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غربی  آذربایجان  زیست  محیط  طبیعی  محیط  معاون 
ارومیه  دریاچه  در  آرتمیا  بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با 
گفت: در حال حاضر به دلیل وضعیت دریاچه ارومیه 

آرتمیا از بین رفته و زادآوری آن متوقف شده است.
به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  جباری  حجت 
این که قدرت تحمل و زادآوری آرتمیا شوری ۲۴۰ گرم بر 
لیتر است، افزود: هم اکنون غلظت شوری آب دریاچه 
ارومیه به بیش از ۴۰۰ گرم بر لیتر رسیده و عماًل آرتمیا 

در این شرایط از بین رفته است.
ارومیه  دریاچه  بحرانی  فوق  شرایط  دلیل  به  امسال 

دیگر آرتمیا قادر به زندگی در شرایط فعلی نیست
آرتمیا عنوان  وی با اشاره به زادآوری و تولید سیست 
دریاچه  بحرانی  فوق  شرایط  دلیل  به  امسال  کرد: 
فعلی  شرایط  در  زندگی  به  قادر  آرتمیا  دیگر  ارومیه 
و  شده  مواجه  جدی  تهدید  با  آن  جمعیت  و  نیست 
در سال جاری امیدی به زادآورری و حیات آرتمیا وجود 

ندارد.
ارومیه  دریاچه  پرآبی  شرایط  در  این که  بیان  با  جباری 
ادامه  خود  حیات  به  دریاچه  در  ماه   ۶ الی   ۵ آرتمیا 
موجب  شرایط  امروز  افزود:  می کرد،  زادآوری  و  می داد 
محدود  دوماه  نهایت  به  آرتمیا  حضور  مدت  شده 
شده و به دلیل غلظت باالی نمک امسال آرتمیا قادر 
آینده  به ادامه حیات نیست باید منتظر باشیم سال 
با بهبود نسبی دریاچه وضعیت آرتمیا نیز بهبود یابد.
جزایر جنوب دریاچه ارومیه به خشکی متصل شدند

زیست  محیط  حفاظت  طبیعی  محیط  معاون 
فعلی  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  غربی  آذربایجان 
بلکه  است  آرتمیا  بر  تهدیدی  تنها  نه  ارومیه  دریاچه 
به  جنوبی  بخش  در  خصوص  به  جزایر  شده  موجب 

هفته  دو  در  وضعیت  این  که  شوند  متصل  خشکی 
آینده بحرانی تر می شود.

دریاچه  جزایر  اتصال  دلیل  به  این که  بیان  با  جباری 
ارومیه به خشکی احتمال خروج حیات وحش ساکن 
راستا  این  در  گفت:  می یابد،  افزایش  نیز  جزایر  در 
حیات  از  حفاظت  برای  بان  محیط  نیروهای  حضور 
نیز  و  ارومیه  دریاچه  ملی  پارک  سواحل  در  وحش 
یافته  افزایش  ارومیه  دریاچه  حاشیه  شهرستان های 

است.
جزیره   ۱۰۲ دارای  ارومیه  دریاچه  این که  بیان  با  وی 
آرزو،   ، اسپیر جزیره   ۴ جزایر  این  از  کرد:  عنوان  است، 
نیز  می رود  شمار  به  مهم  جزایر  از  کبودان  و  اشک 

محسوب  پرندگان  گذاری  تخم  محل  که  گانه   ۹ جزایر 
می شوند که به دلیل خشکی دریاچه ارومیه در شرایط 
مناسبی قرار ندارند و جمعیت پرندگان کاهش یافته 

است.
بر  تهدیدی  تنها  نه  ارومیه  دریاچه  فعلی  وضعیت 
خصوص  به  جزایر  شده  موجب  بلکه  است  آرتمیا 
این  که  شوند  متصل  خشکی  به  جنوبی  بخش  در 

وضعیت در دو هفته آینده بحرانی تر می شود
وی در خصوص تأمین آب و علوفه برای حیات وحش 
اکنون  هم  گفت:  ارومیه  دریاچه  جزایر  در  ساکن 
ذخیره آب و علوفه به اندازه کافی در جزایر وجود دارد 
و تالش می شود حیات و حش در این زمینه مشکلی 

نداشته باشند.
ماهی های  دریایی،  ماهیان  میگو،  اصلی  غذای  آرتمیا 
است  رشد  اولیه  مرحله  در  خاویاری  ماهیان  و  زینتی 
برای  موجودات  این  نوزاد،  همان  یا  الرو  مرحله  در  و 
رشد به آرتمیا نیاز دارند به نحوی که اگر امروز آرتمیا از 
سیستم تغذیه آبزیان حذف شود، صنعت آبزی پروری 

با مشکل مواجه و از بین خواهد رفت.
الرو  بقای  و  ایمنی  افزایش  باعث  غذایی  ماده  این 
میگو  الرو  پست  مرحله  تغذیه  در  و  می شود  آبزیان 
جایگزینی ندارد و ساالنه ۷۰ تن سیست آرتمیا که نیاز 
برای  و  شده  کشور  وارد  است،  آن  به  شیالت  صنعت 

هر کیلوگرم آن ۸۰ تا ۱۰۰ دالر هزینه می شود.

با تداوم خشکســالی دریاچه ارومیه؛

بازگشت بحرانی  شرایط  آرتمیابه 
یاچه ارومیه تنهاموجود در توقف زادآوری 

طاهره زینالی 

روزنامه نگار

آذربایجان غربی خبر داد: رئیس هیات مدیره نظام مهندســی 
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که  ریــخــت  فــرو  سرزمینمان  در  بنایی  امــســال  ــرداد  خــ
ابعادش تنها به برجی چند طبقه محدود نمی شد، انگار 

زیربنایی به وسعت اعتماد فرو ریخت...! 
شد،  زمــســتــان  هموطنانمان  از  ــعــدادی  ت زنــدگــی  بــهــار 
مــیــلــیــاردهــا تــومــان خــســارت بــر جـــای مــانــد و غــصــه ای 

سنگین بر دلها رسوب کرد.
آری متروپل در آبادان فرو ریخت...

