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ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی: 
در راستای ارتقای زیرساختهای توسعه استان، 

اولویت اول تخصیص بودجه در استان مربوط به 
آموزش و پرورش و توسعه زیرساختهای

 آموزشی است

صفحه 4

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ــوری را  ــن کش ــت: خیری ــوری گف ــت جمه ریاس
ــه  ــی ب ــرایط مطلوب ــه ش ــتانهایی ک ــمت اس ــه س ب
جهــت زیرســاختها ندارنــد، ســوق مــی دهیــم کــه 
آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن راســتا مــورد توجــه 

ــرد.  ... ــی گی ــرار م ــژه ق وی

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ریی
هــای  بخــش  عملکــرد  ارومیــه 
فرهنگــی و حقوقــی ایــن اداره در ســه 
ــرد. ــریح ک ــالجاری را تش ــاه اول س م

علــی بابایــی در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار جــام جــم آذربایجــان غربــی 
ــه تشــریح عملکــرد ســه ماهــه اول  ب
ســالجاری پرداخــت و افــزود: آرامــش 
ــژه  ــی از کاروی ــت اله ــاری و ضیاف به

ــم... ــای مه ه

 رییــس اولیــن جشــنواره ملــی 
عکــس دریاچــه ارومیــه اســامی ۲۷ 
ــه مرحلــه  ــآر آنهــا ب عــکاس کــه آث
نهایــی جشــنواره راه یافتــه اســت را 

اعــام کــرد .
ــی اصغــر احمــدزاده در گفــت و  عل
گــو بــا جــام جــم آذربایجــان غربــی 
اظهــار کــرد:  در پــی برگــزاری 
جلســه هیئــت داوران و داوری آثــار 
ــه ی جشــنواره  ــه دبیرخان ارســالی ب
بــا حضــور آقایــان جــواد پورصمــد، 
فرهنــگ  اصغرخانــی،  اســفندیار 
تبریــزی،  مهــرداد  و  صفایی پــور 
ــکاس  ــر از ۲۷ ع ــوع ۵۲ اث در مجم
بــه مرحلــه نهایــی و شــرکت در 
بخــش مســابقه و نمایشــگاه اولیــن 
جشــنواره ملــی عکــس دریاچــه 

ــد. ــه راه یافتن ارومی
عکاســان  اســامی  احمــدزاده   
را بــه ایــن شــرح اعــام کــرد: 
مجتبــی اســماعیل زاد، مینــا امیــن، 
ــر،  ــدی پورنص ــاه زاده، مه ــادی پن ه
ــوان جعفــری،  ــد، کی ســیامک جاوی
آذیــن  جلیــل زاده،  محمدرضــا 
حقیقــی، هومــن حیدری،احســان 
دانشــبد، امیــن رحمانــی، اکبــر 
ــدی  ــپهری، مه ــدی س ــی، مه رفاه
ســیاح  امیــن  ســید  ســعادت، 
ــد  ــیخ علیزاده، احم ــژن ش ــی، بی مل
ــه  ــی، ملیح ــهیل فرج ــی، س صالح
ــا  ــردار، احمدرض ــو، داود قه قراچه ل

مهــدی  مجیــدی،  حمیدرضــا  کریمــی، 
ــف  ــازاده، یوس ــین م ــور، امیرحس محبی پ
ندیم پــور، مینــا نوعــی، متیــن هاشــمی .

 بــه گفتــه ی رییــس اولیــن جشــنواره ملــی 
ــان از  ــن عکاس ــه ای ــه ارومی ــس دریاچ عک
ــز، زنجــان،  شــهرهای تهــران، ارومیــه، تبری
ــان،  ــو، عجب شــیر، ســاری، اصفه اراک، ماک
ــنواره  ــن جش ــتان در ای ــاه و تاکس کرمانش

شــرکت کرده انــد.
 هفتــه ی پیــش یــک تــور ســه روزه ی 
عکاســی از دریاچــه ارومیــه نیــز بــا شــرکت 
ــابور،  ــران، نیش ــهرهای ته ــکاس از ش ۱۴ ع
و  اصفهــان  تبریــز،  کرمانشــاه،  ســاری، 
ــن جشــنواره برگــزار  ماکــو در حاشــیه ی ای

ــد. گردی
احمــدزاده گفــت: در اولیــن جشــنواره ملــی 
عکــس دریاچــه ارومیــه ۱۳۵ عــکاس در 

دو بخــش مجموعــه و تــک 
ــه  ــد ک عکــس شــرکت کرده ان
ــال  ــا ارس ــاش آنه ــل ت حاص
ــه  ــه دبیرخان ــس ب ۱۰۱۲ عک

ــود. ب
ــز در  ــر نی ــزود: ۴۳ نف  وی اف
ــل  ــا موبای ــی ب ــش عکاس بخ
شــرکت  عکــس   ۱۵۸ بــا 
ــر  ــاس نظ ــر اس ــه ب کرده اندک
هیئــت داوران فقــط ۷ عکــس 
شایســته ی حضــور در مرحلــه 
نهایــی و مســابقه بوده انــد.

