله مندیم اما معتقدیم
تپــذیــری و غیرت
ح ــس ان ـس ــان دوسـ ـت ــی ،مـسـئــولـ 
شهروندان ارومیهای که بسیار ستودنی و ارزشمند
اســت ،باید اطــاعرســانــی شــود تــا همگان بدانند که
انسانیت هنوز زنده است.
وی اضافه میکند :همدردی کسبه و جـمـعآوری 49
میلیون تومان در کمتر از چند ساعت واقعا حیرتانگیز
بود که البته ما این مبلغ را به صندوق خیریه بازار تاناکورا
هدیه کردیم .وی میگوید :ایــن حس و خاطره خوب
برای ما ماندگار شد و تنها کاری که برای جبران این کار
خوب و خیرخواهانه کسبه بازار ارومیه بر میآید ،تشکر
و قدردانی است.

و صنایع دستی آذربایجان غربی افزود :این ثبت
ملی نقش مهمی در معرفی هر چه بیشتر و حفظ
قالی ریزماهی داشته و موجب جذب سرمایهگذاری
در این رشته میشود .وی ادامه داد :در خوی
 ۳۰هزار تولیدکننده فرش دستباف به صورت
مستقیم مشغول به کار بوده و در این شهرستان
 ۵۵۰۰کارگاه خانگی و سه مجتمع متمرکز قالیبافی و
 ۹۵واحد رفوگری ،دفهزنی و پرداخت و طراحی نقشه
و  ۶واحد قالیشویی فعال هستند.
جباری گفت ۱۲:هزار کارت قالیبافی و ۴۸۱فقره پروانه
کسب در خوی تاکنون صادر شده و ساالنه  ۱۰۰هزار
مترمربع فرش در خوی تولید میشود که  ۷۰درصد
این تولیدات از نوع ریزماهی با ر جشمارهای ۴۰
و  ۵۰هستند و این نشاندهنده جایگاه ویژه
قالی ریزماهی در این شهرستان است.
بهعلت اینکه در اطراف گل سیب (گل ماهی) دو
عدد ماهی همیشه در حال چرخش هستند به این
خاطر این فرش به ریزماهی معروف شده است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت :در حال
 ۱۶۸۶کودک کار و خیابانی تحت پوشش بهزیستی
استان هستند.
به گزارش جام جم ،سعید فریور افزود :در حال
 ۱۶۸۶کودک کار و خیابانی در استان تحت پوشش
بهزیستی هستند که از این تعداد  ۱۴۱۱نفر کودک
کار و ۲۷۵نفر کودک حمایتی هستند.
وی تصریح کرد ۹۷.۵۱ :درصد این کودکان پسر و
تنها ۲.۴۹درصد آنها دختر هستند.
فریور با اشاره به اینکه برخی از این کودکان کار به
دلیل شرایط اقتصادی و خانوادگی از تحصیل باز
مانده و یا مجبور به ترک تحصیل شدهاند ،خاطر
نشان کرد :در سال تحصیلی جدید از ۱۸نفر کودکان
بازمانده از تحصیل تحت پوشش بهزیستی
استان۱۷ ،نفر با مساعدت بهزیستی به تحصیل
بازگشتهاند.
مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی اظهار کرد:
متاسفانه اغلب کودکان کار و خیابانی در مقطع
ابتدایی ترک تحصیل کردهاند.

فریور با اشاره به اینکه بهزیستی در مواردی
تا ۳میلیون تومان کمک هزینه تحصیل به
بازماندگان از تحصیل پرداخت میکند ،یاد آور شد:
ارائه خدمات مشاورهای ،پرداخت کمک هزینه کتب
درسی و وسایل تحریر ،برگه معرفی جهت ثبت
نام در آموزشگاهها ،تهیه پک آموزشی و برگزاری
کالسهای تقویتی در مرکز از جمله حمایتهای
بهزیستی برای بازگردانی کودکان کار و خیابانی تحت
پوشش بهزیستی بازمانده از تحصیل به سمت
آموزش است.

برگزاری مسابقه کتابخوانی مجازی به مناسبت ایام فاطمه
در بین کارکنان مخابرات منطقه آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
آذربایجان غربی ،مسابقه کتابخوانی
به مناسبت سالروز شهادت حضرت
فاطمه زهرا (س) به صورت مجازی در
بین کارکنان مخابرات منطقه آذربایجان
غربی برگزار و به  ۵نفر از برندگان این

مسابقه به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان
غربی همزمان با ایام فاطمیه اقدام به
برگزاری مسابقه کتابخوانی با هدف
ترویج و تبلیغ فرهنگ فاطمی و معرفی
این بانوی اثرگذار تاریخ اسالم نموده که

با استقبال همکاران مواجه شد.
براساس این گزارش در این مسابقه
 ۹۰نفر از همکاران به صورت مجازی
پاسخنامههای خود را به حوزه روابط
عمومی ارسال و به  ۵نفر به قید قرعه
جوایزی اهدا شد.

