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رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی:

 خدمات دهی  به بیش از 3 هزار
کرونایی فوت شده  قرار شاعرانه در ارومیه

2

کارگردان ارومیه ای روی فرش قرمز 
32جشنواره فیلم دهوک 

آب شهرک  حل مشکل تامین 
صنعتی شماره 3 ارومیه

پایان حفاری
 تونل  انتقال آب

 به دریاچه ارومیه 
2

3

خ های فراموش نشدنی  ین چارچر ین تر خ های فراموش نشدنی  شیر ین چارچر ین تر  شیر
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برگزاری نشست فصلی  سمن های 
حوزه جوانان با رئیس مجمع 

غربی آذربایجان  نمایندگان 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
از حل مشکل تامین آب شهرک صنعتی شماره 

۳ ارومیه خبر داد .
به گزارش جام جم، حسن حاتمی  در رابطه با حل مشکل تامین 
آب شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه گفت: آب  این شهرک  
صنعتی  در سنوات گذشته به میزان ۱۰ لیتر بر ثانیه از شرکت 
آب و فاضالب استان خریداری و تامین می شد درحالی که 
مصرف واحدهای صنعتی مستقر در شهرک بیش از ۲۰ لیتر بر 
ثانیه بوده و استفاده بیش از حد مجاز حجم آب خریداری شده 
منجر به محاسبه تصاعدی بهای هر مترمکعب آب مصرفی و 
صدور فیش های آب میلیاردی توسط شرکت آب و فاضالب 
استان شده بود که این موضوع شرکت شهرک های صنعتی 

و واحدهای آب بر را با ...

جلسه فصلی دبیران سازمان های مردمی حوزه جوانان با 
حضور سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس 
شورای اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

به گزارش جام جم، در جلسه فصلی دبیران سازمان های مردمی حوزه 
جوانان که به میزبانی معاونت امور جوانان ...
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خبریادداشت

برای حذف موانع  سرمایه گذاری 
مدیرانی  غــربــی،  آذربــایــجــان  در 

جسور نیاز داریم
غربی  آذربـــایـــجـــان   "
بستری  عــنــوان  بــه 
مـــــنـــــاســـــب بـــــــرای 
ســـرمـــایـــه گـــــــذاری، 
ــریــن  امــن ت از  ــکــی  ی
کشور  ــای  ــان ه ــت اس

است " 
ــاه  ــد شـ ــ ــای ــ ایــــــن ش
بـــیـــت ســـخـــنـــرانـــی 
ســــــال هــــــای اخـــیـــر 
مسئوالن ملی و استانی در شمال غربی ترین 

استان کشور باشد .
برای  که  بارز  مصادیق  با  اعتنا،  قابل  تعبیری 

اثباتش دهها دلیل می توان آورد ...  
در  که  گفت  قــدرت  با  مــی تــوان  مدت هاست 
گذاری  سرمایه  جذب  گره  مــرزی،  استان  این 
امنیتی  مشکالت  کــارآفــریــنــی،  از  حمایت  و 

نیست.
جریان  کــه  کجاست  ــار  ک مشکل  راســتــی  بــه 
در  بروکراتیک  تــراش  مانع  و  پاگیر  و  دســت 
آنچه در استان های  آذربایجان غربی،  فراتر از 

بزرگ کشور نمود دارد، خودنمایی می کند؟
گذاری  سرمایه  فرآیند  مختلف،  دوره هــای  در 
ــایــجــان غــربــی با  آذرب و رفـــع مــوانــع تــولــیــد در 
مشکالت متعددی مواجه بوده است. پائین 
بودن میزان سرمایه گذاری دولتی در استان، 
با  مقایسه  در  زیرساخت ها  بــه  کمتر  توجه 
استان های مرکزی و بعضا انتخاب مدیران از 

نوع محافظه کارش...
مشکالت  مهم ترین   از  یکی  تــعــارف،  بــدون 
را  اخیر  دهــه  دو  در  غربی  آذربایجان  توسعه 
می توان انتخاب تعداد معنی داری از مدیران 
با  ــار  ک اقــتــصــادی محافظه  بــه ویـــژه مــدیــران 

قدرت ریسک پایین نام برد .
ــای ارتــبــاط  ــد مـــدیـــرانـــی کـــه بـــه جــ ــودن ــب کـــم ن
مشکالت  حــل  بــرای  خانه ها  وزارت  بــا  مــوثــر 
کــارآفــریــنــان، بــا علم کــردن  ســرمــایــه گــذاران و 
بزنگاه های  در  پاگیر  و  دست  نامه های  آیین 
خالی  شــانــه  خطیر  مسئولیتی  از  تــاثــیــرگــذار 
نامه ای  ضمانت  رویکرد،  این  که  چرا  کردند، 
در  آنــهــا  مدیریتی  حــیــات  ــه  ادامـ بـــرای  معتبر 
سایه ساری آرام و بدون ریسک به شمار رفته 

است. 
جلسات  دســتــور  مـــرور  و  بایگانی  بــه  رجـــوع 
اداری،  شـــورای  در  ح  مــطــر مسائل  و  متعدد 
شـــــورای تــوســعــه و بـــرنـــامـــه ریـــزی، کـــارگـــروه 
ادوار  در    ... و  ســـرمـــایـــه گـــذاری  و  اشــتــغــال 

مختلف گواهی است بر این ادعا.
صحبت  پای  بی تکلف  است  کافی  ؛  استاندار
ــار  ــن دیـ ــ ســرمــایــه گــــــذاران و کـــارآفـــریـــنـــان ای
سر  بر  که  بدانید  تا  بشنوید  خوب  و  بنشیند 
تله  می خواست  که  سرمایه گذاری  نخستین 
آنها  آمـــد؟   چــه  کند  احـــداث  را  ارومــیــه  کابین 
محصوالت  صــادرات  پایانه  می خواستند  که 
کــشــاورزی  ایــن اســتــان مهم  را در  کــشــاورزی 
بنا  دارد  مشترک  مرز   ، کشور سه  با  اتفاقا  که 
ح  طر یا  شدند؟  مواحه  مشکالتی  چه  با  کنند 
نخستین  ــا  ت دویـــد  ســـال  دو  ــه  ک کــارآفــریــنــی 
در  را  کشور  پتروشیمی  دستی  پائین  شهرک 
مواجه  سرانجامی  چه  با  کند  احــداث  ارومیه 

شد و...
ح های سرمایه گذاری  اینها فقط نمونه ای از طر
و کارآفرینی بزرگ در آذربایجان غربی است که 
به دلیل محافظه کاری و  ریسک پذیرنبودن 
اقــتــصــادی اســتــان در جــریــان مانع  مــدیــران 
بــه بن  ایــن دیـــار  بــروکــراتــیــک اداری  تـــراش و 
بــســت خــــورده اســت.مــعــتــمــدیــان ایـــن درد 
آن است که برای نسخه پیچی به  از  مزمن تر 

سوابق 4 یا 8 سال گذشته رجوع کنید.
به  مــدیــران،  از  بسیاری  از  اســت  کافی  اینجا 
ویژه مدیران مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و 
کارآفرینی تنها یک درصد احتیاط طلب کنید تا 
۱۰۰ درصد تقدیم حضورتان کنند، این را تجربه 
نشان داده است ! و البته مرور شاخص های 
با  غــربــی  آذربــایــجــان  ــوردادری  ــرخـ بـ و  توسعه 

رتبه های قابل تاملش...
ــذاری در  ــه گـ ــایـ ــرمـ ــان سـ ــریـ ــالم، جـ ــ خـــالصـــه کـ
ظرفیت های  تمام  خالف  بر  غربی  آذربایجان 
اداری  خــم  و  پــرپــیــچ  ــوی  ــزارتـ هـ در  تــوســعــه، 
بد  بلند  دیــوار  شکستن  بــرای  و  است  درگیر 
و  شجاع   ، جسور مدیران  انتخاب  ترکیبش، 

تحول گرا ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
نتایج  و  واقعی  مفهوم  که  مدیرانی  انتخاب 
مــثــبــت شــعــار " تــولــیــد، پــشــتــیــبــانــی و مــانــع 
و  کرده اند  دریافت  دل  و  جان  با  را   " زدایی ها 
محافظه  اندیشی  مصلحت  بــر  را  آن  تحقق 
کارانه برای حفظ میز ریاست ترجیح می دهند.