را هنوز فراموش نکرده بودیم  حادثه دلخراش پالسکو 
هزاران تن آجر و سیمان و آهن را بر سرمان آوار کرد.

ولی آوارش تنها به آجر و سیمان و آهن ختم نشد چرا که 
با این ویرانی اساس و شالوده اعتماد عمومی به ساخت 
در  مقیاس  متوسط  حتی  یــا  مقیاس  بــزرگ  ســازهــای  و 

کشور نه تنها لرزید بلکه بخشی از آن باورها ویرانه شد.
از  آب هــا  ظاهر  به  گذشته،  هم  درگذشتگان  چهلم  حاال 
است،  بازگشته  عــادی  روال  به  زندگی  و  افتاده  آسیاب 

البته فقط به ظاهر ...
ساخت  مــرور  ــرای  ب شد  فرصتی  پرغصه  یــادبــود  همین 
با  مرتبط  سازمان ها  و  نهاد ها  ای  حرفه  رفتار  و  سازها  و 
ساخت و ساز در آذربایجان غربی و البته بهانه دیگرمان 
و  اســتــان  مهندسی  نــظــام  مــســئــوالن  خــبــری  نشست 

گفته ها و ناگفته های این نسشت...
کرد  خواهیم  سعی  و  نکرده  اکتفا  مطلب  ایــن  به  البته 
در  سلسله  گزارش هایی، به  واکــاوی موضوع ساخت و 

سازهای شهری بپردازیم.
نداشته  استحکام  به  توجه  بــرای  شد  تلنگری  متروپل 
و  بی اخالقی ها  رانــت هــا،  آن  از  مهم تر  البته  و  ســازه هــا 

بی مسئولیتی ها! 
شاید دیر شده باشد ولی دستور بررسی و رسیدگی صادر 

شد.
بی شک وضعیت ارومیه هم با توجه به پرونده عریض و 
طویل شهرداری  که بخشی از اتهامات آن هم مربوط به 
ساخت و سازهای غیرمجاز بود، چنان تعریفی نخواهد 

داشت!
موضوعی که مجیدی دادستان عمومی و انقالب ارومیه 
می گوید:   و  گذاشته  صحه  آن  بر  جام جم  با  گفت وگو  در 
بــه مــوضــوع ســاخــت و  از ســال قبل  دســتــگــاه قضایی 
پرونده های  و  کــرده اســت  پیدا  ورود  غیرمجاز  ساز های 
حقوقی در این خصوص تشکیل شده و اقدامات قضایی 
در حال رسیدگی است. در پرونده شهرداری هم یکی از 

اتهامات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز بود. 
مجیدی ادامه می دهد: در حال حاضر مجموعه شهرداری، 
شده اند  مکلف  شهرسازی  و  مسکن  و  مهندسی  نظام 
را  شهروندان  جــان  که  را  ناامن  ساختمان های  لیست 
تهدید می کند، احصا کرده و به دادستانی اعالم کنند تا 
تدابیر الزم اندیشیده شده و مالکان این ساختمان های 
ناایمن مکلف شوند حتما ایمنی ساختمان ها را تامین 

کرده و عواقب و مسئولیت این کار را برعهده بگیرند. 
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی 
که  هــم  اســت  مجموعه  ایــن  مــدیــره  هیات  نهمین  کــه 
وضعیت  بررسی  مسئولیت  فنی  تشکل  یک  عنوان  به 
خود  باالخره  دارد؛  برعهده  را  ارومیه  سازهای  و  ساخت 
جمع  در  و  دانسته  رسانه ها  به  پاسخگویی  به  ملزم  را 

خبرنگاران حاضر شدند.
 امیرحسین مرادزاده، رئیس هیات مدیره نظام مهندسی 
آذربایجان غربی ساخت و سازهای ایمن را را در گرو رعایت 
مقررات ملی ساختمان با حضور ناظران ذی صالح  عنوان 

ذی صالح  مجری  توسط  باید  ساختمان ها  کــرد:  تاکید  و 
شده است؛  قید  صراحت  به  قانون  در  که  شود  ساخته 
ساختمان سازی  کــار  در  دیگر  مشاغل  و  صنوف  نباید 

ورود کنند.
زور  پــول  را،  مهندسین  حق  زمانیکه  تا  گفت:  ــرادزاده  مـ
شود،  حذف  ذیصالح  مجری  که  بیاورند  فشار  و  بدانند 

نتیجه اش حادثه متروپل آبادان است.
وی گفت: نظام مهندسی قوه قهریه ندارد و تنها ابزارش 
قلمی است که گزارشات تخلفات را ثبت و به شهرداری ها 
کمیسیون مــاده ۱۰۰ رسیدگی شود  تا در  ارســال می کند 
جریمه  پرداخت  قبال  در  تخلفات  این  از  متاسفانه  که 

چشم پوشی می شود.
شهرداریها  زمانیکه  تا  میگوید:   صراحت  به  مـــرادزاده 
کمیسیون ماده ۱۰۰ را به عنوان منبع پایدار درآمد در نظر 
بگیرند، مشکل ساخت و ساز غیرمجاز حل نخواهد شد. 
باید جرایم ماده ۱۰۰ را چند برابر کنند تا توجیه اقتصادی 

برای مالکان نداشته باشد.
وی به اقدامات بعد از حادثه متروپل که با دستور مقام 
گفت: در سالهای  انجام شده است، پرداخت و  قضایی 
۹۶_۹۷ بر اساس دستور رئیس وقت سازمان مدیریت 
نظارت  بدون  مشارکتی  پروژه  های  استان  برنامه ریزی  و 
سازمان نظام مهندسی احداث شده اند که در حال حاضر 
با دستور مقام قضایی در حال بررسی ایمنی آنها براساس 