آغاز طرح پیشگیری و مقابله با گرانفروشی و احتکار در آذربایجانغربی
مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت:
اجرای طرح پیشگیری و مقابله با گرانفروشی
و احتکار از ابتدای هفته در استان آغاز شده و
همچنان ادامه دارد.
حسین نجف زاده افزود :نظارت بر بازار عرضه و
تقاضای کاالهای اساسی و برخورد قاطع و بازدارنده
با تخلفات گرانفروشی و احتکار با هماهنگی
دستگاههای نظارتی از اهداف اجرای این طرح
است.
وی اضافه کرد :در راستای سیاستهای دولت
در زمینه ساماندهی ارز ترجیحی و احتمال بروز
نابسامانی در بازار ،اجرای این طرح در دستور کار

قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه
داد :در قالب این طرح گشتهای مشترکی با
هماهنگی دستگاههای مرتبط و بازرسیهای
میدانی از اصناف و انبارهای کاال اجرایی میشود.
نجف زاده گفت :تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی
به منظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات
مردمی اعم از حضوری یا تلفنی از شهروندان استان
آمادگی کامل دارد.
وی افزود :شهروندان در صورت مشاهده
هرگونه تخلف اقتصادی به ویژه احتکار کاالهای
اساسی موضوع را از طریق سامانه اینترنتی

 ir.www.tazirat۱۳۵یا تلفن  ۱۳۵سازمان تعزیرات
حکومتی یا از طریق تلفن  ۱۲۴به سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان گزارش کنند.