برگزاری بیش از 230 ویژه برنامه 
در  بسیج  هفته  گــرامــیــداشــت  

میاندوآب

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب گفت: به 
مناسبت هفته بسیج امسال در این شهرستان 
بیش از ۲۳۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با 

»بسیج، پاره تن مردم« برگزار می شود شعار
به گزارش جام جم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  میاندوآب 
هفته  برنامه های  اجرای  اشاره  با  مطبوعات  و 
کرد: امسال  اظهار  آذر،  تا پنجم  آبان  از ۲۹  بسیج 
به مناسبت هفته بسیج در شهرستان میاندوآب 
دستورالعمل های  رعایت  با  شاخص  برنامه   ۲۳۰
محوری  شعار  با  و   کرونایی  شرایط  بهداشتی 
شد.  خواهد  برگزار  مردم”  تن  پاره  “بسیج، 
سرهنگ پاسدار نورالدین پالهنگ افزود: برگزاری 
یادواره های شهدا و نشست های روشنگری، اعزام 
درمان  و  ویزیت  جهت  پزشکی  جامعه  گروهای 
خانواده های  با  دیدار  رایگان،  به صورت  بیماران 
شهدا، افتتاح طرح های محرومیت زدایی و عمرانی 
و اقتصاد مقاومتی، دیدار با امام جمعه و غبارروبی 
شهرستان  محیطی  فضاسازی  شهدا،  مزار 
مقاومت  پایگاههای  و  حوزه ها  و  ادارات  و 
میاندوآب در  بسیج  هفته  برنامه های  از   بسیج 

 است. وی افزود: هم چنین رزمایش اقتدار بسیج 
سراسر  با  همگام  میاندوآب  شهرستان  در  نیز 

کشور در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

 خدمات دهی  به بیش از 3 هزار
فوت شده کرونایی

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومیه از خدمات دهی سه هزار و ۵8۹  نفر از اموات 

کرونایی در باغ رضوان این شهر خبر داد. 
 به گزارش جام جم حجت االسالم  عباسعلی مومن 
به اموات کرونایی اشاره کرد و گفت: از اول شیوع 
میت   ۵8۹ و  هزار  سه  به  تاکنون  کرونا  ویروس 
کرونایی در باغ رضوان ارومیه خدمات دهی شده 
از این تعداد یک هزار و ۷۱8 مورد در ۶ ماهه  که 

گذشته بوده است.
وی با بیان این که خدمات مربوط به کفن و دفن 
اموات مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
بهزیستی، هنرمندان و پیرعالمان حسینی رایگان 
است، افزود: بر این اساس یک هزار و ۶۵ متوفی 

بصورت رایگان تدفین شده اند.
حجت االسالم مومن احداث ۵۶۵ قبر تک طبقه، 
یک هزار و ۲۰۶ قبر دو طبقه، یک هزار و ۲۰۰ عدد بتن 
ریزی قبور، یک هزار مترمربع بتن ریزی مابین قبور 
خانوادگی  آالچیق  باب  یک  جانمایی  و  ساخت   ،
کار و نقشه  با احداث 8 قبر دوطبقه برای نمونه 
برداریUTM  قبور به تعداد ۱۵۰ هزار قبر در فضای 
جی ای  اس و ممیزی با هماهنگی سازمان فناوری 
و اطالعات را از اقدامات شاخص انجام شده اعالم 

کرد. 
رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
ارومیه ادامه داد: ۱4 هزار و 8۲۰ مترمکعب عملیات 
شهدا،  خانواده  قطعات  در  تسطیح  و  خاکبرداری 
قطعه ۵۵ ، قطعه ۵۷ و قطعه هنرمندان از دیگر 

اقدامات شاخص انجام شده است.
توسعه  طرح  اجرای  از  مومن  حجت االسالم 
ساختمان اداری در فضایی به مساحت تقریبی 4۰۰ 
مترمربع خبرداد و خاطرنشان کرد:  عملیات مرمت 
مسجد  گنبد  بندی  عایق  و  آمیزی  رنگ  کاری، 
اجراست  حال  در  مترمربع   ۱۰۰۰ در   نیز  آرامستان 
که  ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی اعالم کرد: 
 - قطعات  راهنمای  تابلوهای  تعویض   و  طراحی 
بلوار و خیابان اصلی و فرعی در دست اقدام است. 
 رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
اپلیکیشن  راه اندازی  به  اشاره  با  پایان  در  ارومیه 
تصریح  ارومیه  متوفیات  جستجوی  موبایلی 
این  نصب  و  دانلود  با  میتوانند  شهروندان  کرد: 
یا    khedmat.urmia.ir و  بازار  کافه  از  اپلیکیشن 

سیب آپ، اموات خود را مجازی زیارت کنند.

داالن  یا  حیاط  اطراف  در  متعدد  حجره های  با  بزرگی  بناهای  به  سرای 
طبقه  دو  در  و  سرپوشیده  معموال  که  می شود  گفته  سنتی  بازار های  در 
ساخته می شود. در طبقه باال، دفاتر تجارتخانه ها و در طبقه پایین انبارها و 

کارگاه های تولیدی قرار داشت. 
معامالت  بلکه  نمی شد،  انجام  فروشی  خرده  سراها  کاروان  و  سراها  در 

کلی انجام می گرفت. گفتنی است سرا ها در بازار همان نقش کاروانسرا را 
�داشته اند.

سرای حاج ابراهیم  یکی از قدیمی ترین سراهای بازار تاریخی ارومیه است 
، پایین تر از تیمچه نصیرالدوله و نرسیده به  که موقعیت آن در داخل بازار

بازار پیرامونی حلبی سازان واقع  است.

 این بازار در قدیم به »بازار شیطان« هم معروف بوده و در زبان ترکی در بین 
مردم ارومیه به »شیطان بازاری« هم شناخته می شد. تصویر فوق مربوط به 

سال ۱۲8۰ شمسی است. 
ــی شعبه ــاس ــن ــران ش ــ ــ ای ــاد  ــی ــن ــس ب ــک ــو ع ــیـ آرشـ ــاد و  ــنـ ــع: مـــرکـــز اسـ ــب ــن  م

 آذربایجان غربی

گذر ی بر تاریخچه سرای حاج ابراهیم ارومیه

دی  از  ــرار  قـ ادبـــی  انجمن 
سال ۹۹۳۱ با کندتر شدن 
ــاری  ــم ــی ــال ب ــقـ ــتـ رونــــــد انـ
وضعیت  در   ۹۱ ــد  ــوویـ کـ
زرد،�نــــــشــــــســــــت هــــــای 
ــاز  آغــ را  ــود  ــ خـ تــخــصــصــی 
این  عملکردهای  ــرد.از  ــ ک
انجمن می توان به معرفی، 
مجموعه  نقد  و  رونمایی 
ــران شهر  ــاع شــعــرهــای ش
ارومیه و برگزاری جلسات تخصصی شعرخوانی، نقد 
کــرد که تا کنون  آثــار شاعران ارومیه اشــاره  و تحلیل 
4۱ نشست حضوری و پنج نشست در بستر فضای 
مجازی در پلتفرم اینستاگرام به صورت الیو با حضور 
شاعران کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، 

هندوستان، آذربایجان وایران برگزار کرده است. 
برای آشنایی بیشتر با رویکرد و عملکرد انجمن ادبی 
ارومــیــه و دبیر  از شــاعــران  بــا سجاد صافی یکی  قــرار 

انجمن ادبی قرار به گفت و گو نشسته ایم.
* چطور شد که انجمن ادبی قرار فعالیت اش را شروع 

