
 آذربایجان

غربی

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

داور سی و سومین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی:

 آذربایجان غربی نیازمند 
دانشگاه هنر است
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یا ، بوی در بوی مادر نماینده مردم ارومیه در مجلس: 

بودجه 1۴01  در برای حل 
مشکالت دهک های پایین 

جامعه تنظیم می شود 

در دیدار روح اهلل حضرت پور با وزیر بهداشت؛

راه اندازی بخش های درمانی 
جدید در بیمارستان میالد 

ارومیه

تایلند  مدال نقره مسابقات جهانی 
کار ارومیه گردن موی تای  بر 

که به سفره ها  ترشی هایی 
رنگ می دهند
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پور  حضرت  روح اهلل  مشترک  نشست  در 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
اسالمی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت 
و  کمبودها  همچنین  و  درمان  و  بهداشت  شاخص های 
... گرفت.  قرار  بررسی  مورد  استان  درمان  بخش  نیازهای 

ساخته  دریا،  بوی  مادر  بوی  روایی  مستند 
رضا  ایران،  و  استان  باتجربه  مستندساز 
کننده،  تهیه  که همزمان،  او  نوروز بالغی است.  محمدپور 
کارگردان و تصویربرداری این اثر را برعهده داشته، می گوید 
بخت   « نام  با  مستندی  ساخت  زمان  در  فیلم  این  ایده 
و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعات  به  که  گرفت  شکل   « سپید 
زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه می پرداخت.
... ارومیه  دریاچه  شدن  خشک  دهشتناک  تبعات  از  یکی 

گفت:  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
در  که  می شود  تنظیم  طوری   ۱۴۰۱ بودجه 
باشد. پایین  دهک های  مشکل  حل  راستای 

به گزارش جام جم، بر اساس اعالم نمایندگان و هیات دولت، 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس می شود. به اعتقاد ....

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خبر داد:
آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده قطور
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فرزند  وی  آمد.  بدنیا  ارومیه  در  شمسی   ۱283 سال  در  نظمی  محمدباقر 
مرحوم امیر تومان و اولین رئیس دانشسرای مقدماتی در ارومیه در سال 

۱3۱۴ شمسی و همچنین موسس پیشاهنگی در استان می باشد. 
شهردار  عنوان  به  شهر  انجمن  سوی  از   ۱329 سال  خرداد  هشتم  در  وی 
برگزیده و به مدت دو سال در این مقام خدمت کرد. وی همچنین ریاست 

شهرداری  سمت  در  ایشان  تصدی  زمان  در  بود.  دارد  عهده  هم  را  اوقاف 
خیابان امام کنونی کامال زیرسازی و آسفالت شد.

سند فوق از شهردار ارومیه)محمدباقر نظمی( خطاب به آقای کوچه مشکی 
تاریخ چهاردهم خرداد سال ۱33۱ در خصوص خاک های ریخته شده به  در 
پشت دیوار مسجد جامع ارومیه است که خطراتی برای مسجد ایجاد نموده 

است.
منبع: مرکز اسناد و آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

 : برگرفته از
"، پرویز عقلمند   کتاب "ارومیه از دیرینه زمان تا امروز

کتاب "گذرآفتاب"، محمدرضا خردمند

خیابان امام ارومیه چه زمانی آسفالت شد؟
فرهنگ

هنر

گروه های  پررنگ  حضور  
دوره  این  در  شهرستانی 
توسط  مقام  کسب  و 
شهرستان  گروه های  
تمایز  نقطه  مهم ترین 
این دوره از جشنواره بود 
را   گوی سبقت 

ً
که تقریبا

ارومیه  هنرمندان  از 
ربودند و جوایز متعددی 
هنرمندان  گروه های  را 
آن خود کردند که این موضوع نوید  از  شهرستانی 

روزهای خوب برای تئاتر شهرستان ها را دارد.
آذربایجان  تئاتر  استانی  جشنواره  سومین  و  »سی 
 ۱۴۰۰ سال  آذر  طی  تئاتر  گروه   9 شرکت  با  غربی«  
این  شد.  برگزار  ارومیه  شهرستان  در  شمسی 
و  فرهنگی  رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  جشنواره 
هنری ساالنه در آذربایجان غربی است که با هدف 
معرفی  و  تئاتر  عرصه  در  هنری  فاخر  آثار  تولید 
هم  مرزی  استان  این  در  رشته  این  هنرمندان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  همت  به  ساله 
در  نهایت  در  که  می شود  برگزار  غربی  آذربایجان 
در  حضور  برای  برتر  آثار  الزم،  امتیاز  کسب  صورت 

جشنواره ملی تئاتر فجر معرفی می شوند.
از  رحمانی«  »پدرام  با  مصاحبه ای  راستا  این  در   
از  و  غربی  آذربایجان  تئاتر  عرصه  پیشکسوتان 

هنرهای  عرصه  در  فعال  و  نام  صاحب  هنرمندان 
و  سی  تا  دادیم  انجام  غربی  آذربایجان  نمایشی 
سومین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی را از 
نگاه یک هنرمند و کارشناس این عرصه مورد نقد 
اجرا و  این جشنواره، نحوه  با  و  قرار داده  بررسی  و 

آثار ارائه شده در آن بیشتر آشنا شویم.
در  تئاتر  هنر  وضعیت  حاضر  حال  در  شما   *  
یابی  آذربایجان غربی را نسبت به گذشته چگونه ارز

می کنید؟
به  امروزه  غربی  آذربایجان  استان  تئاتر  متاسفانه 
استانی  ارشد  مسئوالن  مستمر  توجهی  بی  دلیل 
وضعیت  در  مناسب  بودجه  ندادن  تخصیص  و 

مناسبی به سر نمی برد. 
 اقتصاد هنر در بین هنرمندان این رشته بی ثبات 
است و هنوز هم شهر ما مکان ویژه تئاتر با عنوان 
«  ندارد . هنرمندان هم به دلیل شرکت  »تئاتر شهر
دچار  تخصصی  آموزشی-  دوره های  در  نداشتن 
روزمرگی و تکرار تجربه های پیشین خود می شوند 
که  می شود  دیده  کمتر  هنری  آثار  در  خالقیت  و 
ارگان های  مدیریت  در  که  تغییراتی  با  امیدوارم 
دولتی انجام می گیرد و همچنین ایجاد دانشگاه و 
در  هنر  این  بیشتر  رونق  شاهد  کادمیک  آ فضای 

آذربایجان غربی باشیم.
آذربایجان  استان  تئاتر  جشنواره  سومین  و  سی    *
را  تفاوت هایی  چه  قبل  دوره های  به  نسبت  غربی 

داشت؟
 حضور  پررنگ گروه های شهرستانی در این دوره و 
کسب مقام توسط گروه های شهرستان مهم ترین 
 
ً
تقریبا که  بود  جشنواره  از  دوره  این  تمایز  نقطه 
گوی سبقت را از هنرمندان ارومیه ربودند و جوایز 
آن  از  شهرستانی  هنرمندان  گروه های  را  متعددی 
خود کردند که این موضوع نوید روزهای خوب برای 

تئاتر شهرستان ها را دارد.
 *  نقاط قوت این دوره از جشنواره به نظر شما چه 

مواردی بود؟
در  تبلیغات  فقدان   

ً
تقریبا و  کم  تبلیغات  علیرغم   

حضور  جشنواره  از  دوره  این  در  مردم،  عموم  بین 
مخاطبان بسیار پرشور و عالی بود. این حضور که 
سانس های  در  نمایش   چند  از  اجراهایی  باعث 
قابل  بود  سالن  به  صندلی  کردن  اضافه  و  دوم 
و  تولید  برای  مضاعف  انگیزه  و  است  ستایش 
میسر  را  رشته  این  هنرمندان  اقتصادی  چرخه 
از  دوره  این  در  جوانان  حضور  همچنین  می کند. 
آنان با میانگین سنی ۱۵  جشنواره  و افتخارآفرینی 
تا 2۵ سال به عنوان بازیگر و کارگردان بسیار عالی 