جشــنواره  اولیــن  رییــس   
ملــی عکــس دریاچــه ارومیــه 
آثــار  نمایشــگاه  گفــت: 
ــنواره از  ــن جش ــده ی ای برگزی
ــاه  ــر م ــم تی ــنبه ده روز دوش
در محــل نگارخانــه ارومیــه 
واقــع در حــوزه هنــری افتتــاح 
شــده و تــا ۱۵ تیــر مــاه همــه 
روزه از ســاعت ۱۶ الــی ۲۰ 
عاقمنــدان  بازدیــد  جهــت 

ــود. ــد ب ــر خواه دای
 وی افــزود: مراســم اختتامیــه 
جشــنواره و اهــدای جوایــز بــه 
ــنبه  ــز روز ش ــر نی ــرات برت نف
۱۵ تیــر مــاه ســاعت ده ونیــم 
شــهرداری  آمفی تئاتــر  در 
ســازمان  در  واقــع  ارومیــه 
فرهنگــی ورزشــی و اجتماعــی 
ــا حضــور  شــهرداری ارومیــه ب
مقامــات و هنرمنــدان برگــزار خواهــد شــد.

 اولیــن جشــنواره ملــی عکــس دریاچــه 
ارومیــه بــا هــدف بازشناســاندن، کمــک بــه 
حفاظــت و همچنیــن معرفــی ظرفیت هــای 
و  ســامت  گردشــگری،  ســرمایه گذاری، 
ــن  ــرای اولی ــه ب ــه ارومی ــب وکار دریاچ کس
ــهرداری  ــط ش ــی و توس ــطح مل ــار در س ب
کانشــهر ارومیــه در حــال برگــزاری اســت.

نمایشگاه اولین 
جشنواره ملی عکس دریاچه ارومیه گشایش یافت

52 اثر از 2۷ عکاس به بخش مسابقه و نمایشگاه راه یافتند
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بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــر  ــال حاض ــت : درح ــی گف آذربایجان غرب
یــک میلیــون و ۲۴۷هــزار و ۱۶۰ مشــترک 
ــن  ــه از ای ــود دارد ک ــتان وج ــرق در اس ب
تعــداد ۸۱ درصــد مشــترکان بــرق اســتان 
)ادارات،  عمومــی  درصــد   ۳.۵ خانگــی، 
مراکــز دولتــی، مــدارس و دانشــگاه ها(، 
۲.۷ درصــد مشــترکین کشــاورزی، ۰.۵ 
ــترکین  ــد مش ــی و ۱۳ درص ــد صنعت درص

تجــاری  هســتند.

ــاالنه  ــرد: س ــر نشــان ک ــو خاط حســن بکل
مــگاوات  و ۲۸۴  و ۸۸۷هــزار  ۴میلیــون 
ســاعت مصــرف بــرق اســتان اســت کــه از 
ایــن مقــدار، ۸۱ درصــد مشــترکان خانگــی 
مصــرف  را  اســتان  بــرق  درصــد   ۴۰  ،
مــی کننــد ۱۱ درصــد مصــرف توســط 
مشــترکین عمومــی، ۲۲.۵ مصــرف ســاالنه 
بــرق توســط بخــش کشــاورزی اســت کــه 
البتــه بیشــترین مصــرف بخــش کشــاورزی 
۳۳ درصــد مصــرف در زمــان پیــک مصــرف 
)۱۵ خــرداد تــا ۱۵ شــهریور( اســت ضمــن 
ــتان  ــرق اس ــرف ب ــد مص ــه ۱۸ درص اینک
توســط بخــش صنعــت، ۸.۵ درصــد توســط 
ــه ۲.۱ درصــد  ــک ب بخــش تجــاری و نزدی
انجــام  مصــرف توســط معابــر شــهری 

می گیــرد.
انقــاب شــکوهمند  از  افــزود: بعــد  وی 
اســامی، ۱۰۰ درصــد خانوارهــای شــهری 

و 99.۸ خانوارهــای روســتایی از نعمــت 
ــه  ــا ب ــه ت ــتند بطوریک ــد هس ــرق بهره من ب
امــروز ۲۸۱۲ روســتای اســتان بــرق دار 
ــتاهای  ــام روس ــداد، تم ــن تع ــت و از ای اس
حتــی  اســتان  خانــوار   ۱۰ بــاالی 
هماننــد  افتــاده  دور  نقــاط  روســتاهای 
ــرزی  ــر م ــگاه های صف ــرزی و پاس ــاط م نق

شــده اند. بــرق دار 

بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
 ۱۱ کــرد:  اظهــار  آذربایجان غربــی 
ــا  ــز ت ــوار اســتان نی ــر ۱۰ خان روســتای زی
هفتــه دولــت از نعمــت بــرق بهره منــد 
ــوار  ــر ۵ خان خواهــد شــد و 9 روســتای زی
ــرق  ــه ب ــزی ب ــا برنامه ری ــز ب ــده نی باقی مان

خواهندیافــت. دسترســی 
وی خاطــر نشــان کــرد: بــرای احــداث 
شــبکه هــای تولیــد و انتقــال زحمــات 
ــذر  ــرای گ ــی شــود و ب ــادی کشــیده م زی
ــی  ــد همراه ــار تابســتان، نیازمن ــک ب از پی

ــتیم. ــترکان هس ــه مش هم
بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
متوســط  اظهــار کــرد:  آذربایجان غربــی 
مصــرف بــرق در اســتان بــه ازای هــر 
خانــوار ۱۶۲ کیلــووات در مــاه یــا ۳۳۰ 
کیلــووات در دوره اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــاه  ــووات در م ــور ۲۵۴ کیل ــن کش میانگی
ــیری  ــتانی سردس ــا اس ــتان م ــه اس و اینک
ــه شــمار مــی رود. ــی ب اســت  رقــم معقول