کرد؟ 
- تا حدود یک سال پیش تمام انجمن های ادبی کشور 
واستان ها زیرمجموعه ی بنیادشعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان بود. ساالنه جلسه ای برگزار می شد که در آن  
استان  داخــل  انجمن های  گیری  رای  با  استانی  دبیر 
در تهران و یک نفر هم دبیر کل انجمن های کشوری 
برگزیده وانتخاب  می شد که سال ۹۹ این مجموعه 
وظایف خود را به موسسه خانه کتاب ایران انتقال داد. 
قبل تر دبیر استانی با اداره ارشاد همکاری های مستمر 
داشتند و مجموعه های انجمن های ادبی را حمایت 
می کردند. اما مشکلی که بود وجود ۰4 انجمن ثبت 
شده از سمت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان 
بود که فقط ۵ انجمن فعال داشت. بر آن شدیم تا با 
فعاالن ادبی استان بارقه های امید را به سمت کشتی 
به گل نشسته ی ادبیات استانی رهنمون سازیم. دی 
سال قبل جرقه دورهمی شاعران ارومیه زده شد و به 
لطف خدا مورد توجه و استقبال اهالی شعرو ادبیات 
جلسه  دو  از  بعد  گرفت.  قــرار  ارومیه  شهر  و  استان 
انتظار داشتیم چهره های همیشگی ادبیات را تعقیب 

کنیم که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و هر جلسه 
سوم  جلسه  شدیم.  ادبــی  جدید  چهره های  میزبان 
دورهمی شاعران ارومیه با رونمایی کتاب به کارخود 
ادامه داد و باالی ۰۱۱ نفر میهمان داشت که این اتفاق 
کالن تهران هم پیش نیامده بود.  انجمن های  برای 
این حضور باشکوه باعث شد تا این جمع وزین را با 

نام انجمن ادبی قرار حفظ کنیم. 

*رویکرد انجمن ادبی قرار چیست؟ 
سیاست  انجمن این است که در ماه دو بار جلسه 
شهر  شــاعــران  اشعار  نقد  به  آن  در  و  باشیم  داشته 
ارومیه با حضور صاحبنظران این حوزه بپردازد وبرای 
کارشناسی  هرجلسه  ادبــیــات  علمی  سطح  ارتــقــای 
دعــوت شده و به موضوعات مختلف ادبــی از قبیل 

فرم، ساختار، زبان شعر و فلسفه آن بپردازد. 
فرهنگی  نــهــادهــای  حمایت  از  قـــرار  ادبـــی  انجمن   *

برخوردار است؟
بــدون  و  مستقل  انجمنی  قـــرار،  ادبــی  انجمن  خیر؛   
ــا بــه امـــروز  حــمــایــت هــیــچ نــهــاد و ارگــانــی اســـت کــه ت
اســـت؛ حتی  ــرده  کـ ــرگــزار  ب ــی  ادبـ 4۱ جلسه نشست 
هزینه های رونمایی کتاب را خود شاعرو صاحب کتاب 
سالن  در  انجمن  جلسات  البته  می کند.  پــرداخــت 
موسسه بنیاد رفاه کودک ونوجوان وسالن جلسات 

خانه ی جوان ارومیه  برگزار میشود.
؟  *هدف از تشکیل انجمن ادبی قرار

 هفت نفر عضو اصلی انجمن که عضو هیئت مدیره 
انجمن هم هستند تصمیم گرفتند تا شعر و ادبیات 
را هم در استانی که بشدت هنرخیز هست، ارج نهند. 
انجمن ادبی قرار خواست انگیزه ای باشد برای حضور؛ 
چون اکثر محافل ادبی فعال نبودند و ما تالش کردیم 
شاعران شهرمان را فراتر از استان معرفی کنیم برای 

مثال در حوزه طنزو فولکلور مرحوم باباعلی جوانمرد 
را داشتیم که جزو پایه های اصلی طنز استان بودند. 
سعید سلیمان پور، محمد رنجبری، ضیایی، حمید 
واحــدی و وحید طلعت و تمام اساتید ادبیات که تا 
االن حمایت شایسته ای از آنها نشده و انجمن ادبی 
قرار بر آن است تا در وسع و توان خود از ظرفیت این 
شعرای بــزرگ در تربیت شاعران جــوان بهره گرفته و  

این گنجینه های ادبی را بیشتر معرفی کند.
*اشاره داشتید به رونمایی از کتاب های ادبی؛ نام اثر و 

شاعران را بفرمایید.
کتاب  میرزایی،  شهرام  اثــر  تاریکی  از  مراقبت  کتاب 
خودم را از خودم اثر خانم سولماز طلوعی، کتاب گل 
بول های بی نظم اثر خانم الناز آفاق، کتاب زن شرقی 
من اثر خلیل شیخلو که تمام عواید فروش این کتاب 
به کودکان بی سرپرست اختصاص داده شد، کتاب 
آقای علی  یارانمیشام من ترجمه  آلالهین حکمونن 
رشتبر، کتابهای تنهایی ام پیر می شود ونان حرف آخر 
است اثر رویا نوین، کتاب چین و چروک خانوم اتو اثر 
آیدا دانشمندی در این جلسات  رونمایی شده اند و 
باعث افتخار انجمن ادبی قرار است که این کتابهای 
پر از حس و محتوا را به جامعه ادبیات معرفی می کند.

*برای تقویت جایگاه شعر و در واقع علمی تر شدن آن 
چه برنامه ای داشته اید؟

در انجمن ادبی قرار،  در کنار شعرخوانی و نقد اصولی 
شعرها، هر جلسه حدود بیست تا سی دقیقه مطالب 
افراد  که  میگذاریم  اشتراک  به  رو  ادبیات  از  جدیدی 
حاضر در جلسه را تشویق کرده و به سمت مطالعه در 
مورد انواع مباحث ادبی ترغیب می کند. در بخش نقد 
شعر هم در مورد زیبایی شناسی شعر، فرم و قالب 
اشعار و زبــان شعر و همچنین ضعف و قــوت شعر 
از  آگاهی شاعران  رونــد  به  نیز  این  که  بحث میکنیم 

ساختار شعر بسیار کمک می کند.
: * اما کالم آخر

یکبار  هفته  هــردو  قــرار  ادبــی  انجمن  نشست های   
ارومیه  شهر  در   8۱ تا   ۶۱ ساعت  از  یکشنبه  روزهـــای 
ادبــیــات  و  شــعــر  داران  دوســـت  از  مــی شــود.  بــرگــزار 
دعوت میکنم تا با حضور گرمشان راه شعر شهرمان 
چندان  دو  را  حــضــور  ایــن  لــذت  و  ساخته  هــمــوار   را 

کنند. 

قرار شاعرانه در ارومیه

 مهدی  رضایی آذر

خبرنگار

فاطمه غفاری

نویسنده

به طور کلی علت توسعه نیافتگی 
ــدی  ــ ــر واح ــ ــربـــی ام ــایـــجـــان غـ آذربـ
و  اجــتــمــاعــی  منظر  از  و  نیست 
فرهنگی ، مانند همه موضوعات 
کالن  اجتماعی، توسعه نیافتگی  
این استان هم چند عاملی است 
برای  را  و نمی توان علت واحــدی 

این مساله  تعیین کرد.
ــران،  ــ الــبــتــه بــحــث تــوســعــه در ای
مــعــمــوال بـــه یـــک مــبــحــث صــرفــا 
اقتصادی محدود شده و در حوزه 
علم اقتصاد و اقتصاددانان مورد 
بحث و تفحص قرار گرفته است 
در  عموما  نیز  دلیل  همین  به  و 
ایــران، رشد که یک موضوع کمی 
مفهوم  یک  که  توسعه  بر  است 

و  داشته  غلبه  اســت،  کیفی تری 
اکــنــون نیز ایــن ایـــراد اســاســی در 
مباحث توسعه به وضوح خود را 

نشان می دهد.
آذربــایــجــان غــربــی نــیــز بــه تبع  در 
کــشــوری، بیشتر  ســیــاســت هــای 
بــا شــاخــص هــای رشـــد ســر و کار 
داشته ایم تا شاخص های توسعه 