و امید بخش بود.
*   از نظر شما این دوره از جشنواره چه ضعف هایی 

داشت؟
عدم  برگزاری کارگاه های نقد و بررسی آثار نمایشی،  
 متوسط آثار )به جز تعداد معدودی 

ً
کیفیت  تقریبا

عدم  و  کم  تبلیغات  درخشیدند(،   خوش  که 
جریان سازی هنر تئاتر در شهر و حتی فضای مجازی 
شاخص  هنرمندان  و  اساتید  شرکت  عدم  کنار  در 
و  هنری  رویداد  این  در  غربی  آذربایجان  استان 
از  بنده  نظر  به  عزیزان  این  توسط  تئاتر  اجرای 

مهم ترین ضعف های این دوره از جشنواره بودند.
کارشناسان  و  مسئوالن  از  یکی  عنوان  به  شما    *
را  پیشنهاداتی  چه  غربی  آذربایجان  در  تئاتر  هنر 

ید؟ برای رونق و بهبود وضعیت این جشنواره دار
 به نظر بنده برگزاری دوره های آموزشی قبل از شروع 
جشنواره های  برگزاری  هنرمندان،  توسط  اثر  تولید 
شهرستانی مستمر در هر شهرستان و جمع بندی 
و  تبلیغات  استانی،  جشنواره  در  آن  نهایی 
نهادینه  و  سال  طول  در  تئاتر  هنر  جریان سازی 
کردن این اتفاق مهم هنری در بین عموم مردم به 
واسطه قدرت رسانه از نکاتی هستند که می  توانم 

پیشنهاد دهم.
از  شده  اجرا  تئاتر های  ین  تر ضعیف  و  ین  قوی تر   *   

نگاه شما در این دوره از جشنواره کدام ها بودند؟
بود،  خواهد  سخت  سوال  این  به  دادن  پاسخ 
چون همه شرکت کنندگان از دوستان و همکاران 
عزیز من هستند؛ ولی به احترام سوال شما پاسخ 
می دهم و  البته فقط  کارهای خوب را اشاره می کنم 
که بی احترامی به هنرمندان عزیز نکرده باشم و به 
محکم  را  »هیچکس  و   » »تیمار نمایش های  نظرم  

« کارهای خوبی بودند. در آغوش نگیر
سومین  و  سی  در  ثار  آ داوری  سطح  شما  نظر  به   *

جشنواره تئاتر آذربایجان غربی چگونه بود؟
من  نظر  به  و  است  پیچیده  بسیار  مقوله  داوری 
یا بد نداریم چون هر کسی در  اصاًل داوری خوب و 
اندازه سطح اطالعات علمی خودش درباره قضاوت 
داوری  باشیم  پر  دست  اگر  می دهد  نظر  داوران 
باشیم  نکرده  دریافت  جایزه  اگر  و  است  خوب 
این  در  قطعیتی  هیچ  پس  است،  بوده  بد  داوری 
از  دوره  این  داوری  کل  در  ولی  ندارد  وجود  مورد 
حالی  در  می کنم  ارزیابی  متوسط  بنده  را  جشنواره 
و  دقیق تر  بسیار  داوری  موضوع  می توانست  که 

علمی تر باشد. 
تا  کردند  پخش  را  جوایز  داوران  می کنم  احساس 
باعث  موضوع  این  که  کنند  راضی  را  همه   

ً
تقریبا

ایجاد اشکاالت فنی به مقوله داوری می شود.

هنرمندان شهرستانی گوی سبقت را ربودند

ارومیه تئاتر شهر ندارد

گفت:  غربی  آذربایجان  استانی  تئاتر  جشنواره  سومین  و  سی  داور 
اعتالی  برای  است  بزرگی  رفیق  تئاتر  بدانند  باید  استان  مسئوالن 
فرهنگ مردم و دریغ کردن آن به ضرر همه است؛ بچه های  تئاتر این 
به  استان  این  بنابراین  هستند  پرشور  و  استعداد  پر  بسیار  استان 
شدت نیازمند دانشگاه هنر است تا شکوفایی جوانان با استعداد را 

شاهد باشد.
 هر آغازی را پایانی است و این بار نوبت سی و سومین جشنواره تئاتر 
و  نفرات  اعالم  با  جاری  آذر  بیستم  در  تا  بود  غربی  آذربایجان  استانی 
گرو های برگزیده به پایان برسد. اما به نظر می رسد این هنرکهن در این 
دیارکهن هنوز در آغاز راه است و  برای رسیدن به قله های بلند، یک  راه 
طوالنی در پیش دارد. آنچه می خوانید گفتگویی با بهزاد فرهانی، بازیگر 
سرشناس تئاتر و سینما و یکی از داوران  جشنواره است که از راههای 

رفته و مسیر پیش روی تئاتر استان  و کشور می گوید. 
* در ارتباط با اهمیت تئاتر بفرمایید، چرا تئاتر مهم است؟ 

آیینه زندگی است پس  آنجایی که تئاتر  از  چون  زندگی مهم است و 

بر  حاکم  نظام  و  بشری  تولید  زندگی،  ناظران  واقع  در  ما  دارد.  اهمیت 
از  و  است  مردم  زبان  و  گوش  چشم،  تئاتر  عبارتی  به  هستیم.  مردم 

همین روی هم مهم است.
کم  مرور  به  هنر  دیگر  شاخه های  با  قیاس  در  تئاتر  دارد  امکان  آیا   *

سوتر و کم فروغ تر شود؟
 چنین تفکری برای ایران است و دلیل آن هم این است که مسئولین 
ما زیاد با تئاتر رفاقت ندارند. به عبارتی نگرش مسئولین ما به هنر در 
وهله نخست و به تئاتر در وهله دوم نگاه صمیمی و مهربانی نیست 
و از همین روی هم وضعیت تئاتر در کشور ما نباید معیار قرار گیرد. 
را  دیدگاهی  چنین  می تواند  قطعا  سوییس  نظیر  کشوری  به  نگاهی 

تغییر می دهد.
یابی می کنید؟ ثار اجرا شده را چگونه ارز * کیفیت آ

 لحظات خوب و حتی درخشانی را در برخی کارها دیدم اما  کاًل یک کار 
فوق العاده را شاهد نبودیم.

* مهم ترین مشکل اجراها چه بود؟ 

 وقتی درام ضعیف باشد، کارگردانی و بازیگری و سایر موارد نیز 
ً
قاعدتا

، کار ضعیفی خواهد بود.  به نظر  ضعیف می شود و در نهایت کل کار
می رسد نویسندگی مهم ترین مشکل کارها بود.