مقررات ملی ساختمان هستیم.
ــرادزاده، در حال حاضر لیست ۱۳ پــروژه بزرگ  به گفته م
که در آن ها مقررات ملی ساختمان رعایت نشده بود به 

مرجع قضایی ارسال شده است.
 قادر احمدی، نایب رئیس هیات مدیره نظام مهندسی 
ــرادزاده هــم عــقــیــده اســـت و  ــ ــ ــا م آذربــایــجــان غــربــی هــم ب
هزینه بر  مهندسی  بــه  تمکین  کــه  انجایی  از  مــی گــویــد: 
اســــت، ســفــارش دهــنــدگــان و مــالــکــان مــیــخــواهــنــد از 
هزینه های خود بکاهند و در نتیجه کیفیت کار را پایین 

می آورند. 

قادری البته با این که می گوید بیش از ۹۰ درصد نقشه های 
مساکن مهر منطبق با مقررات ملی ساختمان نیست و 
شناسنامه فنی ندارد، نزدیک به ۴۰ درصد اراضی شهرها 
این  ســازهــای  و  ساخت  در  اصــال  و  هستند  قولنامه ای 
درصــد   ۶۰ در  و  ــدارد  ــ ن نقشی  نظام مهندسی  زمــیــن هــا 
باقی مانده هم اگر کسی تخلفی انجام دهد با جریمه های 
درصد  می کند: ۹۰  ادعــا  مــی شــود،  فصل  و  حل   ۱۰۰ مــاده 
ــازه ای مشکلی نــدارنــدو   ــ ســاخــت و ســازهــا بــه لــحــاظ س

بیشترین تخلفات مربوط به سازه های الحاقی است. 
با توجه به نظر کارشناسان امر و از آنجایی که طبق قانون 
مرجع صدور مجوز ساخت و پروانه بهره برداری ساختمان 
ویژه  به  و  شهرداری ها  که  گویاست  شهرداری هاست، 
کمیسیون ماده ۱۰۰ پاشنه آشیل تخلفات حوزه ساخت 
و ساز است؛ موضوعی که عتباتی رئیس کل دادگستری 
آذربایجان غربی با حساسیت تمام بر آن ورود پیدا کرده و 
حتی در جلسات برخی از پروژه های بزرگ و مهم خود به 

عنوان عضوی از این کمیسیون حاضر می شود.
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بی دهــه فجر امســال ۱۶۸ کالس درس  در آذربایجان  غر
  افتتاح  و به بهره برداری رســید

آرزو نیــک عهد؛ نقاش رئالیســتی کــه در مجامع بین المللی هنر خوش می درخشــد

آرزو نیک عهد،  متولد بهمن 1357 ، دانش آموخته 
رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران، که معتقد است 
کافی نبود  دانشگاه برای عالقمندی ها و اهدافش 
را  او  توانست  نمی  می آموخت  دانشگاه  در  آنچه  و 
رئالیسم  سبک  در  نقاشی  یعنی  اصلیش  عالقه  به 

نزدیک کند.
این بانوی نقاش به همین دلیل و برای رسیدن به 
سال  در  دانشگاه  به  ورود  با  همزمان  رویاهایش، 
ملکی،  ایمان  استاد  نظر  زیر  نقاشی  آموزش   ،1376
یکی از بهترین شاگردان استاد مرتضی کاتوزیان را در 

آتلیه آرا آغاز کرد.
 البته از همان سال، به دلیل عالقه به نقاشی کودک به 
عنوان مربی هنر در آموزش و پرورش تهران مشغول 

به کار شد که تا سال 1389 ادامه داشت .
، ایجاد اشتیاق و  13 سال حضور در کسوت مربی هنر
آموزش صدها کودک در مدارس تهران را رقم زد که با 

کسب عنوان مربی برتر برای سه سال متوالی در سال 
1389 به پایان رسید. 

دلیل پایان دادن آرزو نیک عهد به فعالیت در آموزش 
و پرورش، تمرکز ویژه در کالس درس استاد ملکی و 
ورود به فصل نوین کار حرفه ای با تاسیس آموزشگاه 

شخصی برای استعدادیابی و آموزش نقاشی بود.
» دریچه » آموزشگاه نقاشی که آرزو نیک عهد در سال 
1388 تاسیس کرد و از سال 1389  با تمرکز بیشتر در 
حوزه آموزش نقاشی کودک و نوجوان فصل جدیدی 

از آموزش در آن آغاز شد .
دوران  در  گروهی  نمایشگاه  چند  در  حضور 
و  دیدگاه  ارائه  برای  مناسب  فرصتی  دانشجویی 
توانمندی آرزو نیک عهد در هنر نقاشی بود ولی خود 
یک  در  اش  جدی  حضور  نخستین  است  معتقد 
کارا   آتلیه  رویداد نمایشگاهی به نمایشگاه گروهی 
زیر نظر استاد مرتضی کاتوزیان در موزه هنرهای زیبای 
کاخ سعد آباد  به سال 1381  باز می گردد که با معرفی 

استادش ایمان ملکی رقم خورد.
چند  در  آثارش  با  عهد  نیک  آرزو  نیز  آن  از  پس 
نمایشگاه  جمله  از  المللی  بین  گروهی  نمایشگاه 

گروهی نقاشان در اسپانیا و آمریکا شرکت کرد.

موفقیت های پیاپی در رقابت های مرکز نوسازی 
هنر آمریکا

این  المللی  بین  موفقیت  نخستین   2013 سال  در   
هنرمند رقم خورد.