صه ــای
نـ ـگ ــاه ــی ب ـ ــه ش ــاخـ ـ 
توسعه ای آذربایجان غربی

برای طراحی و اجرای
پروژه گذر از چالش
اج ـت ـمــاعــی توسعه
نـیــافـتـگــی ،نیازمند
دانـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــن وضـ ــع
م ــوج ــود هـسـتـیــم.
هوشنگ عطاپور
قاعدتا شاخصهای
اس ـتــانــدارد ارزیــابــی
روزنامه نگار
ت ــوســع ــه انــس ــان ــی،
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــی و
اقتصادی ،مبنای علمی و مستدل برای ارزیابی
شرایط کنونی است.
ایــن سلسله گ ــزارش کــه محل ارج ــاع و ماخذ
شــاخ ـصهــای توسعهای اس ـتــان آذربــای ـجــان
غــربــی؛ دادهه ــا و اطــاعــات مرکز آم ــار ،سازمان
برنامه و بودجه ،نشریات وزارتخانههای ذیربط
شهــای آ کــادمـیــک دانشگاهی اســت،
و پــژوهـ 
بصورت هفتگی در ویــژه نامه استانی جام جم
منتشر خواهد شد.
* شاخصهای اقتصادی
بررسی شاخصهای اقتصادی استان آذربایجان
غربی ،علی رغم اینکه یکی از قطبهای تولید
کـنـنــده مـحـصــوالت کــش ــاورزی ک ـشــور اس ــت و
بیشترین مرزی مشترک با سه کشور و یکی از
مهمترین گمرکات کشور بــرای مـبــادالت بین
المللی با کشور ترکیه و اقلیم کردستان عراق
را داراست ،اقتصادی ضعیف با تابآوری پایین
دارد.
ً
ایــن اس ـتــان ،ع ــاوه بــر نــرخ بیکاری تقریبا در
حــد میانگین ک ـش ــوری ،ت ـنــوع پــذیــری پایینی
در حـ ــوز ههـ ــای اقــتــص ــادی دارد و در بخش
اقـتـصــاد شـهــری بــه طــور چشمگیری متکی بر
فعالیتهای خدماتی و در بخش روستایی به
طور محسوس متکی بر فعالیتهای کشاورزی
و دامداری است.
مطابق آمار و اطالعات ،بخش کشاورزی استان
هــم مـتـنــاســب بــا شــرایــط طبیعی و جمعیتی
چندان پویا نبوده اســت .به ویــژه اشتغال در
این بخش فصلی بوده و درآمد پایینی دارد.
در نـتـیـجــه ن ــاک ــارآم ــدی ای ــن ب ـخــش در ای ـجــاد
فرصتهای شغلی و تحوالت اقتصادی دهه 60
و عدم سرمایه گذاری مناسب و مکفی در زمینه
رشــد و توسعه صنعتی ،در دهــه اخـیــر میزان
بیکاری افــرادی را که بالقوه میتوانستهاند در
بخش کشاورزی مشغول به کار باشند ،رو به
افزایش گذاشته است.
در نتیجه عدم تعادل اقتصادی و بیشتر شدن
شکاف و فاصله آن با سطح ملی و برخی مناطق
و استانهای همجوار  ،موجب شده است تا به
طور روزافزون بنیه جذب و نگهداشت جمعیت
در این استان رو به کاهش بگذارد.
بنابراین در یک نگاه کلی میتوان گفت که این
استان در مقایسه با سطح ملی ،از استانهای
کمتر توسعه یافته کشور محسوب میشود.
نـ ــرخ مــش ــارک ــت اقـ ـتـ ـص ــادی  :نـ ــرخ م ـشــارکــت
اقتصادی استان در س ــال 39/3، 1393درصد
ب ــوده و در ســال  1398بــه مـقــدار  41/4درصــد
رسـیــده کــه رتبه  13استانی را از آن خــود کــرده
است.
ایــن در حــالــی اســت کــه ایــن شــاخــص در سال
1398در سطح کشور ،مقدار 39/9درصد برآورده
ش ــده اسـ ــت ،ب ـنــابــرایــن ،م ـشــارکــت اقـتـصــادی
اس ـتــان نسبت بــه میانگین ک ـشــوری ،مـقــدار
بیشتری دارد.
متوسط نرخ مشارکت اقتصادی استان در دوره
،1395-1398مقدار  41/73درصد و رشد نمایی
نرخ مشارکت استان طی این دوره ،مقدار 0/6
درصد بوده است که رتبه  9را در بین استانها
دارد و بیشتر از رشد نرخ مشارکت کشوری 0/5
طی دوره یاد شده میباشد.
نرخ بیکاری :براساس سرشماری سال ،1395
نــرخ بیکاری استان در آن ســال  11درصــد بوده
اس ــت .ایــن نــرخ ب ــرای زن ــان  8/2درص ــد و بــرای
مردان 11/7درصد برآورد شده است.
همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری  13 /9و
در مناطق روستایی  6/9اعالم شده است.
این مولفه همچنین در بازه زمانی 1395-1398
مــورد مطالعه قــرار گرفته است که نرخ بیکاری
استان در سال  1398به مقدار 11/1درصد و رتبه
 21ام کشوری بود که با ا فزایش به مقدار 12/1
درصــد در بهار  1399و رتبه  22بــه مـقــدار 10/9
درصد در تابستان  1399و رتبه19کاهش یافت
و در پاییز همان سال با افزایش به مقدار 15/5
درصد رتبه  31را از آن خود کرده است.
طبق برخی بررسیها ،نــرخ اشتغال غیررسمی
استان ،حدود  11درصد است .رتبه متوسط نرخ
بیکاری استان در دوره  1395-1398بیست و
دوم کشوری بوده است.
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برگزاری دومین رویداد مجازی بین المللی کار آفرینی (تاک) در آذربایجان غربی
دومین رویداد مجازی بینالمللی کارآفرینی "تاک"
با مشارکت کمیته امداد و پارک علم و فناوری در
آذربایجانغربی برگزار و از صاحبان هفت ایده برتر
تجلیل شد.
به گزارش جام جم ،مراسم اختتامیه دومین رویداد
بینالمللی مجازی کارآفرینی «تاک  »۲با مشارکت پارک
علم و فناوری آذربایجان غربی و کمیته امداد امام
خمینی(ره) با حضور سید مرتضی بختیاری ،رئیس
کمیته امداد و مسئوالن استانی در ارومیه برگزار شد.
مرکز تخصصی ایده پردازی کارآفرینی کمیته امداد
امام خمینی ره استان آذربایجان غربی (مرکز تاک) به
همت معاونت اشتغال و خودکفایی استان در سال
 ۱۳۹۹و با حضور حاج آقا بختیاری رئیس کمیته امداد
امام خمینی (ره) کشور در پارک علم و فناوری ایجاد
شد .هدف از ایجاد این مرکز ،ایدهپردازی کارآفرینی
استفاده از ظرفیت کارآفرینان برتر ،فعاالن کسب و
کار ،شرکتهای دانش بنیان و واحدهای صنعتی
موفق به منظور شناسایی فرصتهای اشتغالزایی
جدید و تنوع بخشی به اجرای طر حهای اشتغالزایی
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سایر اقشار نیازمند جامعه هدف است.
در راین راستا اولین رویداد کارآفرینی تاک  ۱در سال
گذشته و در سطح ملی برگزار شد .برای این رویداد
کارآفرینی  ۶۴ایده ثبت شده بود که  ۳طرح به عنوان
ایده برتر شناخته شد و یک طرح هم برای اولین بار
در جهان با عنوان هود قالی ثبت اختراع شد.
با توجه به نتایج خوب اولین رویداد کارآفرینی تاک،
تصمیم بر برگزاری دومین رویداد کارآفرینی (تاک )2
به صورت بینالمللی شد .استارت کار در شهریور
سال  ۱۴۰۰زده شد و با همکاری تنگاتنگ پارک علم
و فناوری ،دانشگاههای ارومیه ،شرکتهای دانش
بنیان زده شد و دومین رویداد بینالمللی تاک  2در
سه محور ،اشتغالهای کمسرمایه بر ،اشتغالهای
بدون سرمایه و انقالب اقتصادی و نقش آن بر
اشتغالهای کوچک در  ۹دی و در محل هتل
بینالمللی آنا برگزار شد.
به دبیرخانه این رویداد  ۲۶۴ایده از کشورهای
مختلف جهان ارسال بود که با نظر تیم داوری  ۷ایده
به عنوان ایده برتر شناسایی و معرفی شد.
در جریان برگزاری رویداد بینالمللی تاک  2بیش از
 ۱۰۰۰فرصت شغلی برای سال  ۱۴۰۱شناسایی و تثبیت
شد.
در مراسم اختتامیه این رویداد بینالمللی وزیر
تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیته امداد
امام خمینی ره کشور و مسئوالن استانی سخنرانی
داشتند که در زیر بخشی از آن آمده است.
*  6هزار دانش آموز و دانشجوی نخبه تحت پوشش
کمیته امداد