* چه کنیم که کیفیت کارها باالتر رود؟ 
هنری  تئاتر  نیست.  خودی  به  خود  و  آوردی  در  من  چیز  یک  تئاتر   
است که نیاز به کار زیاد دارد. باید هم از لحاظ آکادمیک، هم از لحاظ 
تئاتر  صاحب  تا  کارکرد  سال ها  عملی  لحاظ  از  هم  و  نظری  تئوری های 

بزرگ و باشکوه بود. 
فراهانی معتقد است تصمیم های دولتمردان و کوچک ترین ضعف و 
مشکلی در حوزه تصمیم گیری، در اجرای کارها تاثیر می گذارد و منجر 
به اجراهایی با فقر در بازیگری، نویسندگی، نور، میزانسن، دکور و غیره 

می شود.
*  مهم ترین مسائلی که فعاالن عرصه هنر تئاتر ارومیه باید به آن توجه 

کنند، چیست؟
طلبه تئاتر باید  همواره مطالعه کند و این مطالعه را محدود به خوانش 

مطالب در اینترنت نکند. عالقه مندان تئاتر باید و باید کتاب های مادر 
و مرجع را بخوانند و  در دانشکده های خوب با اساتید بزرگ تحصیل 

کنند.
* دلیل شما از پذیرش داوری جشنواره در این شرایط کرونایی چه بود؟
 من به عنوان فردی که در این سن و سال همچنان می نویسم، بازی 
می کنم و کارگردانی می کنم نیاز دارم که استان ها و آداب رسوم مختلف 
را ببینم از وضع معیشت مردم مطلع باشم و با نسل جوان روبرو شوم 

و این جشنواره فرصتی برای همه اینها بود.
* کالم آخر

اعتالی  برای  است  بزرگی  رفیق  تئاتر  بدانند  باید  استان  مسئوالن   
فرهنگ مردم و دریغ کردن  آن به ضرر همه است. همچنین بچه های  
اگر   

ً
مطمئنا و  هستند  پرشور  و  استعداد  پر  بسیار  استان  این  تئاتر 

 رشد خواهند کرد.
ً
دست حمایت و یاری به سوی شان دراز شود  قطعا

 فراهانی معتقد است که  این استان به شدت نیازمند دانشگاه هنر 
است تا شکوفایی جوانان با استعداد را شاهد باشد.

بابک رستم زاده، دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی در گفت و گو با جام جم در ارتباط با 
تعداد آثار ارسالی برای جشنواره اظهار کرد: در ابتدای کار 3۵ اثر به جشنواره ارسال شد که از بین آنها ۴ اثر انصراف دادند. 
از بین 3۱ اثر باقیمانده که ۱۶ اثر آن متعلق به هنرمندان اورمیه و مابقی برای شهرستان ها بود 8 اثر با نظر هیات بازبین به 
مرحله نهایی راه پیدا کردند. همچنین یک اثر نیز  که منتخب جشنواره میاندوآب بود  به این تعداد اثر افزوده شد تا در 

نهایت مرحله نهایی با حضور 9 گروه برتر شروع شود.
وی در پاسخ به این سوال که همواره انتخاب داوران با چالش هایی از سوی شرکت کنندگان مواجه است، معیار انتخاب 
داوران در این دوره از جشنواره چه بود؟ گفت: در انتخاب داواران چه در مرحله بازبینی و چه  اصلی سعی کردیم کسانی را 
انتخاب کنیم که  هم از  تجربه کاری باالیی  برخوردار باشند، هم تحصیالت مرتبط با این رشته  داشته باشند و هم  انصاف 

در داوری را رعایت کنند. 
دبیر اجرایی سی و سومین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی به مشکل مالی در برگزاری جشنواره اشاره و تصریح کرد: 
نبود بودجه کافی و فقدان یک حامی  مالی بزرگ بزرگترین مشکل بود. اگرچه برخی از  ادارات و سازمان ها مانند اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یا شهرداری در کنار ما بودند و حمایت کردند اما انتظار خانواده تئاتر بیشتر 
است. ما انتظار داریم تمامی ارگان ها و نهادهایی که بودجه فرهنگی دارند در چنین مواقعی پای کار بیایند و مشارکت کنند 

تا جشنواره های با شکوه تری در استان برگزار شود.
رستم زاده به استقبال چشمگیر مردم هنردوست از جشنواره تئاتر اشاره و خاطرنشان کرد: نزدیک به دو هزار و 8۰۰ 
نفر به تماشای اجراها نشستند که مایه خوشحالی عوامل اجرایی بود. همچنین رغبت گروه های هنری برای شرکت در 
جشنواره هم در این دوره بیشتر بود، طوری که ۱۰ اثر بیشتر از سال های قبل به جشنواره ارسال شد و ما حتی آثاری را 

شهرستان های کوچکی مانند چایپاره و چالدران و سردشت دریافت کردیم.
وی در پایان ضمن اعالم این که دو اثر »تیمار« به کارگردانی سامان حسن زاده از ارومیه و »بادکنک های قرمز« به کارگردانی 
حجت قاسم نژاد از تکاب به جشنواره ملی تئاتر فجر راه پیدا کردند، افزود: قصد داریم در طول سال با برگزاری ورکشاپ ها 

و جشنواره های متعدد در شهرستان ها  این هنر فاخر را بیشتر تقویت کنیم.

آذربایجان غربی نیازمند دانشگاه هنر است

بهرنگ منتخبی

نویسنده

« و »بادبادک« به جشنواره ملی تئاتر فجر راهیابی »تیمار

داریوش علیزاده

نویسنده

یادداشت

در  تــحــوالتــی  و  تغییر  اخــیــرا 
ــاد  ارش و  فرهنگ  کــل  اداره 
ــان آذربـــایـــجـــان غــربــی  ــتـ اسـ
ــورت گــرفــت. امــیــدواریــم  صـ
تــغــیــیــرات مــنــشــا خیر  ایــــن 
ــاب فــرهــنــگ  ــ ــحـ ــ بـــــــرای اصـ

استان باشد . 
ــت  ــبـ ــاسـ ــنـ ــن مـ ــ ــی ــ ــم ــ بـــــــه ه
بــه  ــت  ــ ــ ــادداشـ ــ ــ یـ ــن  ــ ــ ایـ در 
ــار مــهــمــی که  ــه بــســی ــول مــق
در  و  بـــوده  اســتــان  هنر  و  ادب  و  فرهنگ  اصــحــاب  دغــدغــه 
غزل  مطلع  مختلف،   مسئوالن  با  فرهنگی  جلسات  اغلب 
مالی  تامین  آن  و  می کنم  ــاره  اشـ اســت  بـــوده  انــتــظــار  و  نقد 
کـــه  تــوســط  اهــل  کــالنــی اســـت  ــای فرهنگی خـــرد و  ــروژه هـ پـ
بــا هــزیــنــه شــخــصــی شــروع  فــرهــنــگ و ادب و هــنــر اســـتـــان  
 می شود و اغلب به دلیل نبود منابع مالی کافی، به سرانجام

 مطلوب نمی رسد.
حمایت  دنیا،  سراسر  در  دولت ها  عرف  در  که  است  طبیعی 
سیاستگذاری  بیشتر   ، هنر و  فرهنگ  و  اصحاب  از  دولت ها 
نمی شوند،  فرهنگ  امر  متولی  شخصا  و  است  گذاری  ریل  و 
تامین  و   گــذاری  سرمایه  مختلف،  قوانین  تصویب  با  بلکه 
با  و  می کنند  حمایت  را  فرهنگی  کالن  و  خرد  پروژه های  مالی 
اتخاذ سیاست های تامین اجتماعی و  معافیت های مالیاتی 
محصوالت  خرید  به  حقوقی  و  حقیقی  افــراد  تشویق های   و 
حمایت  عرصه  این  دانشوران  و  هنرمندان  از   ... و  فرهنگی، 
"اقتصاد  بــه  اقــتــصــادی،  ادبــیــات  در  کــه  اقــدامــاتــی  می کنتد. 

فرهنگ"  موسوم است.
در  اقتصادی  فعالیت های  مفقوده  حلقه  فرهنگ،  اقتصاد 
مورد  کمتر  و  اســت  رسمی  و  عمومی  سیاستگذاری  عرصه 
قــرار  هنر  و  فرهنگ  حــوزه  در  ویــژه  بــه  سیاستمداران  توجه 
گرفته است، البته در حوزه میراث فرهنگی، تجاری سازی این 

پای  و  گرفته  قــرار  توجه  مــورد  سیستماتیک  شکل  به  حــوزه 
بخش خصوصی به این عرصه کشیده شده است . 