آرزو  انتظار » نقاشی پرتره مدادرنگی  در این سال » 
نیک عهد در بین 10 اثر برتر مد پرتریت اسپانیا که یک 
رقابت بین المللی است قرار گرفت، موفقیتی که با 

نمایش اثر در موزه  مه آم اسپانیا تکمیل تر شد.
آثار آرزو نیک عهد از سال 2013 تا 2022  در چند نمایشگاه 
جهانی به نمایش درآمد و در چند کتاب بین المللی به 
چاپ رسید ، امری که توانست این هنرمند ایرانی را 

بیشتربه عالقمندان نقاشی جهان معرفی کند.
یکی دیگر از مهمترین موفقیت های آرزو نیک عهد 
، راه یابی 2 اثر این نقاش در سال  در سال های اخیر
2019  به مرحله فینال چهاردهمین دوره رقابت های 

مرکز نوسازی هنر آمریکا بود.
جایی که اثر  » تالطم » توانست جایزه پرشزآوارد مرکز 
نوسازی هنر آمریکا را برای آرزو نیک عهد به ارمغان 

بیاورد.
در دوره پانزدهم نیز دو اثر دیگر از آرزو نیک عهد به 
آثارش با  مرحله فینال این مرکز راه یافت و یکی از 
ورود به حراج ساتبیز به فروش رسید که موفقیتی 

مثال زدنی برای بانوی نقاش ایرانی به شمار می رود.
امسال شانزدهمین دوره  رقابت های مرکز نوسازی 
هنرآمریکا برگزار می شود و آرزو نیک عهد با دو اثر دیگر 
به نام  » لذت کودکانه » و » دلواپس »  دو و نیم دهه 
تجربه در هنر نقاشی را در معرض دید عالقمندان به 

این هنر قرار داده است.
باید تا تابستان 2023 ، زمان اعالم نتایج این رقابت 
بخش  می توانند  آثار  این  آیا  که  دید  و  ماند  منتظر 
دیگری از رویاهای هنرمند را به واقعیت تبدیل کنند؟

رویایی در آستانه تحقق؛
استعدادیابی و حمایت از 100 کودک و نوجوان نقاش

مسیر  در  گذشته  سال   25 در  عهد  نیک  آرزو 
استعدادیابی بین کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان 
و نوجوانان عالقمند به نقاشی در مناطق کم برخوردار 
کشور نیز گام برداشته است و این موضوع را یکی از 

برنامه های مهم و مورد عالقه اش عنوان می کند .
به  هدف  این  به  رسیدن  برای  نقاش   بانوی  این 
پیام  خیریه  موسسه  فعال  داوطلب  عضو  عنوان 
به  سفر  با   نزدیک  آینده  در  است  قرار  تهران  امید 
چند استان کشور از جمله مناطق مرزی و دورافتاده 
اردبیل،  غربی،  آذربایجان  بلوچستان،  و  سیستان 
خوزستان و گیالن، رویای دیگر خود را محقق کند و 
با استعدادیابی و حمایت از یکصد کودک عالقمند به 

نقاشی دریچه جدیدی به روی آنها بگشاید.

تکدی گری  شغل نان داِر 

هانیه زینالی 

روزنامه نگار

بــه صــورت  و موسیقی  عــام  بــه شکل  هنر 
مکانیکی  انــقــالب  از  قبل  دوران  در  خــاص 
جایگاهی  دارای  پایین(  به  هیجده  قــرون   (
قدسی بــود، اثــر هنری در واقــع قابل تکثیر 
نبود.  و  مشاهده  قابل  هرجایی  در  و  نبود 
بــرایــن اســـاس امــکــان اســتــفــاده تــوده هــای 

 مردم و نقد آن هم مهیا نبود. 
 در نظر والتر بنیامین امــروزه در عصر تکثیر 
بــودن  یگانه  و  یکه  هــنــری،  ــار  آثـ مکانیکی 
آثــار از میان رفته اســت. در ســده ۱۹ و  ایــن 
قالب  در  انــبــوه  تکثیر  تکنولوژی  ظهور  بــا 
دوربین عکاسی و یا الواح مغناطیسی صوتی 
بر پیکر متافیزیکی در حوزه  کــاری  ضربه ای 
هنر وارد شد و به طور کلی اصالت یگانگی 
و بی همتا بــودن اثــر هنری جــای خــود را به 
کثرت نسخه های تکثیری داد و از این رهگذر 
کنش هنری از بند مفاهیم آیینی و مذهبی 
و  گسست  فــرادســت  طبقه  یک  انحصار  و 
منشاء خالق و نوآورانه به خود گرفته و به طور 
کلی هنر به جای رسالت آئینی و مناسکی، 
ماهیتی اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی 
پیدا کرده و چتر خویش را بر توده های مردم 
و یا فرودستان نیز گسترده کرد. اکنون دیگر 
اصل فرهنگ را می توان در میان بسترهای 

 طبقه متوسط جامعه جستجو کرد. 

چون  تعابیری  با  وضعیت  ایــن  از   بنیامین 
»قداست زدایی«، »اصالت زدایی« و یا »هاله 
ُکشی« از کارهای هنری یاد می کند. قداست 
و هــالــه ی مقدسی که دیــروز کــارهــای هنری 
را در بر می گرفت امــروزه به لطف تکنولوژی 
و  اســت  رفته  میان  از  تکثیر  و  کپی  عظیم 
آثــار هنری در دسترس همگان قــرار گرفته 
است. یعنی به شنونده و بیننده این امکان 
را داد تا با اثر هنری رو به رو شده از آن برای 
تــفــریــح و ســرگــرمــی و یــا حــتــی ســیــاســت و 