به معنای اخص کلمه!
با در نظر گرفتن این نقص  حال 
بنیادی در مفهوم سازی توسعه، 
آذربایجان غربی با وجود داشتن 
توسعه  فرصت های  و  مزیت ها 
که  آنچه  به  اســت  نتوانسته  ای، 
را دارد، دست پیدا  استحقاقش 
بکند بنابراین باید سوال کرد که 
قابلیت های،  فــرصــت هــا،   از  چــرا 
مــزیــت هــا و مــنــابــع اســتــان بــرای 
جبران عقب ماندگی تاریخی، بهره 

نبرده ایم؟
استان آذربایجان غربی مزیت های 
ــژیــک، طــبــیــعــی  آب و  ــرات ــواســت ژئ
تاریخی،  و  فرهنگی  میراث  خــاک، 
تنوع اقلیمی و انسانی باالیی دارد 
توسعه  اســتــان هــای  از  برخی  کــه 

یافته تنها یکی از این مزیت ها را 
مزیت  فقط  که  صورتی  در  دارنـــد 
همسایگی با سه کشور و تعداد 
قــابــل تــوجــه پــایــانــه هــای رسمی 
مبادالتی با این کشورها، می تواند 
کافی  اســتــان  چند  توسعه  بــرای 
باشد. پاسخ سوال ساده است، 
مــتــاســفــانــه آذربــایــجــان غــربــی از 
استفاده  فرصت ها  و  مزیت ها 
نکرده و هنوز هم برنامه ای برای 

استفاده از آنها ندارد.
غربی  آذربــایــجــان  آن،  ــر  ب عــــالوه 
هنوز هم جهت گیری اقتصادی و 
اجتماعی مشخصی برای توسعه 
ندارد و آن چه که به عنوان سند 
توسعه محلی تدوین شده، فاقد 
بستر  فاقد  و  اجتماعی  درونمایه 
برای  شهروند-دولت  مشارکت 

مفهوم سازی توسعه است.
ــاد بــــــدون حــضــور  ــ ــن ــ ــی اس ــن ــع  ی
ــده و  ــ ــدان نـــوشـــتـــه شـ ــ ــرون ــهــ شــ
ذینفعان  عنوان  به  شهروندان 
هیچ  توسعه  برنامه های  اصلی 
انداز  از چشم  شناخت و اطالعی 
استان  ای  توسعه  برنامه های  و 

دولتی  آمریت  یک  یعنی  نــدارنــد. 
گــرا، شــهــرونــدان و بخش  تمرکز 
خصوصی را از بحث های توسعه 
حذف کرده است. توسعه منهای 
است  ابتر  مقوله ای  شهروندان، 
بیماری  حقیقت،  ایـــن  الــبــتــه  و 
دامنگیر ملی است، اما در استان 
به دلیل ضعف بخش خصوصی 
ــردم نــهــاد به  ــ و ســـازمـــان هـــای م
خود  منفی  آثـــار  جــدی تــر،  شکل 
گذاشته  شهروندان  آینده  بر  را 

است.
مدیریت  از  ــدان  ــرون ــه ش وقــتــی 
می شوند  گذاشته  کنار  توسعه 
توسعه  برنامه  با  ارتباطی  هیچ  و 
برقرار نمی کنند، در عمل شکاف 
اجــتــمــاعــی حــاصــلــه، بــرنــامــه هــای 
توسعه دولتی را به کودک یتیمی 
ــه عبارتی  ب ــا  ی و  تــبــدیــل مــی کــنــد 
بــرنــامــه تــوســعــه اســتــانــی بچه 
سرپرستی  که  می شود  ســرراهــی 
ندارد و تغییر و تحول دولت ها آن 

را بی صاحب تر می کند.
کـــه مــشــارکــت  در اســتــان هــایــی 
مــردم در قالب بخش خصوصی 

در  ــاعــــی  ــمــ ــ ــت اجــ ــای  ــ ــادهـ ــ ــهـ ــ نـ و 
تــصــمــیــم گــیــری هــای مــحــلــی در 
تدوین و اجرای برنامه های دولتی 
بیشتر است، هم نقاط ضعف و 
مشخص تر  برنامه ها  ایــن  قــوت 
اجرایی  ضمانت  هــم  و  مــی شــود 

پیدا می کند.
آذربــایــجــان غــربــی غیبت  پــس در 
بــخــش خــصــوصــی و نــهــادهــای 
اجــتــمــاعــی مـــدنـــی، بــرنــامــه هــای 
بالمحل   چــک  بــه  را  ای  تــوســعــه 
تحول  و  تغییر  و  می کند  تبدیل 
آنها  اسناد،  دولتی  مدیریت های 
را به پستوهای ادارات می فرستد 
و هر مدیر ارشدی که وارد استان 
آن که نگاهی به  می شود، بــدون 
گذشته داشته و نقش  عملکرد 
خود را در اجــرای مــداوم، مستمر 
تدوینی  برنامه های  مسلسل  و 
نقادانه  نگاهی  با  کند،  مشخص 
و فیلسوفانه، عملکرد گذشتگان 
را از حیث مالی و اداری واکــاوی و 
بــی عملی مبتال  بــه  ــر  االم نهایت 

می شود.
به طور خالصه  مهمترین عامل و 

دولــت  تعامل  توسعه  پیشران 
با  دولــت  به  وابسته  نهادهای  و 
مردم  سازمان های  و  شهروندان 
ــن بــرنــامــه هــای   ــدوی ــرای ت ــ نــهــاد ب
تعیین  یــعــنــی  اســـــت؛  تــوســعــه 
نقش بـــرای شــهــرونــدان، بخش 
در  مــدنــی  نــهــادهــای  و  خصوصی 
استفاده  و  توسعه  برنامه های 
ــرای  اجـ ــرای  ــ ب آنــهــا  نــظــر  و  رای  از 
تدوین  نــه   ، توسعه  برنامه های 
پستوهای  در  برنامه ها  و  اسناد 

تاریک می باشد. 
حـــذف  ــی  ــربـ غـ ــان  ــ ــج ــ ــای ــ آذرب در   
و  تــدویــن  فرایند  از  شــهــرونــدان 
اجرای توسعه بسیار بارزتر است 
و باید این نقیصه به سرعت رفع 
نهادهای  و  شــهــرونــدان  و  شــود 
ــاه اصــلــی خــود  ــگ ــای مــدنــی بـــه ج
در بــرنــامــه هــای تــوســعــه دســت 
و  نهادها  همه  از  و  بکنند  پیدا 
و  حــقــوقــی  و  حقیقی  اشـــخـــاص 
اصناف و تشکل ها برای توسعه 
ــان نــظــرخــواهــی و بــرنــامــه  ــتـ اسـ

خواسته شود.

نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد در تدوین اسناد توسعه 

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

یادداشت

آب سد »کانی  انتقال  پایان حفاری تونل  از  آذربایجان غربی  استاندار 
بر  را  ارومیه  دریاچه  به  زاب  رودخانه  آب  انتقال  وظیفه  که   « سیب 

عهده دارد، خبر داد. 
به گزارش جام جم، یک هفته قبل محمدصادق معتمدیان، استاندار  
کیلومتری   ۳۶ و  بزرگ  پروژه  اجرای  روند  از  بازدید  در  آذربایجان غربی 
آن  پایان حفاری  از احتمال  کانی سیب  به  آب، مشهور  انتقال  تونل 
طی دو هفته آینده خبر داده بود که این وعده، با تالش متخصصان 

داخلی مجری این پروژه، یک هفته زودتر محقق شد. 
قرارگاه  توسط  که  است  طول  کیلومتر   ۳۶ دارای  سیب  کانی  تونل 
 ۶۵۰ قرار است ساالنه  آن  اتمام  با  و  خاتم االنبیاء حفاری شده است 

میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود. 
از  آب  انتقال  کانال  آب،  انتقال  کانی سیب، تونل  گفتنی است تونل 
ح انتقال آب از رودخانه »زاب » شمرده می شوند خروجی تونل اصلی به سمت دریاچه ارومیه و بند انحرافی »بادیناوا  » چهار جزء اصلی طر

و  عمومی  منابع  محل  از  تومان  میلیارد   ۱44۰  ،۹۷ سال  پایان  تا  که 
و  بود  شده  هزینه  پروژه  این  برای  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت 
مخرب  اثرات  با  مقابله  محل  از  یورو  میلیون   ۱۳.۶ نیز   ۹8 سال  در 
ریزگردها و ۱۷ میلیون دالر نیز از محل باقیمانده تسهیالت صندوق 

توسعه ملی برای تکمیل آن تخصیص یافت. 
ح های ستاد احیاء قرار بود از سال ۱۳۹4،  دریاچه ارومیه در قالب طر
ظرف مدت ۱۰ سال به تراز اکولوژیک خود برسد؛ حال بعد از گذشت 
هزار   ۱۵ هزینه کرد  و  متفاوت  »سازه ای«  ح های  طر اجرای  و  سال   ۶
احیای  مقابل  در  را  معکوسی  روند  ارومیه  دریاچه  تومانی  میلیارد 

نشان می دهد. 
با  که  است  امید  ارومیه  دریاچه  احیا  ستاد  کارشناسان  گفته  به 
روند صعودی ارومیه مجددا  احیا دریاچه  این تونل، سرعت   افتتاح 

 پیدا کند.

پایان حفاری تونل  انتقال آب به دریاچه ارومیه 

عکس: سهیل فرجی
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خبر

با  سالجاری  در  روستایی  راه  کیلومتر   ۵۰ بهسازی  بر  از  چالدران  فرماندار 
اختصاص مبلغ 4۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش جام جم، حسن محمد زاده در تشریح روند بهسازی و آسفالت ریزی 
راه روستایی بخش دشتک این شهرستان با اعالم این که امسال بهسازی 
و آسفالت ریزی ۵۰ کیلومتر راه روستایی درچالدران برنامه ریزی شده است، 

افزود: برای اجرای این میزان آسفالت ریزی 4۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
داده شده است.

چالدران  روستایی  راه های  از  کیلومتر   8 تاکنون  امسال  این که  بیان  با  وی 
روستایی  راههای  مابقی  گفت:  است،  شده  آسفالت ریزی  و  بهسازی 
برنامه ریزی شده است که در صورت مساعد بودن شرایط جوی آب و هوای 

منطقه  تا پایان سال آسفالت ریزی خواهد شد.
عملیات  به  بخشیدن  تسریع  جهت  در  این که  اعالم  با  چالدران  فرماندار 
علوی  بنیاد  سوی  از  قیر  تن   ۱۰۰۰ روستایی  راه های  آسفالت ریزی  اجرایی 
در  آن  تن   ۶۰۰ به  نزدیک  میزان  این  از  تاکنون  افزود:  است،  شده  مصوب 

اختیار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قرار گرفته است.

بهسازی ۵0 کیلومتر راه روستایی چالدران

ارز  اســتــخــراج  دســتــگــاه  کشف 
مــرزی  هنگ  تــوســط  غیرمجاز 

سلماس

از  غربی  آذربایجان  استان  مرزبانی  فرمانده 
مجاز  غیر  ارز  رمز  استخراج  دستگاه  کشف 

« توسط ماموران مرزبانی خبر داد. »ماینر
حسین  یحیی  سردار  جم،  جام  گزارش  به 
خانی در این زمینه افزود: برابر گزارش رسیده 
منزل  در  ارز  رمز  غیرمجاز  استخراج  بر  مبنی 
از اهالی روستاهای شهرستان سلماس  یکی 
بالفاصله  هنگ  این  استحفاظی  حوضه  در 
مأموران مرزبانی تحقیقات خود را در خصوص 
صورت  به  که  باند  این  اعضا  و  شناسایی 
غیر  ارز  رمز  استخراج  به  اقدام  حرفه ای  کاماًل 
 مجاز با دستگاه »ماینر « می کردند را دستگیر 

کردند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ادامه 
و  امنیت  و  نظم  ایجاد  لزوم  راستای  در  داد: 
آماده  نیروهای  متخلفان،  با  قاطع  برخورد 
مرزی  هنگ  اطالعات  معاونت  عملیاتی  و 
ح  طر اجرای  و  باال  عمل  سرعت  با  سلماس 
در  شدند  موفق  استحفاظی،  حوزه  در  مهار 
غیر   " "ارز رمز  استخراج  اموال  سریع،  واکنشی 
ارز  رمز  استخراج  دستگاه   4 شامل  از  مجاز 
 ۹ فای،  وای  مودم  دستگاه  یک   ، مجاز غیر 
ضبط  و  کشف  را  مربوطه  فای  وای  کابل   متر 

کنند. 
آذربایجان غربی خاطر  فرمانده مرزبانی استان 
متهم  نفر  یک  خصوص  این  در  کرد:  نشان 
راهی  قضائی  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر 

مراجع قانونی شد.

ســازنــدگــی  بسیج  ســـازمـــان  رئــیــس 
سپاه شهدای آذربایجان غربی:

بسیج  میلیاردی  کرد  هزینه 
سازندگی برای آبرسانی روستاها   

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای 
همت  به  نهاد  این  گفت:  آذربایجان غربی 
جهادگران توانسته برای آبرسانی به ۲ روستای 
این استان حدود ۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه 

کند.
احمد  پاسدار  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
رحمانی در گفت و گو با جام جم ء اظهار داشت: 
اعتبار  این  از  ریال  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد  پنج 
اوغل  روستای  به  آبرسانی  برای  شده  هزینه 

بیگ تکاب صرف شده است.
وی ادامه داد: با این اعتبار ۲ هزار و ۲۰۰ متر لوله 
گذاری آب کشاروزی اجرا شده و برای ۲۰۰ هکتار 

از اراضی این روستا  آبرسانی شد.
سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
ح  طر این  داد:  ادامه  آذربایجان غربی  شهدای 
از اردیبهشت امسال آغاز شده بود و شهریور 
به بهره  برداری رسید و با راه اندازی آن ۳۰ خانوار 

ح بهره مند شدند. کشاورز از این طر
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای 
ح  طر یک  همچنین  گفت:  آذربایجان غربی 
سلماس  علیای  کهریق  روستای  در  آبرسانی 
شده  اجرا  گذاری،  کانال  کیلومتر  یک  طول  به 

است.
نیز  ح  طر این  برای  کرد:  بیان  رحمانی  سرهنگ 
هزینه  اعتبار  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  سه 
روستا  این  اراضی  از  هکتار   ۲۵ برای  و  شده 

آبرسانی شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای 
بهمن  از  ح  طر این  کرد:  تاکید  آذربایجان غربی 
همت  به  و  بود  شده  آغاز  گذشته  سال 
اتمام  به  امسال  اردیبهشت  در  جهادگران 
از  ۱۲ خانوار منطقه  ح  این طر اجرای  با  و  رسید 

آن بهره مند شدند.

 

بستنی  انواع  بازار  کم  کم  هوا  شدن  سرد  با 
به  را  خود  جای  و  شده  کساد  آبمیوه ها  و 
می دهند،  گرم  چاشنی های  و  نوشیدنی ها 
"لبو" یکی از این چاشنی های داغ و محبوب 
است که ارومیه ای ها خاطرات شیرینی را در 
بوی  به  معطر  و  گرم  چارچرخ های  این  کنار 
همان  یا  چغندر  شیرین  طعم   و  دوشاب 

"لبوفروشی" دارند. 
اکثر  در  و  است   گذشته  پاییز  از  ماه  یک 
خیابان های ارومیه لبو فروشانی را می بینیم 
لبوهایی  روی  بر  را  لبو  رنگ  قرمز  شهد  که 
قرار  هم  روی  بر  چرتکه  مهره های  مانند  که 
بخار  و  صحنه  همین   می ریزند؛  گرفته اند 
چنان  انگور  شیره  جوشیدن  از  برخواسته 
صحنه هوس برانگیزی را به وجود می آورد که 

میل خوردن لبو را صدچندان می کند.
قدیم االیام که فست فود های جدید و ذرت 
مکزیکی چندان رایج نبود؛  لبو یکی از معدود 
سرد  فصل  در  شهروندان  خوشی های  دل 
سال به حساب می آمد که به هنگام مالقات 
با دوست و آشنا و گذر از اغلب خیابان های 
شهر با آن گپ و گفت های دوستانه خود را 

حرارت و شیرینی می بخشیدند.