ــا محاســبه تمــام مشــترکین،  ــزود: ب وی اف
متوســط مصــرف بــرق در اســتان ۳۲۶ 
کیلــووات در هــر مــاه اســت ضمــن اینکــه 
ــه  ــوط ب بیشــترین مصــرف در اســتان، مرب
شهرســتان ارومیــه و ســپس شــهرهای 
شــمالی اســتان و کمتریــن مصــرف مربــوط 

ــکاب اســت. ــدران و ت ــه چال ب

ــرق  ــترکان ب ــداد مش ــرد: تع ــه ک وی اضاف
اســتان در اواخــر ســال 9۷ نســبت بــه 

ســال قبــل آن، ۲.۶ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت  در حالیکــه مصــرف بــرق در اســتان 

۱۶ درصــد رشــد داشــته اســت.

گرمــا،  فصــل  در  گفــت:  حســن بکلو 
مصــرف بیشــتر در بخــش خانگــی افزایــش 
پیــدا مــی کنــد و بــرای ایــن منظــور 
برنامه هایــی  مصــرف  کاهــش  بــرای 
تــدارک دیــده شــده و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت،  ــیری اس ــر گرمس ــه غی ــتان منطق اس
۳۰۰ کیلــووات بــرای هــر مــاه مصــرف 
اســتاندارد هــر مشــترک در نظرگرفتــه 

ــت. ــده اس ش
وی ادامــه داد: اگــر مشــترکان از میــزان 
مصــرف اســتاندارد باالتــر برونــد بــه عنــوان 
مشــترک پرمصــرف شــناخته مــی شــوند و 
اگــر مشــترک نســبت بــه ســال گذشــته از 
ایــن میــزان مصــرف کاهــش داشــته باشــد، 
ــه ازای  ــترک ب ــد و مش ــویق خواهدش تش
هــر کیلــووات ۵۲۴ ریــال پــاداش دریافــت 

خواهدشــد.
بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان غربــی بیــان کــرد: بــا توجــه 
بــه بررســی های انجــام شــده در ســال 
گذشــته، بحــث تغییــر ســاعت ادارات و 
ــش  ــری در کاه ــی تغیی ــتگاه های دولت دس
ــا  ــه ب ــدارد بلک ــرژی ن ــرف ان ــدار مص مق
ــرق در  ــرف ب ــک مص ــه پی ــه اینک ــه ب توج
ــود،  ــا ۱۶ خواهــد ب کشــور از ســاعت ۱۲ ت
ــی  ــش دولت ــاعتی کار بخ ــک س ــش ی کاه
می توانــد یــک ســاعت مصــرف ســاعت 
پیــک را کاهــش دهــد بــه طوریکــه بــاری 
بــه میــزان بــرق مصرفــی یــک شــهر 
در  شــبکه  ســوی  از  اشــنویه  همچــون 
ــن  ــد ضم ــته خواهدش ــک برداش ــان پی زم
ــی  ــتگاه های دولت ــده دس ــعی ش ــه س اینک
در زمــان پیــک مصــرف خــود را از طریــق 

ــد. ــن کنن ــا تامی ژنراتوره
ــه  ــردم همیش ــرد: م ــار ک ــن بکلو اظه حس

مــا را بــرای کاهــش مصــرف و شــرایط 
ــرده  ــی ک ــک همراه ــان پی ــخت در زم س
ــز  ــیما نی ــانه و صداوس ــاب رس ــد و اصح ان
ــردم  ــویق م ــازی و تش ــر روی فرهنگ س ب
ــد. ــه کــم مصــرف کــردن تــاش می کنن ب

بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــک  ــالیانه نزدی ــزود: س ــی اف آذربایجان غرب
۴۰۰ تــا ۵۰۰ تــن کاغــذ بــرای ارائــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــرف م ــذی مص ــوض کاغ قب
بــرای احتــرام بــه طبیعــت و اســتفاده 
از خدمــات غیرحضــوری، شــماره تلفــن 
ــه ۷۰ درصــد مشــترکان  ــک ب همــراه نزدی
دریافــت و ثبــت شــده و برنامــه هــای مــا 

ــراه  ــن هم ــه تلف ــذی ب ــوض کاغ ــر قب تغیی
ــا تلفــن ثابــت اســت کــه راهکارهایــی را  ی

ــم . ــر داری مدنظ
ــا ایــن اقــدام  وی اضافــه کــرد: امیــدوارم ب
ــی  ــا الکترونیک ــا ی ــش هزینه ه ــاهد کاه ش
ــه  ــرق و کمــک ب ــه مصــرف ب شــدن هزین

اقتصــاد کشــور باشــیم.
خدمــات  بیشــتر  گفــت:  حســن بکلو 
شــرکت توزیــع بــرق بصــورت الکترونیکــی 
بــرای کمــک بــه مــردم و تســریع در انجــام 
کارهــا انجــام مــی شــود و در حــال حاضــر 
تعــداد خدمــات الکترونیکــی شــده بــه ۲۸ 