حــتــی  و  ــری  ــ ــن ــ ه و  ــنـــگـــی  فـــرهـ تــــولــــیــــدات  حـــــــوزه  در  امــــــا 
ــاه اقـــتـــصـــادی و نـــقـــش تـــوســـعـــه ای  ــایـــگـ ــوز جـ ــنـ ادبـــــــی، هـ
ــرار  ــی تــوجــهــی قـ ــورد بـ ــ ــاب فــرهــنــگ مـ ــحـ  هــنــرمــنــدان و  اصـ

گرفته است.
محصوالت  تولید  حوزه های  از  بسیاری  اکنون  کلی،  طور  به   
توسعه  و  مجازی  دنیای  در  تحوالت  با  ای،  رسانه  و  فرهنگی 
است،  شــده  ــرو  روب جــدی  تغییرات  با  اجتماعی،  شبکه های 
گستره  با  نامه هایی  هفته  اســتــان   همین  در  ــاری  روزگـ مثال 
منتشر  هزارتایی  بیست  تیراژ  با  شمالغرب  و  تهران  توزیع 
تیراژ  افــت  شــدت  بــه  مکتوب  نشریات  اکــنــون  ولــی  مــی شــد؛ 
و  اند  نکرده  پیدا  هم  دیجیتالی  جایگزین  البته   و  کرده  پیدا 
حذف اشتغالزایی  نهایتا  و  فرهنگی  تولید  عرصه  از   بتدریج 

 شده اند.
فیلم های  هفتاد(  و  شصت  )دهــه  اســتــان  ایــن  در  ــاری  روزگـ  
تولیدات  بیشترین  تهران   از  بعد  و  می شد  تولید  سینمایی 
سراسری  جشنواره  حتی  و  بــود  استان  ایــن  آن  از  سینمایی 
فیلم های خانوادگی برگزار می شد و ارومیه میزبان کارگردانان 
ــام کــشــور مــی شــد، در حــالــی کــه دیــگــر اثـــری از این  صــاحــب ن
تولیدات هنری نیست و فرصت های شغلی آنها هم از دست 

ج شده است. هنرمندان استان خار
کرونا  بــحــران  بــا  گــالــری هــا  و  هــنــری  تــولــیــدات  اکسپوهای  یــا   
ثار  تعطیل شدند و  در نهایت، در حال حاضر تولید کنندگان آ
را تامین می کنند در  فرهنگی و هنری به سختی معاش خود 
، یکی از منابع تامین  حالی که در همه دنیا حوزه فرهنگ و هنر
و  فکر  از   صنعتی  عرصه  هیچ  و  هستند  اقتصادی  ایده های 
نیست  خــالــی  فرهنگی  فرهیختگان  و  هنرمندان  اندیشه 
مدیریت  و  فرهنگ  به  اقتصادی  نگاه  نداشتن  دلیل  به  ولی 
فرهنگ  حــوزه  اندیشوران  و   صاحبان  حــوزه،  این  اقتصادی 
چشم امید به حمایت های مادی دولت ها بسته اند، در حالی 

ارزش  به  هم  نگاهی  اقتصادی  سیاستگذاری های  در  اگر  که 
استان  در  ویــژه  به  باشند،  داشته  عرصه  ایــن  بــاالی  افــزوده 
بی  اجتماعی  و  جغرافیایی  ویــژگــی هــای  بــا  غــربــی  آذربــایــجــان 
کشورهای  با  ارتباطات همسایگی  و  تنوع های طبیعی  و  نظیر 
خارجی و داشتن صبغه های قوی تولیدات فرهنگی و هنری، 
اگر رویکرد اقتصاد فرهنگ جاری و ساری شود و  مسووالن 
توانایی های  و  قابلیت ها  به  فرهنگ  اصحاب  خود  و  استان 
خود به عنوان یک سرمایه اقتصادی نگاه کنند در آن صورت 
از ورود  کــنــنــده ای  امــیــدوار  انـــداز  گــســتــره و چــشــم  مــتــوجــه 
باال  اقتصادی  افـــزوده  ارزش  با  فرهنگی  تولیدات  عرصه  در 

خواهند بود.
از  غفلت  و  رویــکــرد  چنین  فقدان  واقــع  در  اســاســی،  مشکل 
ارزش و اهمیت اقتصادی تولیدات فرهنگی و سیاستگذاری، 
نظارت و استاندارد سازی این محصوالت و بازاریابی و فروش 

آنها در سطح ملی و بین المللی است.
باید همه بدانند که هر محصولی می خواهد در دنیا برای خود 
پسند  مشتری  جذابیت  و   طراحی  باید  کند،  پیدا  پایی  جای 
کشاورزی  تا  صنعت  از  محصولی  هر  زیبایی  و  باشد  داشته 
چراکه  بگیرد  تاثیر  هنرمندان  نگاه  از  باید  دیجیتال  دنیای  و 
و  فرهنگ  بــه  روحــنــواز  آرامــش  و  زیبایی  بــرای  کنونی  دنــیــای 

تولیدات فرهنگی نیاز دارد. 
ما حتی اگر می خواهیم فرهنگ ایرانی و اسالمی خود را به دنیا 
نفوذ  و  رسوخ  و  فرهنگ  اقتصاد  مسیر  از  باید  کنیم   معرفی 

فکر و هنر هنرمندان در این تولیدات بهره ببریم. 
با چنین نگاهی به فرهنگ و ارزش اقتصادی آن  حتی اشعار 
زیبای ادبیات ایرانی، زینت انواع مصنوعات خواهد بود و جای 
تاکنون در غیبت  گرفت. متاسفانه  را خواهد  نمادهای غربی 
به  هم  را  اقتصاد  از  بخش  این  هنرمندان،  و  نظران   صاحب 

رقبا باخته ایم.
فرهنگی  مدیران  تدبیر  سایه  در  و  استان  ایــن  در  امــیــدوارم 

جدید، فکری برای اقتصاد فرهنگ استان بشود.

اقتصاد فرهنگ در آذربایجان غربی

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار
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در دیدار روح اهلل حضرت پور با وزیر بهداشت؛مدال نقره مسابقات جهانی تایلند بر گردن موی تای کار ارومیه
راه اندازی بخش های درمانی جدید در بیمارستان میالد ارومیه

شهردار ارومیه با اشاره به بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به 
پیمانکاران گفت: شورای اسالمی شهر برای پرداخت مطالبات 

پیمانکاران چاره اندیشی کند.
به گزارش جام جم، حسین مهدی زاده در صحن علنی شورای 
از  فقره   2۴ شدن  مسدود  به  اشاره  با  ارومیه  شهر  اسالمی 
حساب های شهرداری توسط پیمانکاران، گفت: در یک مورد 
۱7۰ میلیون تومان بدهی شهرداری در اواسط دهه 9۰ به بیش 

از ۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به پیمانکاران 
گفت: شورای اسالمی شهر برای پرداخت مطالبات پیمانکاران 
شهرداری  مطالبات  یادآوری  با  زاده  کند.مهدی  اندیشی  چاره 

ارومیه از دستگاه های دولتی افزود: از یک تعاونی بیش از ۱۰۰ 
قطعه و از یک دستگاه دولتی هم 77 قطعه زمین طلب داریم.

از  شهرداری ها  سهم  قانون  براساس  گفت:  ارومیه  شهردار 
زمین های دولتی ۱۰ درصد است که تاکنون در مورد شهرداری 

ارومیه هیچ سهمی وصول نشده است.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: برای دریافت مطالبات شهرداری 
به  برای رسیدن  و در تالش  کرده ایم   پلمپ 

ً
اخیرا را  پاساژ  دو 

مطالباتی از جمله 77 قطعه زمین در میدان 7 تیر هستیم و 
خودروی   28۱ وجود  همچنین  وی  رساند.  خواهیم  نتیجه  به 
ادامه  و  کرد  ارزیابی  نیاز  از  بیش  را  شهرداری  در  استیجاری 
خودروی های  قراداد  تمدید  از  فشارها،  وجود  با  کنون  تا  داد: 
معتقدم ۵۰  چراکه  ام  کرده  جلوگیری  نیاز  بر  مازاد  استیجاری 

درصد خودروهای موجود کافی است.