 اقتصاد و منفعت لذت ببرد. 
در  و  مذهب  در  هنری،  آثــار  قبال  که  آنجا   از 
داشتند،  ریــشــه  مذهبی  آداب  و  مــراســـــم 
حالت خاصی به خود گرفته اند که حاکی از 
قدرت و انحصاری بودن و یگانگی آن از نظر 
بازتولیدپذیر  امــا هنر  زمــان و مکان اســت. 
جدید امکان تجربه هنری را به میان تمامی 
توده های مردم برده و میتواند تجربه جمعی 
دریــغ  مـــدرن  انــســان  از  نخبه گرا  هنر  کــه  را 

 داشته شده به او بازگرداند.  
 براین اساس بطور کلی تمایز بین موسیقی 
( و موسیقی مکانیکی )  قداست محور )فاخر
کوچه بازاری( در ۲ تجربه متفاوت قابل تبیین 
هست. موسیقی نوع اولــی تجربه و سیر و 
سلوکی ردایی به خود گرفته بود و مخاطب 
برای شنیدن آن در مناسک و جایگاه ویژه ای 
حضور می یافت و تجربه مزبور را به صورت 
حکایت برای دیگران نقل می کرد. اما در نگاه 
دوم و به مدد پیشرفت های صورت گرفته 
عصر تولید مکانیکی، آثار هنری از شکل یکتا 
و آئینی خود به سمت موسیقی سفارشی و 

 تکثیری )کوچه بازاری( تغییر ماهیت داد. 
 این بازتولید مکانیکی  منجر به رشد نوعی 

بحث دموکراتیک در بین توده مردم شد. چرا 
که با تکثیر اثر و انتشار آن بین عموم مردم، 
اثر در دسترس همگان قرار گرفته و امکان 

 ابراز نظر و نقد برای مردم شکل گرفت. 
 امروزه از هر اثر هنری موسیقایی، به سرعت 
و در کیفیت مختلف هــزاران نسخه تکثیر 
می شود و در دسترس همگان قرار می گیرد 
و از سویی نیز وسایل ارتباط جمعی عمومی 
به پخش اثر دست زده و این امر گرچه از نظر 
بنیامین منجر به از دست رفتن منش اصلی 
هنر یا اصالت اثر هنری می شود اما او این 
را نه باعث تنزل  تکثیر مکانیکی موسیقی 
آن بلکه باعث ارتقاء و موجب افزایش ذوق 

 هنری و زیبایی شناختی جامعه می داند.  
از دست  اثر این فرایند   هنر )موسیقی( در 
سرمایه  نــظــارت  و  نخبگان  مــعــدود  طبقه 
خارج شده و به توده مردم راه یافته و دارای 
و  سیاسی  فرهنگی،  مختلف  کــارویــژه هــای 
اقتصادی می شود. بعبارتی مفهوم »هنر  یا 
از معنا شده  این دوره خالی  بــرای هنر« در 
دچــار  هنری  آثـــار  تکثیر  و  تولید  فلسفه  و 

 تغییر ماهیتی اساسی می شود. 
با  ــو  ــ آُدرن بنیامین،  بــرابــر  در  نماند   ناگفته 
رویکردی مارکسیستی، موسیقی عامه پسند 
و مردمی را در مقایسه با موسیقی فولکلور 
اصــیــل و مــوســیــقــی هــنــری بــه بـــاد انــتــقــاد 
گرفته و آن را صرفا ساخته و پرداخته نظام 
سرمایه داری برای جذب مشتری بیشتر و از 

خودبیگانه سازی توده های مردم می داند. 

پایان عصر هنر مقدس!

تفاوت موســیقی فاخر و مکانیکی در چیست؟

دکتر شفیع بهرامیان

روزنامه نگار

کــار و  کــودکــان  ستاد ساماندهی متکدیان و 
خیابان استان باالترین مرجع قانونی است که 
استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون  ریاست  به 
آذربایجان غربی و با حضور مدیرکل اجتماعی 
ــدار ارومـــیـــه و  و فرهنگی اســـتـــانـــداری، فــرمــان
 نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار می شود.
همانطور که از نام این ستاد مشخص است، 
بند اصــلــی دســتــور جلسه، بــررســی وضعیت 
راهــکــارهــای  و  اســتــان  متکدیان  ساماندهی 
حذف این ناهنجاری اجتماعی در شهرستان 
است. شناسایی و جمع آوری متکدیان، ایجاد 
زمینه اشتغال، تهیه بلیط رایگان برای عودت 
شهرستان هایشان،  بــه  غیربومی  متکدیان 
معرفی معتادان متکدی به مراکز ترک اعتیاد 
و در نهایت فرهنگ سازی عمومی با آگاه سازی 
مردم در رابطه با دالیل عدم کمک به متکدیان 
همواره نکته اشتراک صحبت های حاضرین در 
این جلساتی است و البته سالهاست نیز بر این 
موضوعات تاکید می شود اما نکته قابل تامل 
ایــن اســت که چــرا اقــدامــات سالیان متمادی 
 برای حذف تکدی گری موثر واقع نشده است؟ 
آیا مشکالت معیشتی و اقتصادی به گسترش 

این ناهنجاری دامن می زند؟ 
همه ما بخوبی می دانیم که نیازمندان واقعی 
راضـــی بــه گــدایــی نــشــده و شــرافــت و کــرامــت 
انسانی شان را با روی آوردن به این کار خدشه دار 
نمی کنند.طبق بررسی های صورت گرفته اکثر 
متکدیان ارومیه از استان های دیگر هستند 
که از خونگرمی و مــردم داری ساکنان این شهر 
سوء استفاده کــرده و علی رغم عدم نیاز مالی، 
تکدی گری را به عنوان شغل خود برگزیده اند 
مــرکــز ساماندهی  ــارهــا تعهد در  ب بــاوجــود  و 
متکدیان شهرستان ها بازهم به کار تکدی گری 