ــت. ــیده اس ــت رس خدم

بیشتر خدمات
ــرق بصورت  ــع ب  شــرکت توزی
الکترونیکــی بــرای کمــک بــه 
مــردم و تســریع در انجــام 
کارهــا انجــام مــی شــود و در 
حــال حاضــر تعــداد خدمــات 
الکترونیکــی شــده بــه 28 

ــت. ــیده اس ــت رس خدم
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حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  سرپرســت 
بــا  گفت وگــو  در  غربــی  آذربایجــان 
خبرنــگار جــام جــم  ارومیــه، بــا اشــاره بــه 
ــل  ــجویان فارغ التحصی ــوزی دانش مهارت آم
اظهــار داشــت: یکــی از اصلی تریــن دغدغــه 
فارغ التحصیــل،  جوانــان  و  دانشــجویان 
نداشــتن مهــارت کافــی بــرای ورود بــه 
بــازار کار اســت و ایــن امــر ســبب  افزایــش 

نــرخ بیــکاری در کشــور می شــود.
ــالت  ــه رس ــاره ب ــا اش ــد ب ــوب پوراس یعق
ــه  ــه ای، گفــت: وظیف دانشــگاه فنــی و حرف
ایــن دانشــگاه ها تربیــت و پــرورش  نیــروی 
کار ماهــر بــرای ورود بــه بــازار کار بــوده و 
ــت  ــوزی اس ــارت آم ــواره مه ــدف آن هم ه

ــی. ــک مــدرک تحصیل ــه ی ــاً ارائ ــه صرف ن
مجــرب  اســاتید  از  اینکــه  بابیــان  وی 
ــزود:  ــود، اف ــتفاده می ش ــس اس ــرای تدری ب

ــلط  ــگاه مس ــن دانش ــاتید ای اس
علــم  از  باالیــی  بــه ســطوح 
ــه در  ــتر دروس ک ــوده و بیش ب
ــه ای  ــی و حرف ــگاه های فن دانش
ــرای  ــی و ب ــود عمل ــه می ش ارائ

ــت. ــه اس ــب تجرب کس

ــزار  ــه اب ــاره ب ــا اش ــد ب ــور اس پ
ایــن  در  آمــوزی  مهــارت 
دانشــگاه، بیــان کــرد: دانشــگاه 
ــی دارای  ــان غرب ــی آذربایج فن
هــا  آزمایشــگاه  و  هــا  کارگاه 
ــب  ــرای کس ــاال، ب ــطح ب در س
تجربــه  و  مهارتــی  دانــش 
کارگاه  ایــن  فضــای  و  بــوده 
ــا وکارگاه  ــه ه ــه کارخان ــا ب ه
ــازی  ــبیه س ــدی ش ــای تولی ه

. ند شــده ا

اولویــت  اینکــه  بابیــان  وی 
دانشــگاه تجهیــز ایــن کارگاه هــا 
تجهیــزات  گفــت:  اســت، 
موجــود در دانشــگاه ها همــواره 
مــی  به روزرســانی  و  تجدیــد 
بعــد  دانشــجویان  تــا  شــود 
تکنولوژی هــای  بــا  فارغ التحصیلــی  از 
ــد آشــنایی داشــته و دچــار مشــکل و  جدی

نباشــند. ناآگاهــی 

حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  سرپرســت 
ــلط  ــه تس ــاره ب ــا  اش ــی ب ــان غرب آذربایج
فنــی  دانشــگاه های  دانشــجویان  بــاالی 
بیــان  دانشــجوها  دیگــر  بــه  نســبت 
فارغ التحصیــان  بیــکاری  درصــد  کــرد: 
دیگــر  از  کمتــر  فنــی  دانشــگاه های 
ــان  ــن جوان ــتر ای ــوده و بیش ــگاه ها ب دانش
بعــد از دانشــگاه صاحــب شــغل می شــوند.

خودکفایــی  بــه  اشــاره  بــا  اســد  پــور 
دانشــجویان در تجهیــز بیشــتر کارگاه هــای 
ــزود: بیشــتر  ــه ای، اف ــی و حرف دانشــگاه فن

ــگاه ها  ــزات آزمایش ــاز و تجهی ــزار موردنی اب
و کارگاه هــا در خــود دانشــگاه و توســط 
ــن  ــه ای ــوند ک ــاخته می ش ــجویان س دانش
ــری  ــا و یادگی ــش هزینه ه ــبب کاه ــر س ام
ــدات می شــود. بیشــتر دانشــجویان در تولی

دانشــگاه فنــی و حرفــه ای آذربایجان 
غربــی، جــزو 9 دانشــگاه برتر کشــور 
وی بابیــان اینکــه تجهیــزات تولیدشــده 
خــود  بــر  عــاوه  دانشــجویان  توســط 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان  بــه 
ــی  ــان غرب ــر در آذربایج ــگاه های دیگ دانش
ــت:  ــود گف ــه می ش ــتان ها عرض ــر اس و دیگ
بــرق،  ماننــد  مختلــف  رشــته های  در 
ــی  ــته های فن ــر رش ــزی و دیگ ــع فل صنای
ــتگاه  ــواب، ایس ــت خ ــد تخ ــی مانن تولیدات
موردنیــاز  کــه  آنچــه  هــر  و  اتوبــوس 
ــن  ــجویان ای ــط دانش ــد توس ــگاه باش دانش