سیدمرتضی بختیاری ،رئیس کمیته امداد در مراسم
اختتامیه دومین رویداد بینالمللی تاک گفت ۶ :هزار
دانش آموز و دانشجوی نخبه کشور تحت پوشش
این نهاد قرار دارند که هم اکنون بیشترین امکانات
برای بهبود وضعیت آموزشی آنان صورت میگیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر ۵۱هزار دانشجو و ۷۲۰
هزار دانش آموز مددجوی این نهاد حمایتی هستند
که اقدامات الزم برای بهرهمندی آنان همواره در
دستور کار بوده است.
رئیس کمیته امداد  اضافه کرد :در کنکور امسال ۷۰۰
مددجوی کمیته امداد برای ورود به دانشگاهیان
فرهنگیان در کنکور شرکت کردند که  ۵۴۶نفر شامل
حدود  ۸۰درصد آنان پذیرفته شدند.
وی خاطرنشان کرد :حمایت از دانشآموزان و
دانشجویان تحت حمایت با هدف موفقیت در
تحصیل و کسب مشاغل عالی ،بهترین شیوه
توانمندسازی جامعه هدف است.
بختیاری یادآور شد :کمیته امداد در صدد است تا
در فعالیتهای دانشبنیان و استارتاپی نیز ورود
کند تا زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان تحت
پوشش فراهم شود.
وی تصریح کرد :براساس مصوبه شورای عالی
اشتغال ،ایجاد حدود  ۵۰۰هزار شغل به این مجموعه
ابالغ شده که مقدمات اجرایی شدن آن آغاز شده
است .رئیس کمیته امداد با اشاره به حمایتهای
این نهاد از دانشآموزان کنکوری تحت حمایت،
اظهار کرد :برای سال آینده دانشآموزان تحت
حمایت از حمایتهای افراد پشتیبانی تلفنی و
کالسهای تقویتی کنکور برخوردار خواهند شد.
* ایجاد  500هزار فرصت شغلی از سوی کمیته امداد
در سال 1401
حجت اهلل عبدالمالکی ،وزیر تعاون،کار و رفاه
اجتماعی نیز در مراسم اختتامیه «دومین رویداد
بینالمللی تاک  »۲که در ارومیه برگزار شد ،به صورت
ویدئو کنفرانس گفت :در سال  ۱۴۰۱توسط کمیته
امداد  ۵۰۰هزار شغل ایجاد میشود.
وی  خطاب به مسئوالن استانی اظهار کرد :در سال
 ۱۴۰۱مصوبه شورای عالی اشتغال کشور ایجاد ۵۰۰
هزار شغل برای  ۵دهک پایین کشور به تولیت
کمیته امداد و همکاری کارآفرینان کشور انجام
میشود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه
سیاست دولت سیزدهم در خصوص اشتغال
استفاده از توان دستگاههای حاکمیتی و فعاالن
عرصه اقتصاد ،تولید و کارآفرینان نوآور است ،تصریح
کرد :اگر این دو گروه با دولت همکاری کنند میتوانند
معضالت مهم اقتصادی کشور را برطرف کنند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید به اینکه در