بدهی 100 میلیارد تومانی شهرداری ارومیه به پیمانکاران

آذربایجان غربی  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
زلزله  مسکونی  واحـــد   ۶3۰ و  هـــزار  یــک  ــازی  ــازس ب گــفــت: 
اسفند  زلزله  در  اســت.  رسیده  اتمام  به  خوی  قطور  زده 
دو سال پیش در منطقه قطور خوی ۶ هزار و ۱3۰ واحد 
مسکونی شهری و روستایی خسارت دید که کار بازسازی 

این واحدها بالفاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد. 
آخرین  خصوص  در  رحمانی  آیدین  جم  جــام  ــزارش  گ به 
وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده قطور خوی اظهارکرد: 
این حادثه یک هــزار و 38۰ واحــد مسکونی شهری و  در 
چهار هزار و 7۵۰ واحد مسکونی روستایی دچار خسارت 
شده بودند که تا ۱8 آذر سال جاری بازسازی و تعمیر یک 
منطقه  روستایی  و  شهری  مسکونی  واحــد   ۶3۰ و  هــزار 
با اشاره به احداث چهار هزار  اتمام یافته است. رحمانی 
عنوان  قطور  زده  زلزله  منطقه  در  مسکونی  واحــد   ۵۰۰ و 
کرد: همچنین تاکنون پی کنی چهار و ۱۴۰ واحد مسکونی، 
اجرای فنداسیون سه هزار و 8۱3 واحد مسکونی، اجرای 
اسکلت سه هزار و ۴۶۰ واحد به همراه اجرای سقف برای 
سه هزار و 2۱۰ واحد مسکونی در این مدت انجام شده 
است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان 

زده  زلزله  مناطق  بازسازی  این که  به  اشاره  با  غربی 
عملیات  تاکنون  گفت:  دارد،  ادامــه  خــوی  قطور 

به  مسکونی  واحــد   ۱۰8 و  هــزار  ســه  ساختمانی 
ــزار و ۵۴۶  هــمــراه دیـــوار چینی ســه ه

ــده اســـت.  ــیـ ــام رسـ ــمـ ــه اتـ ــد بـ ــ واحـ
رحمانی با اشاره به این که شرکت 

بیمه گذار تاکنون بیش از ۵٧٠ 
مــیــلــیــارد ریـــال خــســارت به 

واحــدهــای آســیــب دیــده 
توابع  از  قــطــور  زلــزلــه  از 

ــزود: شرکت  افـ کــرده اســت،  شهرستان خــوی پــرداخــت 
بیمه در پرداخت مانده خسارت واحدهای آسیب دیده 
وی  باشد.  داشته  بیشتری  اهتمام  باید  قطور  زلزله  در 
برای تشکیل پرونده  ادامه داد: ۴۱۰ واحد مسکونی هم 
قــرارداد  بیمه ای طرف  که شرکت  بودند  کــرده  اقــدام  دیر 
کوتاه ترین  در  مــجــدد،  ارزیــابــی  مــراحــل  طــی  از  پــس  باید 
رحمانی  کند.   اقــدام  خسارت  پرداخت  به  نسبت  زمــان 
سریع تر  هرچه  باید  بازسازی  روند  در  تسریع  برای  گفت: 
از  نیز پس  مــردم  و  گیرد  قــرار  مــردم  اختیار  در  تسهیالت 
اخذ تسهیالت با همراهی بنیاد مسکن نسبت به احداث 

واحدهای مسکونی اقدام کنند.  
برای  عامل  بانک های  به  شــده  معرفی  واحــد  تعداد  وی 
نیز  و  تعمیری  معیشتی،  احـــداث،  تسهیالت  دریــافــت 
دامــی را ۱۴ هــزار و ۵33 مــورد اعــالم کــرد و افــزود: از این 
 تعداد ۱2 هزار و ۶۴2 مورد به مرحله انعقاد قرارداد بانکی
استاندار  عمرانی  امــور  هماهنگی  مــعــاون  انــد.  رســیــده   
مسکونی  واحــد  هر  بــرای  این که  بیان  با  غربی  آذربایجان 
تومان  میلیون   ۵٠ شهری  و  تومان  میلیون  روستایی۴۰ 
تسهیالت قرض الحسنه و ۱۰ میلیون تومان در روستا 
و ١٢ میلیون تومان در شهر بالعوض پرداخت 
شده است، بیان کرد: همچنین پنج میلیون 
میلیون   ١۵ و  بــالعــوض  تسهیالت  تــومــان 
قرض الحسنه  تــســهــیــالت  تــومــان 
احــداث جایگاه دامی و پنج  برای 
تأمین  تومان بالعوض  میلیون 
خسارت  بــه  معیشتی  لـــوازم 
نظر  در  قـــطـــور  دیـــدگـــان 

گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خبر داد:

آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده قطور

از پایش دمای  آذربایجان غربی  گاز استان  مدیرعامل شرکت 
۱۴۴۰ اداره و ارگان دولتی استان از ابتدای آذر خبر داد.

ملی  ح  طر در  گفت:  شیخی  علیرضا  جام جم  گزارش  به 
استان  در  تاکنون  دولتی  ارگان های  و  ادارات  دمای  پایش 
به  مربوط  تاسیسات  و  ساختمان  باب   ۱۱۴۰ آذربایجان غربی 

ادارات و ارگان های دولتی پایش شده  است.
این که  اعالم  با  آذربایجان غربی  گاز استان  مدیرعامل شرکت 
دولتی  تاسیسات  و  ساختمان ها  برای  ح  طر این  قالب  در 
اخطاریه  باشد  نرمال  حد  از  بیش  آنها  گاز  مصرف  میزان  که 
سوی  از  نامه ای  طی  ح،  طر آغاز  از  قبل  افزود:  می شود،  صادر 
استانداری، تمامی ادارات و ارگان های دولتی نسبت به اجرای 

ح مذکور توجیه شده اند. طر
 3۶2۵ دمای  ح  طر این  در  است  مقرر  که  این  بیان  با  شیخی 
باب ساختمان اداری و تاسیسات مربوط به ارگان های دولتی 
ح،  کرد: مبنای پایش در این طر گیرد، اظهار  مورد پایش قرار 
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در راستای مصرف بهینه 
بر  چنانکه  و  است  دولتی  ارگان های  و  ادارات  سوی  از  انرژی 
 ۱8 نیز  سالن ها  و  درجه   2۱ باید  اتاق ها  دمای  اساس  همین 

درجه بوده و موتورخانه ها نیز بهینه سازی شده باشند.
کرد: تاکنون 32 مورد  وی در  پایان سخنان خود خاطرنشان 

اخطار نیز به دلیل عدم رعایت دمای رفاه صادر شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی عنوان کرد:

ی گاز 1۴۴0 اداره و  پایش مصرف انرژ
ارگان دولتی استان

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۱ طوری تنظیم می شود که در راستای 
حل مشکل دهک های پایین باشد.