ادامه داده و حاضر به ترک این فعل نیستند. 
شناسایی  فرآیند  گفت  مــی تــوان  حقیقت  در 
مــتــکــدیــان در ارومـــیـــه و شـــایـــد بــســیــاری از 
شهرستان ها به  پایان رسیده و اثر انگشت  این 
افراد بارها و بارها پای تعهدنامه عدم تکدی گری 
ثبت شــده  امــا از آنجایی کــه بــا حکم قضایی 
همراه نبوده، براحتی از تعهداتشان عدول کرده 

و همان روال قبلی را در پیش می گیرند.
بنظر  می رسد ورود مرجع قضایی حلقه مفقوده 
جمع آوری متکدیان از شهر ارومیه است؛ صدور 
و اجرای حکم قضایی برای چند تن از متکدیان 
که سابقه چندباره عهد و قانون شکنی دارند، 
می تواند اهــرم بــازدارنــده بــرای ادامــه فعالیت 

سایر متکدیان باشد. 
امیدواریم با برخورد قاطع مرجع قضایی، شاهد 
حــذف تــکــدی گــری در شهر ارومــیــه بـــوده و با 
تقویت اعتماد عمومی و فرهنگسازی، زمینه 
مشارکت مردم و خیرین برای مساعدت مالی 
به نیازمندان از طریق NGO هــا فراهم شود تا 

شهر ارومیه روی هیچ متکدی به خود نبیند.
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 ۲۹ تیرماه درارومیه؛ 

همایش علمی، فرهنگی و ترویجی زکات برگزار می شود
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( آذربایجان غربی 
اشــتــغــال،  نــهــاد در حـــوزه  ایـــن  تــشــریــح عملکرد  ــه  ب
زکـــات  و  مـــردمـــی  مــشــارکــت هــای  ازدواج،  درمــــــان، 
و  فرهنگی  علمی،  همایش  بـــرگـــزاری  از  و  پــرداخــت 

 ترویجی زکات در ارومیه خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
خبرنگاران  جمع  در  سهندی  عزیز  آذربایجان غربی،  
 ۲۹ زکــات  ترویجی  و  فرهنگی  علمی،  همایش  گفت: 

 تیرماه جاری در ارومیه برگزار می شود.  
دبــیــرخــانــه  در  مـــقـــالـــه   ۳۰ کـــنـــون  ــا  ــ ت افــــــــزود:  وی 
هــمــایــش وصـــول شـــده اســـت کــه ۵ مــقــالــه بــرتــر در 

 همایش ارائه و تجلیل می شود. 
برای فرهنگ  سهندی گفت:  این همایش مردمی و 
پرداخت  خصوص  در  آسیب شناسی  البته  و  ســازی 
زکات، این واجب دینی است که در سالهای اخیر به 

 ورطه فراموشی سپرده شده است.  
 ۱۴۰۰ سال  در  زکات  تومان  میلیارد  پرداخت ۸۰  از  وی 
خبر داد و گفت: این رقم فقط ۵ درصد از زکاتی است 
که باید پرداخت می شد؛ با این وجود ۵۳ درصد نسبت 

 به سال ۹۹ افزایش داشته است. 
در  گــفــت:  )ره(  خمینی  امـــام  امـــداد  کمیته  مــدیــرکــل 
ســه مــاهــه امــســال نــیــز  ۳۶ مــیــلــیــارد تــومــان زکــات 
ــان آن  ــومـ ــه ۳۰ مــیــلــیــارد تـ پـــرداخـــت شـــده اســـت کـ

 مربوط به زکات فطریه است.  
وی بــیــان ایـــن کـــه امـــســـال ۶ مــیــلــیــارد ریــــال زکـــات 
ــده اســــت، خــاطــرنــشــان کـــرد:  اجـــبـــاری پـــرداخـــت شــ
هستیم  زکــوی  محصوالت  بــرداشــت  فصل  در  چــون 

 این رقم افزایش خواهد یافت.  
سهندی به نحوه هزینه کرد زکات های جمع آوری شده 
با مدیریت شورای  زکــات  کــرد: مبالغ  اشــاره و تصریح 
روستا  همان  در  آنها  اولویت  بنابر  و  روستا  هر  زکات 
 هزینه می شود. مبالغ زکات ۹۰ درصد به نیازمندان و 
۱۰ درصد در پروژه های عام المنفعه در روستاها هزینه 
می شود که البته ریز عایدات زکات و هزینه کرد آن در 

همایش به صورت شفاف ارائه خواهد شد. 
و  مروجین  از  تجلیل  زکــات،  کتابچه  از  رونمایی  وی 
از  را  سنت  اهل  روحانیون  با  نشست  زکــات،  عامالن 

 برنامه های همایش زکات برشمرد.  
به گفته سهندی طال و نقره دو مورد از ۹ اقالم مشمول 
زکات است که هیچ وجهی از بابت زکات آنها پرداخت 

نمی شود. 
جوانان  به  ازدواج  تسهیالت  میلیارد   ۵۸.۵ پرداخت 

تحت حمایت کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( آذربایجان غربی 
در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی این نهاد در 
رابطه با جوانان و هفته ازدواج گفت: از مجموع ۹۰ هزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان ۲۹ هزار نفر 
در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر 

 از این تعداد در آستانه ازدواج هستند.  
بــرای  تــومــان  میلیارد   ۴۳۶ گذشته  ســال  گفت:   وی 
برنامه های ازدواج هزینه شده بود که ۱۲۶ میلیارد تومان 

 از این رقم تسهیالت بالعوض بود.  
میلیارد   ۵۸.۵ نیز  امــســال  ایــن کــه  بیان  بــا  سهندی 
تومان پرداخت شده است، افزود: ۱۵ میلیارد تومان 
که  اســت  ازدواج  بــرای  امسال  مصوب  اعتبار  میزان 
 امیدواریم با مشارکت مراکز خیریه ۳ برابر افزایش یابد. 
آمار طالق در بین افراد تحت  وی گفت: خوشبختانه 
ازدواج   ۵۰ هــر  از  و  اســت  کــم  ــداد  امـ کمیته  حمایت 

 یک مورد به طالق می انجامد.  