کمیته امداد در سالهای اخیر حوزه نوآوری جهش
خاصی داشته است ،یاد آور شد :امروز شاهد این
هستیم که ترکیب اشتغال در کمیته امداد به سمت
مشاغل نو ،پایدار و درآمد باال حرکت میکند.
وی در خصوص مجوزهای مشاغل خانگی خاطر
نشان کرد  :مجوز مشاغل خانگی از حالت مجوز
محور به سمت مجوز ثبت اعالن محور تغییر کرد
و پس از این ،هر فعال مشاغل خانگی بعد از ثبت
مجوز ،طی ۳روز میتواند فعالیت خود را شروع کند.
عبدالمالکی اظهار کرد :ظرف ماههای آینده باهمکاری
شهرداریها و شورای شهر در تمامی شهرهای
کشور ،بازارچههای موقتی در یکی از میدانهای
اصلی شهر ایجاد میشود تا کارگاههای خرد و کوچک
خانگی محصوالت خود را عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه هدایت تسهیالت بانکی باید
به سمت تولید و اشتغال هدایت شود ،تصریح
کرد :کمیته امداد یکی از نهادهای است  که بیش
از ۹۷درصد تسهیالت آن به سمت تولید و اشتغال
هدایت شده است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در
سالهای اخیر  ۱۹۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
پرداخت شد که اگر به درستی در مسیر اشتغال
صرف میشد اکنون شاهد بیکاری در کشور نبودیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :کسانی که
تسهیالت برای فعالیت اقتصادی دریافت میکنند
باید طبق استاندارد ،افرادی را بکار گرفته و بیمه کنند
تا بتوان  تحولی در اشتغال کشور ایجاد کرد.
* ایجاد  11هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی تا
پایان امسال
عزیز سهندی ،مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی
نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت یوم اهلل  ۹دی
روز ایثار و بصیرت و میثاق امت با والیت و شهادت
سردار شهید سلیمانی ،گفت :تا پایان سال جاری
بیش از  ۱۱هزار فرصت شغلی در آذربایجانغربی
ایجاد میشود .وی خاطرنشان کرد :بهبود وضعیت
معیشتی و رفع مشکالت اقتصادی خانوارهای
مددجو ،بوده و اشتغالزایی و خودکفایی مددجویان
یکی از راههای بهبود وضعیت معیشتی است.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی افزود :در
حال حاضر کمیته امداد به عنوان یک نهاد برنامه
محور ،هوشمند و دانش محور مبتنی بر ارزشهای
اخالقی و دینی  ۱۲۰خدمت مختلف را به جامعه هدف
ارائه میدهد که مهمترین آن اشتغال ،کارآفرینی و
توانمند سازی میباشد که یکی از راههای گذر از این
برهه است.
وی اظهار کرد :با نظارتی که توسط  ۱۰۵نفر از ناظران از
طر حها صورت گرفته است ،مشخص شد که در حال
حاضر  ۹۵درصد طر حها ،فعال و پویا بوده و طر حهای

ما به صورت هدایت شغلی و راهبری شغلی هدایت
میشوند و زود بازده ،بازار محور و مبتنی بر آموزش
است.
سهندی با اظهار اینکه تسهیالت تشویقی امداد هم
برای نیازمندان و هم برای توانمندان است تصریح
کرد :در اجرای طر حها از ظرفیت خیران کارآفرین و
مراکز کارآفرین به نحو احسن استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه رتبه اول ایجاد اشتغال در
استان به کمیته امداد اختصاص دارد ،بیان کرد:
متاسفانه حدود  ۳۰درصد بیکاران استان ،مخاطب
کمیته امداد هستند و در این راستا و برای حل
این مشکل برای نخستین بار سامانه جامع مزیت
سنجی شغلی در هر شهرستانی  ۵۰شغل دارای
مزیت را شناسایی کرده است و در عرصه کسب و کار
و کارآفرینی میتوانند از آن استفاده کنند.
سهندی ضمن یادآوری اینکه در کمیته امداد ۱۲۰
تنوع طرح وجود دارد ،یادآور شد :از جمله این طر حها
تولیدات فرش افشار تکاب و ریز ماهی خوی که ثبت
جهانی شده در حال حاضر با برند احسان خرید و
فروش میشود.
وی اظهار کرد :در حوزه اشتغال در کل سه راهبرد
اساسی وجود دارد که شامل بهبود فضای کسب و
کار ،توسعه همکاری با فعاالن کسب و کار ،و تکمیل
زنجیره میباشد.
مدیر کل کمیته امداد آذربایجانغربی در ادامه
با اظهار اینکه تا پایان امسال باید ۱۱هزار فرصت
شغلی ایجاد شود گفت :تاکنون  ۶هزار فرصت شغلی
با  ۲۲۰میلیارد تومان ایجاد شده است و با تسهیل
در همکاری بانکهای عامل بتوانیم تا پایان سال به
برنامههای اشتغال خود برسیم.
وی ادامه داد :باعث افتخار است که در فاصله کم
از افتتاح نخستین مرکز ایدهپردازی کارآفرینی کمیته
امداد ،هماکنون شاهد برگزاری دومین رویداد
بهصورت بینالمللی و مجازی هستیم و امیدواریم
بتوانیم در قالب این رویداد تعداد زیادی از این
طر حها را به فعلیت برسانیم و ما در کنار تامین
سرمایه این عزیزان باشیم.
سهندی افزود :پیشنهاد اولیه این موضوع توسط
کمیته امداد مطرح شده و بیشترین تاکید ما بر
اصالت ،بزرگ بودن طر حها ،نوآوری ،ابتکاری ،رسا،
قدرت اجرایی ،سادگی ،و سهولت اجرای طر حها
است.
گفتنی است ،رئیس کمیته امداد در سفر یک روزه
به استان آذربایجان غربی دیدارهایی با نماینده ولی
فقیه و امام جمعه ارومیه ،خانواده امدادگر متوفی بر
اثر بیماری کرونا و خانواده مددجوی اقلیتهای دینی
به مناسب آغاز سال نو میالدی با همراهی کشیش
ارامنه داشت.