به گزارش جام جم، بر اساس اعالم نمایندگان و هیات دولت، الیحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم 
مجلس می شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نمایندگان آذربایجان غربی اگر باز 
هم مانند سال های گذشته منفعل عمل کنند و از عضویت در کمیسیون تلفیق عاجز 

بمانند استان روزهای سختی را در پیِش رو خواهد داشت.
در حالی که سال گذشته از استان فارس هشت نفر عضو این کمیسیون بودند اما از 
آذربایجان غربی تنها یک نماینده به عضویت آن درآمد. با این شرایط در روزهای آینده 
باید دید که سایر نمایندگان استان برای عضویت در این کمیسیون مهم از قدرت کافی 

جهت کسب رای الزم برخوردار خواهند بود یا خیر!؟ 
مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده  ذاکر«  سلمان  »سید  حجت االسالم  زمینه،  این  در 
شورای اسالمی، با اشاره به اهمیت کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون تلفیق مرکب 
از تمامی کمیسیون ها در مجلس است و از هر کمیسیون 2 نفر حضور پیدا می کند 

و بسیار حائز اهمیت می باشد. وی افزود: نمایندگان آذربایجان غربی باید برای حضور 
در کمیسیون تالش کنند تا بتوانند اثرگذاری الزم را برای توسعه استان اعمال کنند. 
بودجه ۱۴۰۱ طوری تنظیم می شود که در راستای حل مشکل دهک های پایین باشد و 
من پیگیر خواهم بود تا بر اساس عدالت محوری باشد و نمایندگان باید دقیق نظارت 

کنند.
نمایندگان  دقیق  نظارت  با  داشت:  اظهار  آذربایجان غربی   نمایندگان  مجمع  رئیس 
فاصله تخصیص بودجه بین استان ها برای توسعه، رشد و اشتغال قطعا کاهش پیدا 

می کند.
»وحید جالل زاده« تنها نماینده آذربایجان غربی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم 
در این خصوص، گفت: یکی از مهم ترین کارهای مجلس مسئله بودجه است، همه 
نمایندگان خودشان را آماده می کنند تا وارد موضوع شوند و کمیسیون تلفیق مغز 

متفکر بودجه مجلس به شمار می رود.
وی افزود: سال گذشته با ۱8 رای از 22 رای، از کمیسیون امنیت ملی توفیق حضور در 

این کمیسیون را داشتم و بودجه محرومیت زدایی را از ۴۵۰ میلیارد به میزان یک هزار 
و ۴۵ میلیارد افزایش دادم.  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی، بیان 
داشت: سال گذشته امیدوار بودم سایر نمایندگان استان در کمیسیون حضور پیدا 
کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. جالل زاده تصریح کرد: در جلسه ای که اخیرا مجمع 
نمایندگان برگزار کرد، از همکاران درخواست کردم که برای حضور در این کمیسیون 

مهم کار کنند تا تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان وارد کمیسیون تلفیق شوند.
وی اظهار داشت: از  3 ماه قبل نمایندگان از سراسر کشور شروع به رایزنی کرده اند، 
کمیسیون  این  در  نفر  چند  نیز  آذربایجان غربی  نمایندگان  مجمع  از  که  امیدوارم 
حضور داشته باشند که این مساله بستگی به همت و رایزنی نمایندگان دارد. رئیس 
حضور  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
سال  در  که  است  استان ها  قدرت نمایی  از  نمادی  تلفیق  کمیسیون  در  نمایندگان 

گذشته استان هایی نظیر فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان وضعیت خوبی داشتند.
از  یک  هیچ  اگر  کرد:  تاکید  تلفیق،  کمیسیون  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  جالل زاده 

نمایندگان آذربایجان غربی نتوانند در این کمیسیون حضور یابند، می توانند با اتحاد 
در صحن علنی در خصوص برخی از مسائل مربوط به استان  و نسبت به ارتقای آن ها 
اقدام کنند. وی اظهار داشت: باید منتظر ماند و دید که چند نفر از نمایندگان خواهند 

توانست عضو کمیسیون تلفیق شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس: 
بودجه 1401 برای حل مشکالت دهک های پایین جامعه تنظیم می شود 

فصول  در  ترشی  انواع  کردن  درست   
بانوان  قدیمی  رسوم  از  یکی  سال  سرد 
ارومیه ای است که ریشه در سبک زندگی 
آنها در ذخیره سازی مواد غذایی برای ایام 

زمستان دارد.
همه ساله با آغاز فصل سرما، بازار ترشی 
در  مردم  و  می گیرد  رونق  شهر  این  در 
تکاپوی خرید انواع سبزیجات و میوه ها 
برای درست کردن ترشی هستند چراکه 
صفایی  رنگارنگ  ترشی های  بدون  زمستان  سفره های  معتقدند 

ندارد.
اعظم  )مسجد  ارومیه  میوه  محلی  بازار  در  گشت وگذار  کمی  با 
قاباغی( می توان به اشتیاق مردم در خرید مواد اولیه تهیه ترشی 
پی برد، ذوق و شوق آنها را می توان از انتخاب مواد اولیه باکیفیت و 
عالی مشاهده کرد و دید که چگونه برای درست کردن ترشی پاییزه 

با وسواس دست به انتخاب می زنند.
آمار دقیقی از این که چند نوع ترشی در شهر ارومیه و استان تولید 
آنها ترشی  کنار  که در  اما در جشنواره هایی  ندارد  می شود، وجود 

محلی ارومیه عرضه می شود، اغلب بیش از 3۰ نوع ترشی وجود دارد.
صادرات ترشی از ارومیه

در  لیته  و  موفق  ترشی  تولیدکنندگان  جمله  از  محمدپور  فوزیه 
ترشیجات،  نوع مربا،  از ۱۵۰  او در حال حاضر بیش  ارومیه است، 

شربت، کمپوت، کنسرو و دسر تولید و عرضه می کند.
به گفته این بانو، تهیه ترشی خانگی از جمله کسب و کارهای کوچک 
فواید  از  غیر  که  می شود  محسوب  ارومیه ای  بانوان  برای  خانگی 
درمانی، چاشنی خوشمزه ای برای صرف وعده های غذایی روزمره 
است. وی  می گوید: با وجود این که امروزه در شهرهای بزرگ زنان 
تولید ترشی نمی کنند و خرید محصوالت  به  اقدام  خانه دار خود 
بانوان  شوق  و  شور  می دهند  ترجیح  آن  خانگی  تولید  بر  را  آماده 

ارومیه ای برای تدارک ترشی همچنان پابرجاست.
برای صادرات به شهرهای  محمد پور می افزاید: عمده فروش ما 
دیگر است و در حال حاضر بازار ترشیجات ارومیه آن قدر پررونق 
این چاشنی خوش طعم به  برای خرید  از سایر شهرها  که  است 
ارومیه می آیند.  مه لقا احمدزاده زن سالخورده ای که مشغول تهیه 
ترشی است می گوید: زمستان های قدیم، زنان خانه دار ارومیه ای را 
وادار به نگهداری انواع میوه های تابستانی و پاییزی برای استفاده 

و  دبه ها  از  استفاده  به  ناچار  آنها  بنابراین  می کرد  سرما  فصل  در 
خمره های ترشی بودند و این کار به مرور زمان به یک عادت و رسم 

قدیمی تبدیل شده است.
می شود  تهیه  ارومیه  در  که  ترشی هایی  جمله  از  می افزاید:  وی 
انواع  بادمجان، سیرترشی، ترشی  به ترشی سفید، ترشی  می توان 
کلم، هفته به جر، داق قارپیزی )هندوانه کوهی(، ترشی بادمجان، 
آلو،  آلبالو،  انار،گردو،  بامیه، لوبیا سبز، قارچ،  گوجه فرنگی، فلفل، 

سیب و انواع میوه های فصلی دیگر اشاره کرد.
این بانو بیان می کند: با توجه به این که ارومیه جزو مناطق کشاورزی 

است بانوان این شهر بعد از برداشت انگور با ته مانده های انگور 
به نام »پولوش« و همچنین سیب های زیر درختی  سرکه های تندی 
درست می کنند که به ترشی های خانگی طعم و مزه خاصی می دهد.