رشد ۶۴ درصدی مشارکت های مردمی 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( آذربایجان غربی 
تومان  میلیارد  امسال، ۱۴۷  اول  ماهه  سه  در  گفت: 
ــای مــردمــی  ــت ه ــارک بـــا ۶۴ درصــــد رشـــد مـــیـــزان مــش
میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۲ کــه   بــود  امــــداد  کمیته  بــه 

 تومان از این مبلغ صدقه بود. 
وی سهم هر خانواده از مبلغ صدقه جمع آوری شده را  
۷۵۰ تومان در ماه اعالم کرد و گفت: اگر روزی هر خانواده 
از مشکالت  تومان صدقه بدهند، بسیاری  یک هزار 

 نیازمندان تحت پوشس حل می شود.  
سهندی اعالم کرد: بیشترین مشارکت مردمی شامل 
کمک های  که  خیرین  تعداد  و   است  خرد  کمک های 

میلیاردی می کنند انگشت شمار است.  
ــدان  ــن ــازم ــی ــه ن ــک بـ ــم ــرای ک ــ ــذر قــربــانــی بـ ــ پـــویـــش ن

اولویت دار 
از  قــربــان،  سعید  عید  تبریک  بــا  ادامـــه  در  سهندی 
پویش نذر قربانی خبر داد و گفت: این برنامه امسال 
هم در راســتــای جــمــع آوری قربانی های نــذری مــردم و 
 توزیع در بین نیازمندان اولویت دار اجرایی می شود. 
اهـــدا شـــده در  نـــذری  قــربــانــی هــای  نــقــدی  ارزش  وی 
گفت:  کرد و  را ۳۲ میلیارد تومان اعالم  گذشته  سال 
 امسال رقم  ۴۱ میلیارد تومان را پیش بینی می کنیم. 
در  الحجه  ذی  پــایــان  تــا  اول  از  پایگاه   ۳۰۰ گفت:  وی 
استان  سطح  در  قربانی  نـــذورات  جــمــع آوری  راســتــای 
تعریف  قربانگاه  یک  شهرستان  هر  در  اســت.  فعال 
به  نسبت  دامپزشکی  و  بهداشت  نظارت  با  تا  شده 
توزیع  نیازمندان  بین  در  و  کرده  اقــدام  قربانی ها  ذبح 
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کنند. 
تحت  آذربایجان غربی  خانوارهای  درصد   ۱۰

پوشش کمیته امداد
در  خمینی)ره(  امــام  ــداد  ام کمیته  مدیرکل 
ــزار خــانــوار تحت  اینکه  ۹۰ ه بــا بیان  ادامـــه 
پوشش این نهاد هستند، گفت: از مجموع 
این خانوارها ۶۰ هزار نفر سالمند، ۴۸ هزار زن 
سرپرست خانواده، ۸ هزار خانواده طالق و 
تحت  را  زندانی  سرپرست  خانواده  هــزار  دو 

حمایت داریم. 
ــای  ــوارهـ ــانـ ــفـــت: ۱۰ درصـــــد خـ گـ ســهــنــدی 
آذربایجان غربی تحت پوشش  کمیته امداد 
امام خمینی)ره( هستند که البنه این آمار در 
شهرستان های چایپاره، چالدران و تکاب ۲۵ 

درصد خانوارها را شامل می شود.
اقدامات  از  یکی  را  مسکن  و  اشتغال  وی 
تحت  ــانـــواده هـــای  خـ از  حــمــایــت  در  مــوثــر 
پــوشــش خــوانــد و گــفــت: امــســال بــایــد ۵۰ 
نهاد  ایــن  طریق  از  اســتــان  اشتغال  درصــد 
ــزار نــفــر فرصت  ــرای ۲۲ هـ انــجــام گــرفــتــه و بـ
شغلی ایجاد شود. سهندی با انتقاد از روند 
کند پرداخت تسهیالت بانکی گفت: امسال 
پــرداخــت یــک هـــزار و ۲۶۰ مــیــلــیــارد تــومــان 
تسهیالت اشتغال زایی مصوب شده است 
پرداخت  تومان  میلیارد   ۶۰ فقط  تاکنون  که 
شده است. وی به تسهیالت ودیعه مسکن 
تحت  خانواده های  گفت:  و  کــرد  اشــاره  هم 
پوشش کمیته امداد از این بابت در مضیقه 
تسهیالت  پـــرداخـــت  در  بانکها  هستند؛ 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.

بی گــزارش تصویری نشســت خبــری مدیرکل کمیته امــداد امام خمینــی ره آذربایجان غر
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 تخصیص خط اعتباری ویژه برای توسعه و تجهیز صنایع تبدیلی آذربایجان غربی 

کارخانه  احــــداث  ح  ــرای طــر اجــ از محل  ــد  ــازدی ب کــشــاورزی در  ــر جــهــاد  وزیـ
روســتــای  در  روســتــایــی  تـــعـــاون  اداره  ــوه  مــی پــــوره  و  کــنــســانــتــره  تــولــیــد 
ویـــژه ای  اعــتــبــاری  خــط  دولـــت  گفت:  مــیــانــدوآب  شهرستان  بــهــزاد  حاجی 
به  و  ــرده  کـ بــاز  غــربــی  ــایــجــان  آذرب تبدیلی  صنایع  تجهیز  و  توسعه  ــرای  بـ

 صورت ویژه از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت می کند. 
ــایــجــان غربی،  آذرب ــان جــهــاد کـــشـــاورزی  ــازم ــــط عمومی س ــزارش رواب ــ گ بــه 
سید جـــواد ســاداتــی نـــژاد اظــهــار کـــرد: دولـــت امــســال بــا حــذف واسطه ها 
دارد  برنامه  در  را  کننده  تولید  از  کــشــاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید 