دیدار رئیس کمیته امداد با نماینده
ولی فقیه در آذربایجان غربی
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با حضور اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه؛

پروژههای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری افتتاح شد
مراسم افتتاحیه پروژههای سازمان مدیریت آرامستانهای
شهرداری با حضور اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه
و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه و جمعی از
مسئولین شهری برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات و اطالع رسانی سازمان مدیریت
آرامستانهای شهرداری ارومیه ،حجت االسالم عباسعلی
مؤمن در این مراسم با اشاره به عملکرد  8ماهه ،گفت :زمان
شروع به کار در باغ رضوان ارومیه با هجمههای مختلفی رو به
رو شدیم که این دست اندازها ،توسعه آرامستان شهرداری
را کمی به تعویق انداخت که الحمداهلل با همت همکاران و
تالشهای شبانه روزی ،همجمههای وارده را خنثی کردیم.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه با
اشاره به مشکل قبله در برخی از قبور ،افزود :تخریب و ایجاد
مجدد قبور با پیک پنجم کرونا مصادف بود که موجب بروز
بحران در آرامستان شد.وی با بیان این که همزمان با شروع
پیک پنجم کرونا تعداد فوتیها در روز به  42نفر افزایش یافت،
خاطرنشان کرد :از این تعداد  30فوتی مربوط به کرونا و  12فوتی
معمولی بود.
مومن با اشاره به اینکه غساالن ،دفن کنها و کارمندان باغ
رضوان نیز در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا بودند،
گفت :با توجه به سختی کار و ابتالی یک سوم از غساالن به
ویروس منحوس کرونا ،متاسفانه هیچ تقدیری از زحمات این
عزیزان صورت نگرفت.
* گزارش عملکرد  8ماهه سازمان مدیریت آرامستان
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه با اشاره
به اینکه انضباط مالی و مدیریت منابع مالی حرف اول را در
آرامستانهای شهرداری ارومیه میزند ،تصریح کرد :هزینههای
عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ارومیه
سالجاری  72میلیارد و نهصد میلیون ریال بوده است .مومن
با اشاره به احداث  5هزار و  566قبر طی  8ماه گذشته ،گفت:
در قطعات  65 ،64 ،60و  49به تعداد  507قبر تخریب و بازسازی
شده و همچنین  2500قبر  2طبقه و  566قبر تک طبقه احداث
شده است.
وی اضافه کرد :در بحث بتن ریزی ،زیر  1هزار و  536قبر و

مابین قبور 1هزار و  532متر مربع بتن ریزی شده است که در
مجموع  3600متر مربع بتن ریزی در آرامستان شهرداری ارومیه
انجام شده است .مدیریت سازمان آرامستانهای شهرداری
با بیان اینکه در  8ماهه سالجاری  16هزار و  445متر مکعب
خاکبرداری در باغ رضوان ارومیه انجام شده است ،افزود :در
قطعه هنرمندان دو هزار و  961متر مکعب ،قطعه  55به متراژ
شش هزار و  564متر مکعب ،قطعه  57به متراژ سه هزار و 825
متر مکعب ،قطعه خانواده شهدا به متراژ یک هزار و  470متر
مکعب و فاز  2در قطعه  49به متراژ یک هزار و  625متر مکعب
خاکبرداری شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :برای تسریع در روند خدمات اداری
و استقرار کارکنان  11اتاق در متراژ قریب به  400متر مربع به بنای
ساختمان اداری اضافه شد.
مدیریت سازمان آرامستانهای شهرداری ارومیه اذعان
داشت :برای گرامیداشت یاد و خاطره آیت اهلل فوزی ،بنیانگذار
آرامستان شهرداری عکسی از وی طراحی و ساختمان قدیمی به
نام ایشان مزین گردید و یک اتاق نیز به پایگاه مقاومت بسیج
شهدای گمنام باغ رضوان اختصاص یافت.
مومن با اشاره به اینکه از سال  1351تاکنون  120هزار و 680