احمدزاده با بیان این که هیچ محصول صنعتی جایگزین طعم و 
مزه ترشیجات خانگی را نمی دهد و در خانه هم هیچ کس تمایلی 
می کند:  تصریح  نمی دهد  نشان  صنعتی  ترشیجات  خوردن  برای 
هنر ترشی انداختن و پخت مربا، نسل به نسل به ما منتقل شده 
است و ما هم تالش می کنیم که آن را به دخترها و عروس هایمان 
یاد دهیم. ترشی در کنار غذا برای ارومیه ای ها به یک عادت تبدیل 
شده است و همین امر باعث شده ضمن عرضه این چاشنی در 
مغازه های داخل شهر، بسیاری از مغازه های تفرجگاه بند ارومیه 
به تهیه و فروش انواع ترشی های خانگی روی آوردند بطوریکه بند 

ارومیه به عنوان مرکز خرید انواع ترشیجات محسوب می شود.
تولید ماهانه یک تن ترشی 

ناصر خالدی از قدیمی ترین ترشی فروشان بند ارومیه می گوید: من 
ایده تهیه ترشیجات را به واسطه عالقه  و تا حدودی سلیقه ی که 
در این زمینه داشتم مطرح کردم و همان سال با چند نفراز بانوان 

روستا کار را  شروع کردیم.

وی می افزاید: بعد از رونق کار ترشی دوسال طول کشید تا طرز تهیه 
ترشک را یاد بگیرم هر بار موادی را  بر اساس ذائقه سنجی مشتریان 

اضافه  کردم تا طرز تهیه چندین مدل ترشک را هم یاد گرفتم. 
خالدی  ادامه می دهد: من بیشتر به دنبال تهیه محصوالت طبیعی 
نمی خواهم  زیرا  نمی کنم  استفاده  نگهدارنده  مواد  از  و  هستم 
محصولی تولید کنم که به ضرر مردم باشد؛ همیشه برایم دغدغه 
استفاده  کارخانه   سرکه  و  آبغوره  یا  و  آبلیمو  از  مردم  چرا  که  بود 
می کنند. وی در خصوص استقبال مردم و گردشگران و مسافران 
از ترشی می گوید: در حال حاضر ماهانه حداقل یک تن ترشی تولید 
می کنیم.  هیچوقت در مغازه کمتر از ۱۰۰۰ شیشه ترشی  نداشته ام؛ 
۱۰۰۰ شیشه ای که ترکیب رنگی متنوعشان زیبایی خاصی به مغازه 
می دهد. وی با ابراز رضایت از سود حاصل از تهیه و فروش ترشی 
چندین  حاضر  حال  در  دارد،  مناسبی  سود  شکر  را  خدا  می گوید: 
هتل و رستوران مشتری ثابت مان هستند. دو کارخانه بزرگ هم 

پیشنهاد همکاری داده اند. 
زندگی،  شدن  ماشینی  با  هرچندکه  می کند:  تصریح  پایان  در  وی 
هم  هنوز  اما  است  شده  اندازی  راه  ارومیه  در  ترشی  کارخانه های 

اغلب مردم ترشی های خانگی را ترجیح می دهند.

اجتماعی  موی تای کار ارومیه ای حاضر در تیم ملی بانوان، مدال نقره مسابقات جهانی تایلند را کسب کرد.
به گزارش جام جم، ثمین یحیوی موی تای کار اورمیه ای حاضر در تیم ملی امید بانوان، مدال نقره مسابقات 
جهانی تایلند را از آن خود کرد.یحیوی بعد از راهیابی به فینال این دوره از مسابقات، در دیدار پایانی در 
مقابل ورزشکاری از کشور کانادا قرار گرفت و در دیداری تماشایی و نفس گیر  با اختالف اندکی این مسابقه 

را به ورزشکار کانادایی واگذار نمود و صاحب گردن آویز نقره این رقابت ها شد.

وضعیت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده  پور  حضرت  روح اهلل  مشترک  نشست  در  جام جم،  گزارش  به 
شاخص های بهداشت و درمان و همچنین کمبودها و نیازهای بخش درمان استان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آخرین وضعیت احداث بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی 
ارومیه نیز بررسی و برای سرعت بخشیدن به احداث این پروژه با وجود محدودیت های تحریمی برنامه ریزی شد. راه اندازی بخش های درمانی جدید در بیمارستان میالد 

ارومیه از دیگر مباحثی بود که مجوز آن در دیدار نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی و وزیر بهداشت اخذ شد.

ترشی هایی که به سفره ها رنگ می دهند

راضیه محمودپور

خبرنگار

، بوی دریا بوی مادر

ــادر بوی  بــوی مـ مستند روایـــی 
دریا، ساخته مستندساز باتجربه 
محمدپور  رضــا  ــران،  ایـ و  استان 
کــه  او  اســـــــت.  ــــالغــــی  ب نــــــــوروز 
کارگردان  کننده،  همزمان، تهیه 
و تصویربرداری این اثر را برعهده 
فیلم  این  ایده  می گوید  داشته، 
در زمان ساخت مستندی با نام 
» بخت سپید » شکل گرفت که 
به تبعات اجتماعی، اقتصادی و 
شدن  خشک  محیطی  زیــســت 

دریاچه ارومیه می پرداخت.
یکی از تبعات دهشتناک خشک 
ــاچــه ارومــیــه نــابــودی  شــدن دری
ــای جـــانـــوری ســاکــن در  گــونــه هـ
ارومیه  دریاچه  ملی  پــارک  جزایر 
است؛ قوچ و میش ارمنی و گوزن 
زرد ایرانی که با هدف حفظ، احیا 
و نگهداری  در این جزایر اسکان 
داده شدند و زیست بی خطر و 

شدن  خشک  از  پیش  را  ایمنی 
چی چست تجربه می کردند.  این 
وحوش نادر با خشک شدن آب 
ــا، در زنــدانــی احــاطــه شــده با  دریـ
شوره زارهایی به وسعت ۵ هزار 
کیلومتر مربع محبوس شده اند 
و با بی آبی و مرگ دست و پنجه 
نـــرم مــی کــنــنــد. آب چــی چست 
ــاک جــزایــر  ــ ــده و خـ ــ خــشــک شـ
که  آرزو  و  کبودان، اشک، اسپیر 
زرد  گــوزن  و  قــوچ و میش  خانه 
ایرانی است، از طریق شوره زارها 
به سرزمین های وحشی طبیعت 
پیوند خورده است. مستند بوی 
مادر، بوی دریا... با روایتی سانتی 
ــال و احـــســـاســـی، آخــریــن  ــت ــان م
نام  به  قــوچ  یک  زندگی  لحظات 
قابار را به تصویر کشیده است. 
واگویه هایی که در آستانه مرگ از 
زبان او جاری می شود، مروری بر 
خاطرات شیرین در جزایر دریاچه 

ارومیه است. 
ــود شــاهــد آن  ــ خـــاطـــراتـــی کـــه خ
زبان  از  وار  اسطوره  بلکه  نبوده 
ــورال بــــزرگ، چــون  ــت ــان ــــدرش ق پ
میراثی گرانبها به او منتقل شده 
تنها  را پسر  قــابــار خـــود  ــت.  اسـ
قوچ باقیمانده می داند که دریا را 
دیده است و این نقطه تمایز او 
با همنوعانش در جزیره است. 