می شــود. تولیــد  دانشــگاه 

حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  سرپرســت 
دانشــجویان  افــزود:  غربــی  آذربایجــان 
ــر  ــه ای بســیار کمت ــا هزین ــن دانشــگاه ب ای
عرصه هــای  در  فعــال  شــرکت های  از 
مختلــف تولیــدات داشــته و بــا هزینــه 
فقــط  و  می کنیــم  عرضــه  نیــز  کمــی 

دســتمزدی بــرای دانشــجویان در نظــر 
می شــود. گرفتــه 

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز خاقیت 
ــی و  ــگاه فن ــرد: دانش ــان ک ــوآوری بی و ن
حیــث  از  غربــی   آذربایجــان  حرفــه ای 
پژوهشــی و آموزشــی جــزء  9 دانشــگاه  
ــن  ــت ای ــوز فعالی ــوده و مج ــور ب ــر کش برت
ــد  ــرای چن ــدودی ب ــداد مح ــز در تع مرک
ــان  ــه آذربایج ــت ک ــده اس ــتان صادرش اس

غربــی یکــی از ایــن استان هاســت.

ــرای  ــی ب ــای تخصص ــزاری دوره ه برگ
ــوان بان

پــور اســد بــا اشــاره بــه نحــوه فعالیــت ایــن 
ــدازی  ــدف از راه ان ــرد: ه ــح ک ــز تصری مرک
توســعه  خاقیــت،  شــکوفایی  مرکــز 
کســب وکار و نــوآوری ایجــاد فرصــت بــرای 
دانشــجویان بــوده تــا ایــن طرح هــا توســط 
ــث  ــتابنده از حی ــرکت های ش ــن و ش ناظری
ســرمایه گذاری  و  تجاری ســازی  ارزش 

ــد. ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــی و ب بررس

حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  سرپرســت 
ــزاری  ــه برگ ــا اشــاره ب ــی ب آذربایجــان غرب
بــرای  مختلــف  آموزشــی  کاس هــای 
بانــوان در ایــن دانشــگاه افــزود: بــرای 

ــه ای  ــی و حرف ــگاه فن ــار در دانش ــن ب اولی
آموزشــی  تخصصــی  آزمایشــگاه  اســتان 
ــان  ــوان و آقای ــرای بان ــل ب ــرات موبای تعمی
برگــزار می شــود کــه هــدف ایــن دانشــگاه 
ــن  ــم در ای ــروی کار خان ــت نی ــتر تربی بیش

ــت. ــش اس بخ

پــور اســد بــا اشــاره بــه نحــوه برگــزاری این 
کاس هــای تخصصــی، بیــان کــرد: تمامــی 
بانــوان اعــم از دانشــجویان ایــن دانشــگاه و 
ــا  ــن کاس ه ــد در ای ــر می توانن ــراد دیگ اف
شــرکت کننــد و بعــد از پایــان ایــن دوره از 
طــرف دانشــگاه مــدرک اتمــام دوره صــادر 
ــس از  ــن دانشــگاه پ ــن ای می شــود همچنی
ــام در ایــن دوره هــا  تکمیــل ظرفیــت ثبت ن
ــی  ــورت عمل ــی را به ص ــای آموزش کاس ه

ــد. ــروع  می کن ش
آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری  وی  
ــت  ــای واقعی ــی بازی ه ــد طراح ــر مانن دیگ
ــوآوری  ــاد ن ــرای ایج ــی ب ــازی را فرصت مج
ــت:  ــت و گف ــا دانس ــکوفایی خاقیت ه و ش
در ایــن دوره هــا افــراد طراحــی چنیــن 
ــدن  ــاد گرفتــه و بعــد از گذران بازی هــا را ی
ایــن آموزش هــا می تواننــد در بــازار کار 
ــد. ــت کنن ــه فعالی ــن حــوزه شــروع ب در ای

تغییر نگرش افراد در شغل یابی
حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه  سرپرســت 
از  اســتفاده  افــزود:  غربــی  آذربایجــان 
ــت  ــدن خاقی ــکوفا ش ــا و ش بکرترینایده ه
ــراد ســبب توســعه اقتصــادی اســتان  در اف
ــدا  ــود پی ــهروندان بهب ــت ش ــده و معیش ش

. می کنــد
چنیــن  فراگیــری  وی  گفتــه  بــه 
ــه  ــاً ارومی ــتان خصوص ــی در اس مهارت های
بســیار مثمــر ثمــر بــوده و عــاوه بــر اینکــه 
ــش  ــادی نق ــراد زی ــت اف ــود معیش در بهب
دارد می توانــد نوعــی ایجــاد کســب وکار 
ــکاری  ــرخ بی ــش ن ــوده و در کاه ــد ب جدی

کنــد. نقش آفرینــی 

وی بابیــان اینکــه بایــد فرهنــگ اشــتغال و 
شــغل یابــی در جامعــه تغییــر پیــدا کنــد، 
ــب  ــردن و کس ــراد کار ک ــی اف ــت: برخ گف
ــه  درآمــد را نوعــی کسرشــان می داننــد و ب
دنبــال شــغل کارمنــدی و دولتــی  هســتند 
ولــی بایــد ایــن نگــرش تغییریافتــه و افــراد 
از راه هــای منطقــی و بــدون در نظــر گرفتن 
جنســیت )زن و مــرد( بــرای کســب درآمــد 
و اشــتغال تــاش کــرده و از مهــارت کافــی 

برخــوردار باشــند.

امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
ــه ارومیــه عملکــرد بخــش  خیری
ــن  ــی ای ــی و حقوق ــای فرهنگ ه
اداره در ســه مــاه اول ســالجاری 

ــرد. ــریح ک را تش
ــا  علــی بابایــی در گفــت و گــو ب
ــام جــم آذربایجــان  ــگار ج خبرن
غربــی بــه تشــریح عملکــرد ســه 
ماهــه اول ســالجاری پرداخــت و 
افــزود: آرامــش بهــاری و ضیافت 
الهــی از کارویــژه هــای مهــم 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
اول ســالجاری  ماهــه  در ســه 
اســت کــه در شهرســتان ارومیــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــز اجرای نی
ــرد: طــرح آرامــش  ــار ک وی اظه
ــوروز  ــا ایــام ن بهــاری همزمــان ب
ــن،  ــب حس ــزادگان غری در امام
ســراج  و  ابراهیــم  و  محمــد 
الدیــن ارومیــه بــا حضــور ۸ 
مبلــغ بومــی و اعزامــی و بــا 
اجــرای برنامــه هــای متنــوع 

فرهنگــی برگــزار شــد.
بابایــی از اجــرای طــرح ضیافــت 
ــزادگان  ــت امام ــا محوری ــی ب اله
و  محمــد  حســن،  غریــب 

ابراهیــم و ســراج الدیــن ارومیــه 
خبــر داد و گفــت: برپایــی خیمــه 
ایســتگاههای  معرفــت،  هــای 
پاســخگویی بــه شــبهات شــرعی، 
ــیر،  ــای تفس ــزاری کاس ه برگ
جماعــت  نمازهــای  برگــزاری 
ــا  ــا ب ــای احی ــب ه ــم ش و مراس
حضــور هــزاران نفــر از مــردم از 
مهــم تریــن برنامــه هــای طــرح 
ــان  ــاه رمض ــی در م ــت اله ضیاف

ــود. ب

 500 هــزارو   32 اطعــام 
اجــرای  محــل  از  روزه دار 

موقوفــات نیــت 
امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
ــه  ــه اجــرای امینان ــه ارومی خیری
رســالت  از  را  واقفــان  نیــت 
ــمرد  ــاف برش ــازمان اوق ــای س ه
در  امســال  کــرد:  تصریــح  و 
ــان،  ــت واقف ــرای نی ــتای اج راس
روزه  از  نفــر  و ۵۰۰  هــزار   ۳۲

شــدند. اطعــام  داران 
وی اضافــه کــرد: افطــاری ۱۵۰۰ 
شــب  در  داران  روزه  از  نفــر 
هــای احیــا در مســجد روســتای 

طســمالو، یــک هــزار نفــر از 
محــل موقوفــه قاســم میدانــی در 
ــی هاشــم و نرجــس  مســاجد بن
پــرس  هــزار   ۳۰ و  خاتــون 
ــت  ــرای نی ــاری از محــل اج افط
ــن در  ــارکت خیری ــان و مش واقف
مجتمــع صلواتــی نــان شــب 
در خیابــان وحــدت از جملــه 
اجــرای نیــت افطــاری روزه داران 

ــود. ــه ب در ارومی
مســابقات  برگــزاری  بابایــی، 
کریــم،  قــرآن  شهرســتانی 
ــه ســیل زدگان  ارســال کمــک ب

بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون ریــال 
ــی  ــای مل ــم ه ــزاری مراس و برگ
ــزادگان  ــی در جــوار امام و مذهب
دیگــر  از  را  متبرکــه  بقــاع  و 
اقدامــات ایــن اداره در ســه مــاه 

گذشــته خوانــد.

تنظیم سند اجاره 53 رقبه 
موقوفه حاج عبدالکریم برای 

اولین بار
وی بــا اشــاره بــه ۱۷۸ مــورد 
اجــارات  قــرارداد  تمدیــد 
ــه  ــا توجــه ب خاطرنشــان کــرد: ب

ــتای  ــت روس ــند مالکی ــذ س اخ
ــات  ــا از رقب ــماعیل آق ــه اس قلع
در  عبدالکریــم  حــاج  موقوفــه 
ــال گذشــته، در ســه ماهــه  س
اول ســند اجــاره ۵۳ مــورد از 
امــاک ایــن روســتا بــرای اولیــن 

ــد. ــم ش ــار تنظی ب
 ۳۳۰ شــدن  ســنددار  بابایــی 
 9 تکلیــف  تعییــن  موقوفــه، 
پرونــده عــادی و اجــرای احــکام 
از  را  پرونــده   ۴ بــرای  عــادی 
اقدامــات واحــد حقوقــی ایــن 

برشــمرد. اداره 

وقــف یــک آپارتمــان در 
گلشــهر ارومیــه

وی از ثبــت ۶ وقــف جدیــد در 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج س
ــن  ــات، زمی ــورد از موقوف ــج م پن
بــرای احــداث مســجد و خانــه 
ــه  ــمین موقوف ــت و شش ــم اس عال
آپارتمــان مســکونی بــه متــراژ ۷۵ 
ــارد  ــه ارزش ســه میلی ــع ب مترمرب
ریــال اســت کــه بــه منظــور کمک 
ــاب  ــای ط ــاره به ــه اج ــه هزین ب