 که گام مهمی برای افزایش درآمد کشاورزان خواهد بود.  
ح جذب و فــرآوری محصوالت باغی  کــرد: با اجــرای این طر وی خاطر نشان 
ارزش  بازگشت  و  فــروشــی  خــام  از  جلوگیری  شهرستان،  در  شــده  تولید 

 افزوده به بخش کشاورزی و رونق تولید محقق خواهد شد.  
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه بــــرای احـــــداث ایـــن کــارخــانــه بـــا ظــرفــیــت تولید 
ــاری در حـــدود  ــبـ ــتـ اعـ پـــــوره مـــیـــوه،  ــتــره و  کــنــســان تـــن  ســـاالنـــه ۵ هـــــزار 
ــاورزی قــول  ۷۰۰ مــیــلــیــارد ریــــال مــــورد نــیــاز اســــت کـــه وزیــــر جــهــاد کــــشــ
را داد. تــولــیــدی  ح  ایـــن طـــر ــدازی  ــ انـ تــامــیــن اعــتــبــار و راه   مــســاعــد جــهــت 

 میاندوآب یکی از قطب های تامین امنیت غذایی در کشور است   
رغم  علی  اساسی،  کاالهای  تامین  خصوص  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیــر 
تنگنانهای موجود هیچ نگرانی وجود ندارد و در حوزه تامین گوشت قرمز و 
غ، ذخایر برنج، شکر، گندم و… وضعیت مطلوبی داریم.ساداتی نژاد با اشاره  مر
ج، اظهار کرد: این  به ظرفیت های بخش کشاورزی میاندوآب، باروق و چهاربر
بی  ظرفیت های  از  و  بوده  کشاورزی  بخش  در  مستعد  العاده  فوق  منطقه 
نظیری نیز برخوردار و قطب امنیت غذایی برای کشور محسوب می شود. وی 
با اشاره به مطالبات مردمی در جریان این سفر، افزود: با توجه به شرایط کم آبی 
حاکم بر منطقه، آبیاری نوین در حوزه انتقال آب با لوله و پوشش انهار از اصلی 
ترین درخواست ها و مطالبات مردم بود. ساداتی نژاد با اشاره به ظرفیت های 
کشت آبی و دیم و تولیدات باغی و دامی منطقه، تصریح کرد: ایجاد باغ مادری 
داریــم.  آن  بــرای  خوبی  ظرفیت های  منطقه  در  که  است  موضوعاتی  از   یکی 
وی اظهار کرد: برای موضوعات مورد بررسی طی این سفر در جلسه نهایی، 
اعتباری برای امسال اختصاص می دهیم و بخشی هم برای سال آینده در نظر 
آذربایجان غربی بتوانند بهره وری بیشتر و  می گیریم تا ان شاهلل کشاورزان 

تولیدات باالتری داشته باشند.

 حل مشکل آب مورد نیاز باغ رضوان ارومیه 
ارومیه،  رضوان  باغ  غربی  شمال  ضلع  در  عمیق  چاه  حلقه  یک  حفر  با 

مشکل آب مورد نیاز باغ رضوان ارومیه حل شد.
آرامستان های  مدیریت  سازمان  رسانی  اطالع  و  امورارتباطات  گزارش  به 
رئیس  مومن  عباسعلی  والمسلمین  السالم  حجت  ارومیه،  شهرداری 
در  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  شهرداری  آرامستانهای  مدیریت  سازمان 
راستای تامین آب مورد نیاز قطعات باغ رضوان و توسعه فضای سبز این 
با  روتاری)چرخشی(  با روش  به حفر یک حلقه چاه عمیق  اقدام  سازمان 

دستگاه حفاری کرده است.
این چاه عمیق  آب در قطعات جدیداالحداث  کمبود  به علت  افزود:  وی 
ترین روش حفاری درضلع شمال غربی  کاربردی  ترین و  رایج  با  ۲۴ متری 
باغ رضوان و با تالشهای شبانه روزی واحد فنی و عمرانی سازمان در حال 

انجام است.
احداث فاز ۴ از قطعه ۴۹ باغ رضوان ارومیه

رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه از محوطه سازی فاز 
۴ از قطعه ۴۹ بر اساس اصول فنی مهندسی و تعیین دقیق قبله توسط 

دستگاههای پیشرفته خبر داد.
وی اظهار داشت: عملیات دیوارکشی و محوطه سازی این قطعه در راستای 
سیاستهای مدیریت شهری، عملیات عمرانی در این آرامستان بدون وقفه 

و با رعایت تمام موازین فنی و شرعی تداوم دارد.
مومن افزود: با مطالعات دقیق فقهی و رعایت مسایل شرعی، تالش شده 
است که این قطعه در مطلوب ترین شکل ممکن در خدمت شهروندان 

عزیز باشد.
تداوم احداث قبور دو طبقه در باغ رضوان

عملیات  گفت:  ارومیه  شهرداری  آرامستان های  مدیریت  سازمان  رئیس 
اجرایی احداث قبور دوطبقه در باغ رضوان تدوام دارد.

وی افزود: در راستای سیاست های مدیریت شهری، عملیات احداث قبور 
دو طبقه در قطعه ۴۹ فاز ۴ باغ رضوان بر اساس اصول فنی مهندسی و 
بارعایت مسائل شرعی ازجمله تعیین قبله قطعات، توسط دستگاه های 

پیش رفته در حال اجرا است.
مومن عنوان کرد: این عملیات با نظارت مدیریت فنی و عمرانی سازمان 
آرامستان های شهرداری ارومیه با هدف تامین قبور مورد نیاز پیش ساخته 

بصورت مطلوب و با خدمات دهی بهینه برای شهروندان انجام می شود.
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