نفر فوتی در باغ رضوان ارومیه داشتیم ،گفت :از شیوع
ویروس منحوس کرونا تا کنون  3هزار و  680کرونایی در باغ
رضوان ارومیه دفن شده است که از این تعداد  1هزار و 976
فوتی کرونایی مربوط به سالجاری است .عضو اسبق هیات
مدیره آرامستانهای کشور با اشاره به نیمه مکانیزه شدن
غسالخانهها و جابهجایی اموات از طریق جرثقیلها ،تصریح
کرد :برای حفظ آرامش روحی و روانی غساالن ارتباط بین
غسالخانه و مردم قطع شده و ورود و خروج اموات از طریق نوار
نقاله صورت میگیرد.
وی با اشاره به عدم شماره گذاری صحیح قطعهها و سردرگم
شدن مردم ،گفت :برای دسترسی راحت مردم به قطعات و
زیارت اموات ،تابلوهای جهت دار از سوی باغ رضوان ارومیه
تعبیه شده است .مومن با اشاره به اینکه خیابانهای باغ
رضوان نیز به نام شهدای شاخص شهر ارومیه نامگذاری شده
است ،افزود :از ورودی تا نمازخانه به نام سردار شهید مهدی
باکری ،از نمازخانه تا اول قطعه  49به نام مجاهد نستوه حجت
االسالم والمسلمین حاج آقای حسنی و از قطعه  49به باال
به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری و
تابلوها نصب گردیده است.

وی تصریح کرد :مردم میتوانند با نصب اپلکیشن باغ رضوان
از راهنمای این اپلکیشن از هنگام ورود به باغ رضوان تا سر
قبر اموات خود استفاده کنند و حتی امکان زیارت مجازی برای
خانوادهها از طریق این اپلکیشن از سراسر دنیا فراهم است.
وی احداث پارکینگ  ۲طبقه ،غسالخانه و سردخانه مکانیزه،
انبار ،اتاق برای غساالن و تمام قسمتهای مربوط به انجام
تشریفات شرعی اموات ،سالن برگزاری مراسمات ،غذاخوری و
احداث مهد کودک و پارک کودک را از برنامهها و چشم انداز ۵
ساله آرامستانهای شهرداری ارومیه خواند.
* نصب نقشه جامع در ورودی باغ رضوان
مناف زاده ،رییس خدمات شهری شهرداری ارومیه نیز در این
آیین با اشاره به اجرای طرح توسعه ساختمان اداری گفت:
عرصه سطح اشغال ساختمان  750متر مربع بود که فقط 360
متر مربع از این فضا با  5اتاق مفید واقع شده و بقیه به صورت
بالکن بود که با هزینهکرد هفت میلیارد ریال برای تامین محل
مورد نیاز پرسنل 11 ،اتاق با متراژ قریب به  400متر مربع به فضای
اداری اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه شماره قطعات باغ رضوان به صورت
سریالی و پشت سر هم نبود ،اظهار داشت :با نصب نقشه

جامع در ورودی باغ رضوان ،مردم میتوانند در حین ورود به باغ
رضوان ارومیه مسیر خود را برای زیارت اموات ،مشخص کنند.
* تقدیر از زحمات کارکنان آرامستان شهرداری ارومیه در ایام
کرونا
احد یوسفی ،دبیر اول شورای اسالمی شهر ارومیه نیز در افتتاح
پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام باغ رضوان ارومیه از
زحمات و تالشهای بسیجیوار کارکنان آرمستان شهرداری
تشکر کرد و گفت :زحمات کارکنان آرامستان شهرداری ارومیه
که در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا در حال
خدمت رسانی بودند ،ستودنی و شایسته تقدیر است.
* سردار سلیمانی نمونه بارز یک بسیجی است
سرهنگ عیوضلو ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه
نیز در آیین افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام باغ
رضوان ارومیه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را
نمونه بارز یک فرد بسیجی خواند و گفت :تا بسیج و بسیجی
هست ،نظام جمهوری اسالمی از سوی دشمنان تهدید
نخواهد شد.
وی در پایان از زحمات بسیجی وار کارکنان آرامستانهای
شهرداری ارومیه تقدیر و خواستار ادامه راه شهدا شد.