ــت.  ــده اس ــف ش ــنی وق حس
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بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند   

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند   

                         حافظ

ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
آذربایجــان غربــی گفــت: ســهم اعتبارات اســتانی 
ــت  ــوده اس ــش ب ــش از پی ــوزش بی ــل آم در فص
کــه رئیــس ســازمان نوســازی کشــور نیــز بــه این 
ــی  ــی قدردان ــان غرب ــتاندار آذربایج ــت از اس جه

کردنــد.
ــعه و  ــازی، توس ــرکل نوس ــی، مدی ــن رحمان آیدی
ــت  ــی در بیس ــان غرب ــدارس آذربایج ــز م تجهی
ــن مدرســه ســاز کــه  و یکمیــن جشــنواره خیری
ــتایی و مناطــق  ــعه روس ــاون توس ــا حضــور مع ب
محــروم ریاســت جمهــوری، اســتاندار و مســئوالن 
اســتانی و خیریــن در  ســالن امــام علــی )ع( 
ارومیــه برگــزار شــد، افــزود: پنــج هــزار مدرســه 
ــی  ــان غرب ــزار کاس درس در آذربایج ــا ۲۴ ه ب

ــود دارد.  ــوزان وج ــش آم ــل دان ــرای تحصی ب

وی بــا اشــاره بــه رتبــه ۲9  ســرانه فضــای 
ــار  ــور اظه ــی در کش ــان غرب ــی آذربایج آموزش
ــش  ــر دان ــرای ه ــوزی ب ــرانه فضــای آم ــرد: س ک
آمــوز در اســتان ۴.۱ متــر مربــع اســت کــه 

وضعیــت مطلوبــی نیســت. 

رحمانــی از تــاش های مســئوالن ارشــد اســتانی 
بــرای شــتاب بخشــیدن به توســعه زیرســاختهای 
ــهم  ــرد: س ــان ک ــتان، خاطرنش ــی در اس آموزش
ــش از  ــوزش بی ــل آم ــتانی در فص ــارات اس اعتب
پیــش بــوده اســت کــه رئیــس ســازمان نوســازی 
کشــور نیــز بــه ایــن جهــت از اســتاندار آذربایجان 

غربــی قدردانــی کردنــد.

ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــرکل نوس مدی
آذربایجــان غربــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا ادامــه 
رونــد روبــه رشــد تخصیــص اعتبــارات و همراهــی 
هــای خیریــن مدرســه ســاز، ســرانه فضــای 

ــن کشــوری برســد.  ــه میانگی آموزشــی ب

وی بــا بیــان اینکــه خیریــن در جشــنواره بیســتم 
ســاخت مدرســه بــا ســرمایه گــذاری 9۴ میلیــارد 
ــد، گفــت: جشــنواره  تومــان را تعهــد کــرده بودن
بیســت و یکــم بــا هــدف افزایــش ایمنی مــدارس 
ــی  ــزار کاس درس تخریب ــش ه ــازی ش و بازس
برگــزار مــی شــود کــه امیدواریــم شــاهد افزایــش 
مشــارکت هــای خیریــن در ایــن زمینــه باشــیم.

ــی گفــت: در راســتای  اســتاندار آذربایجــان غرب
ــت  ــای زیرســاختهای توســعه اســتان، اولوی ارتق
ــه  ــوط ب ــتان مرب ــه در اس ــص بودج اول تخصی
آمــوزش و پــرورش و توســعه زیرســاختهای 

ــت. ــی اس آموزش
ــن  ــت و یکمی ــهریاری در بیس ــدی ش محمدمه
جشــنواره اســتانی خیریــن مدرســه ســاز اســتان 
کــه در ســالن امــام علــی)ع( ارومیــه برگزار شــد، 
گفــت: ســال گذشــته بــر اســاس تصمیــم گیــری 
در شــورای برنامــه ریــزی و بــا توجــه بــه عقــب 
بــودن اســتان در شــاخص هــای آموزشــی و بــاال 
بــودن نــرخ بیســوادی، تخصیــص بودجــه اســتان 
ــرار داده  ــت ق ــرورش در اولوی ــوزش و پ ــه آم ب

شــد.
اســتاندار آذربایجــان افــزود: ایــن رقــم در ســال 
ــال  ــود و امس ــان ب ــارد توم ــته ۱۵۵ میلی گذش
ــر  ــزان در نظ ــن می ــم همی ــر داری ــز در نظ نی
گرفتــه شــود تــا شــاهد افزایــش ســرانه فضــای 
ــی در  ــای آموزش ــاخص ه ــا ش ــی و ارتق آموزش
ــن  ــت: مهمتری ــهریاری گف ــیم. ش ــتان باش اس
رکــن توســعه در کشــور آمــوزش و پــرورش 
ــادی در اداره  ــکات زی ــروز مش ــر ام ــت، اگ اس
کشــور وجــود دارد نشــان دهنــده بــی توجهــی 
ــد  ــن رون ــه ای ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ب