رهبر جوان گله، به سان قهرمانی 
را در  بــلــوغ، ســفــری  آســتــانــه  در 
کند.   مــی  ــاز  آغـ ــردا  فـ جستجوی 
بـــرنـــده و چــالــش اصلی  پــیــش 

داستان آب است... 
چشمه سنگی و چشمه سفید 
قهرمان  ســفــر  مقصد  و  مــبــدا 
میان  در  کــه  اســـت  گــلــه اش  و 
عــنــوان مهمانان  بــه  شــغــال هــا 
تــازه وارد جزیره نقش مکمل و 
 چالش برانگیزی در داستان ایفا 
شناختی  نشانه  نگاه  می کنند. 
تحلیل  همچنین  و  فیلم  متن 
ــر مـــبـــنـــای اســـطـــوره  ــ روایـــــــت ب
عمیقی  های  خوانش  شناسی، 
ــــه   ازیــــن مــتــن بـــه مــخــاطــب ارائ
ــه هـــای پیش  ــویـ ــد. واگـ ــی دهـ مـ
از مــرگ قــابــار، درســـت بــه سان 
مرور دوباره زندگی از آغاز تا پایان 
است که باوری دینی و فولکلور 

پشتوانه آن قرار می گیرد.
ــه در  ــل نـــاکـــامـــی رهـــبـــر جـــدیـــد گ
هــدایــت و مــدیــریــت قـــوچ هــا و 
معرض  در  نهایتا  و  هــا  میش 
ــرار گــرفــتــن زیــســت  ــ نـــابـــودی قـ
ــرون  هــمــنــوعــان ، خــوانــشــی بـ
متنی داشته و اشاره ای بر تغییر 
وضــعــیــت و قــوانــیــن زیــســت و 

طبیعت در جزایر است.
قابار بوی مادر و بوی دریا را در یک 
قدمی مرگ می شنود .  مستند 
بــوی مـــادر، بــوی دریـــا، مرثیه ای 
نخستین  بــــرای  غــمــبــار  اســـت 
دریاچه  شدن  خشک  قربانیان 
ارومـــیـــه... و رضـــا مــحــمــدپــور با 
ــان گویای  ــتــی احــســاســی زبـ روای
قـــابـــار، قـــانـــتـــورال، ســولــگــون و 
قاشدار شده است.  زبانی که از 
آن چیزی جز تمنای آب و زندگی 

بیرون نمی تراود.

فایق حسینی

دکتر ای علوم 
ارتباطات

خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه در 
عرصه فرهنگ، هنر و رسانه؛ توفیق بزرگی است. 

بدین وسیله ضمن تبریک انتصاب شایسته 
جنابعالی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

خداوند  از  غربی،  آذربایجان  استان  اسالمی 
شما  بـــرای  روزافــــزون  توفیقات  متعال 

خــانــواده  بـــرای  نویدبخش  روزهــــای  و 
فرهنگ و هنر استان را مسالت داریم. 

جناب آقای علیرضا نوروزی

جناب اقای یداله قربانی

غــم  برابــر  در  اســت  کوچکــی  واژه  تســلیت   
متعــال  خداونــد  ؛  پــدر دادن  دســت  از  بــزرگ 
ــه  ــده و ب ــت گردان ــن رحم ی ــوم را قر روح آن مرح
شــما و بازمانــدگان ســالمتی و طــول عمرعطــا 

فرمایــد.

پرستی روزنامه جام جم  سر
درآذربایجان غربی

پرستی  سر
روزنامه جام جم 

درآذربایجان غربی
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امام خمینی )ره(

شرکت  مدیرعامل  و  مجلس  عمران  کمیسیون  اعضای  و  رئیس 
مهندسی آب و فاضالب کشور در سفر به آذربایجان غربی از نزدیک در 
جریان روند عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه 

قرار گرفته و مشکالت حوزه آب و فاضالب سردشت  را بررسی کردند.
در  غربی،  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  اعضای  و  رئیس  بازدید 
از روند عملیات  آب و فاضالب کشور  و مدیرعامل شرکت مهندسی 
اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه، بر پیگیری های الزم 

ح تاکید شد. برای اتمام این طر
در این بازدید، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ح اظهار داشت: مدول  آذربایجان غربی در گزارشی از روند اجرای این طر
سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه با ظرفیت تصفیه ۶۰ هزار متر مکعب 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   93 از  تاکنون  و  شده  طراحی  شبانه روز  در 
بر  ح عالوه  این طر اتمام  افزود:  برخوردار است. لطیف خوش سیرت 
مزایای زیست محیطی و ارتقای بهداشت عمومی، نقش مهمی نیز در 

احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت.
ارومیه  از مدول سوم تصفیه خانه فاضالب  برداری  با بهره  گفت:  وی 
ساالنه بیش از ۵۱ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده از طریق ۱۱ 

کیلومتر خط انتقال وارد پیکره دریاچه ارومیه خواهد شد.
آذربایجان غربی با انتقاد از عملکرد  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ضعیف ستاد احیای دریاچه ارومیه در تخصیص اعتبارات الزم برای اجرا 
دریاچه ارومیه علی رغم  ح اظهار داشت: ستاد احیای  و اتمام این طر
تصویب اعتبارات مصوب، تا پایان سال 9۶ تنها به 2۶ درصد از تعهدات 

اعتباری خود عمل کرده است.
ارومیه  با اشاره به نقش مهم مدول سوم تصفیه خانه فاضالب  وی 
در توسعه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب گفت: در حال 
حاضر 2۰ هزار انشعاب فاضالب در شهر ارومیه آماده واگذاری است که 

این امر با اتمام این تصفیه خانه امکان پذیراست.
* بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب شهرستان سردشت

در ادامه این سفر رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 

اسالمی با حضور در شهرستان سردشت در مسائل و مشکالت حوزه 
آب وفاضالب این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند. 

در جلسه ای که به همین منظور در محل فرمانداری سردشت ترتیب 
یافته بود، فرماندار و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس 
آب  این شهرستان در حوزه های  با تشریح وضعیت  شورای اسالمی 
وفاضالب، توجه به احداث مخازن ذخیره آب در شهرهای سردشت، 
الحاق ۵2 روستای دیگر به مجتمع  ربط، میرآباد و نالس و همچنین 

آبرسانی ۴۱ روستایی را خواستار شدند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این جلسه 
ترین  مدرن  از  یکی  مردم،  شرب  آب  تامین  لحاظ  به  این که  بیان  با 
قرار  برداری  بهره  مدار  در  سردشت  شهر  در  کشور  تصفیه خانه های 
بخش  مالی  منابع  محل  از  تصفیه خانه  این  داشت:  اظهار  دارد، 

خصوصی احداث و در حال سرویس دهی است.
حمیدرضا جانباز با اذعان به کمبود مخازن ذخیره آب در شهرستان 
آینده  هفته  دو  یکی  در  کمبودها،  این  جبران  برای  گفت:  سردشت، 

مخازن ذخیره آب شهرهای ربط و نالس آغاز بکار خواهند کرد.
وی افزود: در شهر سردشت نیز یک باب مخزن دو هزار مترمکعبی 
نیمه تمام است که با تامین اعتبار، عملیات اجرایی آن ادامه خواهد 
یافت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص 
داشت:  اظهار  نیز  سردشت  شهرستان  روستاهای  شرب  آب  تامین 
آبرسانی به ۴۱ روستا در قالب یک مجتمع در  در حال حاضر عملیات 
دست اجراست که با فرصت به وجود آمده در الیحه بودجه، بنا داریم 

۵2 روستای دیگر نیز به این مجتمع افزوده شود.
وی بابیان این که شهرهای ربط و ناالس قبل از تبدیل شدن به شهر 
دارای شبکه فاضالب بودند، گفت: به لحاظ عدم وجود تصفیه خانه 
بروز مشکالت زیست محیطی در منطقه  از  برای جلوگیری  فاضالب، 

احداث تصفیه خانه مورد تاکید است.
کمیسیون  سوی  از  الزم  پیگیری های  و  هماهنگی  بر  پایان  در  جانباز 
برای   ۱۴۰۱ بودجه  در  ردیف  اختصاص  با  رابطه  در  مجلس  عمران 

تصفیه خانه های فاضالب شهرهای ربط و ناالس تاکید کرد. 

 گزارش سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس و 
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور به آذربایجان غربی 

آذربایجان غــربیآذربایجان غــربی