* نگران نیستم، روزی کسی لبو نخرد
لبو  چارچرخ های  ارومیه ای  لبوفروشان  اکثر 
خیام  آگاهی  ی  کوچه  در  را  خود  فروشس 
شیرین  این  شاید  و  می کنند  پارک  ارومیه 

ترین پارک دوبل تاریخ باشد!
خیام  قدیمی  لبوفروشان  از  ملکی  عباس 
بازار  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  شمالی 
لبوفروشی امسال رونق دارد یا خیر می گوید: 
شکر خدا  می گذرد، اگر کار و حال مردم خوب 

باشد، کار ما هم خوب است. 
او در حالی که کفگیر بزرگ را زیر لبوها می زند 
و شهد جوشان را روی لبوها می ریزد  ادامه 
می دهد: لبو از گذشته خوراکی سنتی ماست، 
طرفداران  و  هست  هم  حاال  بوده  قدیم  از 
زیادی دارد و با وجود تنقالت مختلف در بازار 
باز هم مردم سراغش می آیند بنابراین  اصال 
لبو  دیگر  کسی  روز  یک  که  نیستم  نگران 

نخرد؛ چون پر از فایده است.
این سوال  به  پاسخ  لبو فروش در    عباس 
سراغشان  به  بهداشت  بازرسان  از  آیا  که 
می آیند یا نه با خنده می گوید: هیچ بهداشتی 
به لبویی که ساعت ها روی کوره و در داخل 

شهد جوشان است، گیر نمی دهد!
* خوشحالی فروختن لبو به سعید معروف

ورودی  در  که  فروشی  لبو  دیگر  گرامی  علی   
می گوید:  میفروشد  لبو  ارومیه  قدیمی  بازار 
هفده سال است که کار لبو فروشی می کنم و 
هیچگاه این شغل از نگاه من خسته کننده 

بنظر نمیرسد.
که مسئوالن هم  او در پاسخ به این سوال 
پاسخ  عادی  مردم  فقط  یا  میخرند  لبو  او  از 
اداره  و  استانداری  مسئوالن  اکثر  می دهد: 

خورده  لبو  من  دست  از  پرورش  و  آموزش 
اند .

لبو هارا  که  حالی  در  فروش  لبو  پیرمرد  این 

دست  گذاشته  مصرف  بار  یک  بشقاب  در 
مشتری می دهد می گوید: آهان تا یادم نرفته 
ام  داده  لبو  هم  معروف  به  معروف!  سعید 
همان   . است  آمده  خوشش  هم  خیلی  و 
کار  و  کسب  ارومیه ای  لبوفروشان  که  اندازه 
خودشان را به شادی مردم و حال خوبشان 
گره می زنند، شهروندان نیز از رضایتمندی و 
خاطرات  و  خیابانی  لبوفروشان  وجود  لذت 

خوبشان می گویند.
گردهای  دوره  صدای  با  عجین  شهری   *

لبوفروش

 مریم درخشنده از شهروندانی که برای خرید 
لذت  می گوید:  چاشنی  این  درباره  آمده  لبو 
با  آن هم  باران  زیر  یا  سرما  در  لبو  خوردن 

دست، لذت فراموش نشدنی دارد و بزرگ و 
کوچک و پیر و جوان هم نمی شناسد.

در  توقف  پاییز،  سرد  هوای  در  می افزاید:  او 
کنار چارچرخ گرم لبوفروشی ها و خوردن لبو 
حسابی می چسبد و ما را عجیب  یاد دوران 
از  بسیاری  گذشته  در  می اندازد؛  کودکی 
روزهای سرد سال مان با صدای دوره گردهای 
باید  شما  حاال  اما  بود  عجین  لبوفروش 
دنبال آنها بگردید چون آنها دیگر دوره گردی 

نمی کنند.
درخشنده بیان می کند: این خوراکی خوشمزه 

همیشه در فصل سرد و به خصوص شب 
یلدا در خانه های مادر بزرگ و پدر بزرگ روی 
کرسی جا خوش می کرد،در منزل پدری ام نیز  

همیشه در فصل سرما بساط لبوی خانگی 
دلیل  به  جوان تر ها   ما  اما  هست  و  بوده 
مشغله زیاد آن را  از بیرون خریداری می کنیم.

* لبوی داغ، چاشنی سفره های شب یلدا
علی جوانمرد پیرمرد سالخورده ای که از راسته 
غالم خان خیابان امام خرید می کند می گوید: 
ابتدایی فصل پاییز در  از همان روزهای  هوا 
که  همان جاست  و  می شود  سرد  ما  شهر 
مانند  زمستانه  شغل های  اقسام  و  انواع 

فروش لبوی داغ رخ نشان می دهد.
که  می کنند  فکر  خیلی ها  می افزاید:  وی 

در  آن  خوردن  و  دارد  باالیی  قند  چغندر، 
بازمی  دیرینه  عادت  یک  به  سرما  فصل 
داده اند  نشان  مطالعات  حالی که  در  گردد، 
به  دارد  زیادی  فواید  غذایی  ماده  این  که 
لبوی داغ  ایرانیان،  یلدای  که در شب  طوری 
ارزشمند  غذایی  مواد  از  یکی  عنوان  به   را 
تن   8۵۰ از  می رسد  نظر  به  می کنند.   تناول 
رفتن  زیرکشت  از  که  چغندرقند   محصول 
زراعی  اراضی  از  هکتار  هزار   ۳4 از  بیش 
استان بدست می اید و ساالنه گردش مالی 
استان  در  قند  چغندر  میلیاردی  هزار   ۱۵
یک  همین  طعم  شاید  زند،  می  رقم  را 
استفاده   لبو  پخت  برای  که  چغندر  درصد 
و  باشد  خوشایند  اکثریت  برای  می شود،  
آن صرف  گرفتن عوارض  را بدون در نظر   آن 

کنند.
* فواید لبو

البته که گفته های کامران ساعی، کارشناس 
این  بر  گواهی  هم  درمانی  رژیم  و  تغذیه 
مدعاست که می گوید: لبو به دلیل داشتن 
انرژی زیاد و سرتونین و انواع ویتامین و آهن  
برای مصرف ورزشکاران و افراد افسرده، کم 
جنین،  فقرات  ستون  رشد  دختران،  خونی 
مقابله با سرطان، جلوگیری از پوکی استخوان، 
مشکالت  رفع  ایمنی،  سیستم  تقویت 
سودمند دیگر  موارد  از  بسیاری  و   پوستی 
چاشنی  این  که  البنه  می افزاید:  وی  است.   
روزهای سرد زمستانی به اندازه زیاد مصرف 
نمی شود اما در صورتی که کسی پرخوری کرده 
و بیش از اندازه مصرف کند،  قند حاوی آن به 
صورت کالری و چربی در مجاورت کبد جمع و 

باعث ایجاد مشکالت کبدی می شود.