رشد ارزش افزوده و بهبود معیشت ،تمهید
دولت برای بخش کشاورزی
استاندار آذربایجان غربی گفت :رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کنار بهبود
معیشتی فعاالن این حوزه با لحاظ ارتقای راندمان آب از برنامههایی است که در
راستای توسعه این بخش مهم از اقتصاد استان دنبال میشود.
به گزارش جامجم محمدصادق معتمدیان در بازدید سرزده از سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی افزود :کشاورزان نقش بسیار مهمی در اشتغال ،تولید
ثروت و درآمد استان دارند و باید نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد که این
نگاه در الیحه بودجه سال آینده لحاظ شده است.
وی با اشاره به هدفگذاری کالن رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور طی
سال آینده ،این رقم را در استان  ۷.۳درصد اعالم کرد و ادامه داد :یکی از مهمترین
مولفههای رسیدن به این رشد ،بخش کشاورزی است.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد :البته توجه به این حوزه بسیار ضروری
است زیرا زیرساختهای مناسبی از زمین گرفته تا آب در استان داریم و وجود
موقعیت ژئوپلتیک و قرار گرفتن در مسیر شاهراههای بینالمللی نیز بر اهمیت
این حوزه افزوده است .معتمدیان بیان کرد :تحقق رشد اقتصادی مدنظر در حوزه
کشاورزی آذربایجان غربی طی سال آینده ،اثر بسیار خوبی در حوزه اشتغال استان
خواهد داشت و افزایش درآمد ،صادرات و ارزآوری را نیز در این بخش موجب
میشود .وی مدیریت مصرف آب را یکی از مهم ترین نیازهای بخش کشاورزی
برشمرد و اظهار کرد :درصدد هستیم با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه اقدامات
نرم افزاری مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهیم .استاندار آذربایجان غربی

همچنین بر اجرای سند سازگاری با کم آبی در آذربایجان غربی تاکید کرد و افزود:
توسعه کشت گلخانه ای و تغییر الگوی کشت ،ایجاد مقدمات مکانیزه کردن
اراضی ،استفاده از سیستمهای نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار از اولویتهای ما
در این بخش است .وی با انتقاد از سوءاستفاده واسطهها از دسترنج و حاصل
زحمات کشاورزان بیان کرد :تالش داریم با ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و
بستهبندی ،عقب ماندگیهای این بخش را جبران کنیم که در این خصوص از همه
ظرفیتهای سرمایهگذاری استفاده خواهیم کرد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی خبر داد؛

رهاسازی  ۶مصدوم در حادثه تصادف محور سلماس_خوی
مدیر عامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی از حادثه برخورد  ۲دستگاه
خودروی سواری در محور سلماس_خوی که به مصدومیت  ۶نفر منجر شد ،خبر
داد.
به گزارش جامجم ،جعفرزاده اظهار کرد :این حادثه شامگاه  ۱۳دی ماه در محور
سلماس_خوی اتفاق افتاد ،که با درخواست مرکز فوریت  ۱۱۵برای امداد رسانی
و رهاسازی اکیپ امدادی پایگاه امداد و نجات جادهای جمعیت هالل احمر
شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند .وی در ادامه گفت :تیم پایگاه
امداد و نجات جادهای شهرک صنعتی هالل احمر سلماس با خودرو نجات به
محل حادثه اعزام و بعد از حضور در محل حادثه  ۶نفر دچار حادثه شده بودند که
با استفاده از تجهیزات ست هیدرولیک نجات مصدومان گرفتار شده در داخل
خودرو را رها سازی کردند .جعفرزاده افزود :این حادثه  ۶مصدوم در پی داشت
که از این تعداد  ۲نفر از مصدومین توسط نجاتگران هالل احمر رهاسازی و بعد
از انجام کمکهای اولیه ،مصدومان جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل
اورژانس شدند .جعفرزاده بیان کرد :همچنین اعضای تیم واکنش سریع امداد
و نجات جمعیت هالل احمر استان جان یک فرد گرفتار شده را در ارتفاعات کوه
زنبیل ارومیه نجات دادند .وی ادامه داد :در پی تماس یک کوهنورد با سامانه ۱۱۲
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان که در

 ۲۵کیلومتری محور ارومیه  -تبریز در ارتفاعات کوه زنبیل ارومیه گرفتار شده بود،
بالفاصله تیم واکنش سریع هالل احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت :نجاتگران تیم واکنش سریع پس از ارزیابی و گرفتن شرح حال و تثبیت
جسمانی و روانی فرد با توجه به ترس و استرس شدید فرد حادثه دیده و عدم
توانایی در بازگشت از مسیر ،وی را به پایین کوه هدایت و تحویل خانواده ایشان
دادند.