ــود. ــاح ش ــد اص بای
وی بــا بیــان اینکــه در خــود مجموعــه آمــوزش 
ــه  ــادی از جمل ــا مشــکات زی ــم ب ــرورش ه و پ
مســایل تربیتــی، رفاهــی فرهنگیــان و مشــکات 
زیرســاختی مواجــه هســتیم، اظهــار داشــت: در 
آذربایجــان غربــی ۲۴ هــزار کاس درس وجــود 
دارد کــه از ایــن تعــداد ۵۰ درصــد یعنــی بیــش 
از ۱۲ هــزار کاس درس در اســتان نیازمنــد 
ــاش  ــه همــت و ت ــت و بازســازی اســت ک مرم
خیریــن و دولــت را مــی طلبــد تــا جایــگاه 
اســتان ارتقــا یافتــه و بــه متوســط کشــور 

ــانیم. برس
مقــام عالــی اســتان تصریــح کــرد: انتظــار 
ــز توجــه و  ــرورش نی ــوزش و پ ــم وزارت آم داری
عنایــت ویــژه ای بــه اســتان داشــته و بــه میــزان 
ــازی و  ــرای نوس ــتان ب ــارات تخصیصــی اس اعتب
ــه  ــرورش، بودج ــوزش و پ ــی آم ــائل زیربنای مس
اختصــاص دهــد. وی در پایــان ابــراز امیــدواری 
ــه  ــن مدرس ــای خیری ــوع کمکه ــا مجم ــرد ب ک
ســاز و اعتبــارات دولتــی رونــد تغییــر شــاخص 
هــای آموزشــی و ســرانه فضــای آموزشــی 
فضــای  ســرانه  و  گرفتــه  بیشــتری  شــتاب 
آموزشــی اســتان را تــا دو ســال آینــده بــه 

ــانیم. ــوری برس ــط کش متوس

ــی مدرســه  خیریــن کشــوری در آذربایجــان غرب
مــی ســازند.

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ــوری را  ــن کش ــت: خیری ــوری گف ــت جمه ریاس
بــه ســمت اســتانهایی کــه شــرایط مطلوبــی بــه 
ــم  ــی دهی ــوق م ــد، س ــاختها ندارن ــت زیرس جه
کــه آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن راســتا مــورد 

ــرد.  ــرار مــی گی ــژه ق توجــه وی
ــنواره  ــن جش ــت و یکمی ــد در بیس ــد امی محم
خیریــن مدرســه ســاز آذربایجــان غربــی کــه در 
ســالن امــام علــی )ع( ارومیــه برگــزار شــد، افزود: 
ــان  ــوزش و انس ــه آم ــه ب ــازی، توج ــه س مدرس

ــی دارد.  ــگاه واالی ــت و جای ــاختن اس س
وی اظهــار کــرد: مجمــع خیریــن مدرســه ســاز، 
منظــم تریــن ســاختار خیریه در ســطح کشــور را 
دارد و ایــن را مرهــون مرحــوم حافظــی هســتیم.

کاس  هــزار   ۵۶۰ از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
درس در کشــور،  بیــش از ۱۳۰ هــزار کاس 
درس یعنــی حــدود ۲۱ درصــد توســط خیریــن 
ســاخته شــده اســت کــه کار مهــم و ارزشــمندی 

اســت.
وی افــزود: بــا پیگیــری هــای اســتاندار آذربایجان 
ــرای  ــی و همــت خیریــن، شــرایط بهتــری ب غرب

اســتان آذربایجــان غربــی قابــل تصــور اســت.

ــه  ــن مدرس ــات خیری ــه خدم ــاره ب ــا اش ــد ب امی
ــش  ــا ورود بخ ــرد: ب ــح ک ــور، تصری ــاز در کش س
خصوصــی شــاهد پیشــرفت امــور هســتیم و  جــا 
ــرار  ــن ق ــار خیری ــی را در اختی ــع دولت دارد مناب

ــم. دهی
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
ریاســت جمهــوری اذعــان کــرد: آذربایجــان 
بلوچســتان  و  و سیســتان  هرمــزگان  غربــی، 
ســه اســتان کشــور هســتند کــه وضعیــت 
ندارنــد،   مناســبی  آموزشــی  زیرســاختهای 
ــردان  ــن و دولتم ــکاری خیری ــا هم ــم ب امیدواری
ــل  ــاختها ح ــاد زیرس ــتان،  مشــکات ایج در اس
شــود.  امیــد بــا اشــاره بــه تصمیــم دولــت بــرای 
ســوق دادن خیریــن بــه مناطــق محــروم گفــت:  
ــه  ــه ســمت اســتانهایی ک ــن کشــوری را ب خیری
ــم  ــی دهی ــوق م ــد، س ــبی ندارن ــرایط مناس ش
کــه آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن راســتا مــورد 

ــرد.  ــی گی ــرار م ــژه ق ــه وی توج
ــات،  ــا تجمیــع امکان ــراز امیــدواری کــرد ب وی اب
مشــکل فضــای آموزشــی و جوانــب آن در اســرع 

وقــت برداشــته شــود. 
ســرویس  مشــکل  گفــت:  پایــان  در  امیــد 
ــال  ــان س ــا پای ــدارس ت ــتی و آبخــوری م بهداش

ــود. ــی ش ــرف م برط

افزایش اعتبارات فصل آموزش 
در آذربایجان غربی

استاندار در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان:
اولویت اول تخصیص بودجه در استان، توسعه 

زیرساخت های آموزشی است
خیرین کشور در آذربایجان غربی 

مدرسه می سازند

گزارش تصویری  بیست و یکمین جشنواره  خیرین مدرسه ساز