خ های فراموش نشدنی   شیرین ترین چارچر

راضیه محمودپور

خبرنگار

و  تئاتر  نویسنده  و  کارگردان  نژاد  درویش  مجید 
سینما متولد سال ۱۳۷۵ می باشد. وی از سال ۹۰ 
فعالیت های هنری اش را شروع کرده و بعد از بازی 
، نویسندگی و کارگردانی تئاتر را شروع  در چند تئاتر
کرد و در جشنواره های بین المللی و داخلی خوش 
درخشید که از جمله آن می توان به  جشنواره های 
استانی  دامغان،   ، سقز دانشگاهی  ،تئاتر  فجر 
در  مقام  کسب  در  وهمچنین  غربی  آذربایجان 

جشنواره های ترکیه و عراق اشاره کرد.
پی  در  پی  موفقیت های  و  فعالیت  از  بعد  وی 
نام  به  را  خود  کوتاه  فیلم  اولین   ، تئاتر حوزه  در 
فیلم  اولین  همان  در  و  ساخت  )سایه(  سیبه ر
بطوریکه  کرد  کسب  زیادی  موفقیت های  خود 
آلمان ،سن  فیلم اش در جشنواره های هامبورگ 
سلیمانیه  و  دهوک  همچنین  و  روسیه  پترزبورگ 
عراق به  رقابت پرداخت و به فرش قرمز جشنواره 

دهوک و سلیمانیه دعوت شد.
ارومیه ای  کارگردان  اولین  نژاد  درویش  مجید 
قرمز  فرش  روی  بر  اش  فیلم  اولین  با  که  است 
جشنواره های بین المللی پا گذاشته است که در 

این گفت و گو با او بیشتر آشنا می شویم:  
اد شما دلیل موفقیت هایتان را  *آقای درویش نژ

در چه چیزی می بینید؟
سینما  و  تئاتر  به  خاصی   عالقه  کودکی  از  -بنده 
داشتم بنابراین همه تالش و سعی ام بر این بوده 
کارهایم از هرگونه کم و کاستی دور باشد و البته 

کارهایم  با  که  باشد  این  ام  موفقیت  دلیل  شاید 
زندگی میکنم.

*برای کسانی که عالقه مند به این عرصه هستند، 
ید؟ چه پیشنهادی دار

تئاتر  به  مندان  عالقه  برا  پیشنهادم  همیشه   -
توانمندی های  که  بوده  این  کارگردانی  یا  و 
و  مطالعه  با  دوم  مرحله  در  و  بسنجند  را  خود 
کنند  کسب  تجربه  هنری  گروه های  با  همکاری 
کالس های  من  است؛  همین  نیز  راه  بهترین  که 
به  رسیدن  دلیل  ولی  بودم  کرده  شرکت  زیادی 
 هدف هایم تجربه هایی بود که سر کارها به دست

 آوردم .
چگونه  ارومیه  شهر  در  را  سینما  و  تئاتر  *هنر   

یابی می کنید؟ ارز
ساخت  بعداز  است؛  هنرخیزی  شهر  -ارومیه 
از  زیادی  کارهای  استارت  شاهد  ام  فیلم  اولین 
اتفاق  این  که  بودم  همکارانم  و  دوستان  سوی 
مسیری  کردم  احساس  داد،  من  به  خوبی  حس 
نسل هایم  هم  از  بسیاری  که  ام  کرده  آغاز  را 
هم  به  بنده  کرد؛  خواهند  حرکت  سمت  آن  در 
نسل هایم  امیدوارم و مطمئنم اتفاق های خوبی 

برای هنر این شهر رقم خواهند زد.
این که  بگویید؛  خود  فیلم  از  کمی  *می توانید 
ذهنتان  به  کجا  از  فیلمنامه  این  نوشتن  ایده 

رسید؟
و  بنده  سازی  فیلم  تجربه  اولین  سیبه ر  -فیلم 
خانواده  پدر  که  است  خانواده ای  واقعی  داستان 
درگیر اعتیاد به مواد مخدر می شود و اتفاقاتی که 
همچنین  و  گیرد  قرار می  خانواده  این  روی  پیش 

شوکی که در اخر فیلم مخاطب را بیدار میکند.

برای ساخت فیلم  به مکان هایی رفتیم تا بتوانیم 
لمس  را  خانواده هایی  چنین  موقعیت  نزدیک  از 
فیلم  می کنند؛  تحمل  را  رنجی  و  درد  چه  که  کنیم 
حرفه ای  عوامل  خداروشکر  اما  بود   سختی 

انتخاب شد و فیلم خوبی ساختیم.
*در مورد جشنواره فیلم دهوک توضیح دهید؟

-جشنواره دهوک یکی از معتبرترین جشنواره های 
برگزار  سال  هر  که  می باشد  عراق  کشور  و  جهانی 
میشود این جشنواره با همکاری کشور آلمان در 
شهر دهوک با وجود فرش قرمز و ورک شاپ های 

بازیگری کارگردانی به اجرا در می آید.
مسابقه  بخش  در  )سایه(امسال  سیبه ر فیلم 
با  که  خوشحالم  و  داشت  حضور  جشنواره  این 
اولین فیلم ام روی فرش قرمز پا گذاشتم و در کنار 
کارگردان های  بزرگ سینمای ایران همچون اصغر 

فرهادی و ... حضور داشتم.
به   » »سیبه ر فیلم  که  است  بزرگی  افتخار  این 
دهوک  جشنواره  فیلم  بهترین  نامزد  عنوان 

انتخاب شده است. 
ید؟ *کار جدیدی در دست تولید دار

-بله بنده روی فیلم نامه جدیدی که نوشته ام، کار 
میکنم که انشاهلل به زودی به ساخت آن را کلید 

خواهم زد.
این  در  حضور  برای  شما  از  خانواده  *حمایت 

عرصه چگونه بوده است؟
دریغ  را  حمایت هایشان  هیچ گاه  ام  -خانواده 

نکردند و این باعث انرژی مضاعفی میشد که سر 
در  خانواده  حمایت های  قطعا  داشتم.  کارهایم 
به  امیدوارم همه خانواده ها  کاری موثر است  هر 

عالیق کاری فرزندانشان احترام بگذارند.
و  داشتید  مردم  طرف  از  یادی  ز *حمایت های 
خارجی  و  داخلی  شبکه های  اغلب  در  همچنین 
طرفدارانتان  برای  حرفی  شد،  پخش  فیلم  تیزر 

ید؟ دار
-مردم عزیز از وقتی که کار های هنری ام را شروع 
حس  این  و  کرده اند  حمایتم  همیشه  ام  کرده 
بسیار خوبی بهم داده و قوت قلبی برای ساخت 

کارهای جدید شده است. 
و  تلویزیونی  شبکه های  اکثر  در  خوشحالم 
از فیلم ام حمایت  نیز  کانال های خبری  همچنین 
مسیر  این  در  مرا  و  است  افتخار  باعث  که  شد 

مصمم و استوارتر می کند.
*کالم آخر

ملت  آن  شب  نان  از  ملتی  هر  وهنر  -فرهنگ 
نه  هنر  از  حمایت  بنده  نظر  به  هست  تر  واجب 
شد  خواهد  ملت  آن  فکری  پیشرفت  باعث  تنها 
بلکه باعث ایجاد جرات و جسارت عملی در وجود 

فرزندانمان خواهد شد.
صولت  و  سلیمانی ها  حکمت  امثال  کاش   
سلیمانی ها در شهرمان زیاد باشند که بدون هیچ 
هنرمندان  حامی  حال  همه  در  و  چشم داشتی 

هستند.

کارگردان ارومیه ای روی فرش قرمز جشنواره فیلم دهوک 

فـــــــیـــــــلـــــــم کــــــــوتــــــــاه 
دومین  »شکارچی«در 
ــور بــیــن الــمــلــلــی  ــضـ حـ
ــه ســـومـــیـــن  ــ ــ خـــــــود ب
دوره ی جشنواره فیلم 
هندوستان   diorama

راه پیدا کرد.
 فیلم کوتاه »شکارچی« 
ــار  ــ ــن فـــیـــلـــم دیـ ــ ــیـ ــ اولـ
دولـــتـــخـــواه اســـت که 

سومین  اســت.  شــده  ساخته  محمودی  فــرشــاد  کنندگی  تهیه  بــه 
امسال  هندوستان  دیــورامــا  فیلم  بین المللی  جــشــنــواره  از  دوره 
برگزار  دهلی  میزبانی  به  آنالین  بصورت   ۲۰۲۱ دسامبر   ۲4 تا   ۱8  بین 
چهار  در  رویـــداد  ایــن  در  جهان  سراسر  از  فیلم هایی  شــد.    خواهد 
فیلم  و  کوتاه  فیلم  هندی ،  فیلم های  بین الملل ،  فیلم های  بخش 
شکارچی  داستان  فیلم  ایــن  پــرداخــت.  خواهند  رقابت  به  مستند 

است که زندگی اش شکار می شود. 
پخش این فیلم را retawfilm برعهده دارد. فرشاد محمودی، فرزاد 

محمودی، بهار معروفی و رضا دلیر در این فیلم ایفای نقش کردند.

دومین حضور بین المللی فیلم کوتاه »شکارچی”
حل مشکل تامین آب شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه

مدیرعامل شرکت شهرک های 
آذربایجان غربی از حل  صنعتی 
آب شــهــرک  تــامــیــن  مــشــکــل 
خبر  ارومیه   ۳ شماره  صنعتی 

داد .
بــه گـــزارش جــام جــم، حسن 
ــا حل  بـ ــه  ــطـ رابـ حـــاتـــمـــی  در 
شهرک  آب  تامین  مشکل 

گذشته  سنوات  در  صنعتی   شهرک   این  آب   گفت:  ارومیه  شماره ۳  صنعتی 
تامین  و  خــریــداری  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  از  ثانیه  بر  لیتر   ۱۰ میزان  به 
می شد درحالی که مصرف واحدهای صنعتی مستقر در شهرک بیش از ۲۰ لیتر 
به  آب خریداری شده منجر  از حد مجاز حجم  و استفاده بیش  ثانیه بوده  بر 
آب  فیش های  صــدور  و  مصرفی  آب  مترمکعب  هر  بهای  تصاعدی  محاسبه 
میلیاردی توسط شرکت آب و فاضالب استان شده بود که این موضوع شرکت 
می کرد.   مواجه  عدیده  مشکالت  با  را  بر  آب  واحدهای  و  صنعتی  شهرک های 
وی اظهار کرد: با پیگیری های مستمر و همت همکاران مجموعه فنی، با حفر 
چاه آب جدید و اجرای خط انتقال آب 4 کیلومتری و تامین آب بیش از ۵۰ لیتر 
آب بر شهرک تا  بر ثانیه مشکل کلیه واحدهای صنعتی بخصوص واحدهای 

چندسال آینده رفع شد. 
حاتمی افزود: برای حل مشکل تامین آب شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه بیش 

از ۶۰ میلیارد ریالی از بودجه داخلی شرکت هزینه شده است.

جلسه فصلی دبیران سازمان های مردمی حوزه جوانان 
در  ارومیه  مردم  نماینده   ، ذاکــر سلمان  سید  حضور  با 
نمایندگان  مجمع  رئیس  و  اسالمی  شــورای  مجلس 

استان برگزار شد.
به گزارش جام جم، در جلسه فصلی دبیران سازمان های 
کــه بــه میزبانی مــعــاونــت امــور  مــردمــی حـــوزه جــوانــان 
جوانان و فرهنگی  اداره کل ورزش و جوانان در سالن 
جلسات این اداره کل برگزار شد، نماینده مردم ارومیه 
در مجلس پای صحبت ها و دردودل، حوزه سمن های 

ورزش و جوانان نشست.
سید سلمان ذاکر در پاسخ به تخصیص اعتبار به حوزه 
ورزش و جوانان در مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه 
به  این که در ساماندهی مناطق حاشیه نشین  بیان  با 
وفور در مجلس بحث و گفتگو کردیم و قانون تصویب 
کردیم و همچنان نیز پیگیر هستیم، گفت: در جلسه 
استاندار  حضور  بــا  کــه  نیز  اســتــان  نمایندگان  مجمع 
آذربایجان غربی برگزار شد، مقرر شد جهت تسهیل در 
ارائه خدمات طبق روال سابق اقدام شود و دیگر نیازی 

به استعالم نباشد. 

اسالمی  شـــورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
سرانه  به  اشــاره  ضمن  جــوانــان،  اشتغال  به  پاسخ  در 
سرانه  بــه  نسبت  اســتــان  جـــوان  نــیــروی  جــذب  پائین 
ــت: بــیــشــتــریــن دغـــدغـــه مـــن در  ــ ــیــان داشـ کـــشـــوری، ب
و  هست  و  ــوده  ب جــوانــان  اشتغال،  دغــدغــه،  مجلس 
خواهم و  داشــتــم  مطالبه گری  دولـــت  وزرای  از   بــارهــا 
داشت.  همچنین در این جلسه مطالباتی درخصوص 
برای  مناسب  شرایط  تأمین  ورزشــکــاران،  جــوان  خانه 
ازدواج_جوانان، تأمین اعتبار سمن ها، عدم یکپارچگی 
، عدم حمایت  فرهنگی و اجتماعی، ماده۱۷ شواری شهر
دستگاه ها از سمن ها و دیدار حضوری با وزیر ورزش و 

جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری نشست فصلی سمن های حوزه جوانان  با  رئیس
مجمع نمایندگان آذربایجان غربی
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جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز
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امام خمینی )ره(

شد افتتاح  ارومیه  حسنی  خیابان  در  »هالل«    رستوران 
رستوران غذای ترکی »هالل«  در حالی در ارومیه افتتاح شد که در این مراسم 
عالوه بر مشتریان، جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه نیز حضور داشتند. 
این  افتتاحیه  مراسم  در  ــالل«  »ه ترکی  رســتــوران  مدیر  عبداله  زاده،  دیــار 
رستوران ضمن قدردانی از استقبال شهروندان و همچنین حضور جمعی 
تالش  مجموعه  ایــن  در  اظهارکرد:  رسانه  اصحاب  و  شهری  مسئوالن  از 
می کنیم در فضایی آرام و دلنشین و با ارائه غذاهای ترکی طبخ شده با مواد 
اولیه مرغوب و با کیفیت در خدمت همشهریان خود و همچنین میزبان 

مسافرین و گردشگران باشیم. 
وی گفت: فضای رستوران هالل به گونه ای طراحی شده است که  شهروندان 
باشی  کوش  چون  خوشمزه ای  غذاهای  چشیدن  لذت  درکنار  می توانند 
پیده،  کوشباشی  پیده،  کیمالی  پیده،  کارشارلی  کیمالی  پیده،  کاشارلی 
الحمعجون، والی کباب، ساچ تاوا، آدانا کباب، اورفا کباب، پاتلجان کباب، عالی 
نازوک کابورگا، هالل سارما، سارما بیتی، پیرزوال، تاووک بیفتک، ات بیفتک، 
باشی،  کانات،کوش  شیش  چوب  تــاووک  شیش،  چوب  ات  کوفته،  ــارا  ازگ
غ، کیرمیت کوفته، کیرمیت  کونفه، کیرمیت مر
غ،  مر فاجیتای  گوشت،  فاجیتای  گوشت، 
چوبان ساالد، ازمه ساالد، لحظات خوش 
خود را ثبت کنند.  عبداله زاده خاطرنشان 
کــرد: رســتــوران هــالل ضمن ایــن کــه همه 
روزه با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان 
مــردم اســت؛ با افتخار بــرای عقد 
نهادهای  با  همکاری  قــرارداد 
ــالم  ــی و غــیــردولــتــی اع ــت دول

آمادگی می کند. 
ــذای تــرکــی  ــ ــ ــوران غ ــ ــتـ ــ  رسـ
حسنی  خیایان  در  هــالل 
ارومــــیــــه آمـــــــاده ارائـــــه 
خدمات به شهروندان 
لذت  بنابراین  اســت 
چــشــیــدن غــذاهــای 
در  نــــــــــاب  تــــــرکــــــی 
دلنشین  فــضــای 
ایـــــن رســــتــــوران 
دریـــغ  خـــود  از  را 

نکنید.


