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امــروز دومین روز
هفته دفاع مقدس
اســت .هفته گرامیداشــت رشادتهای
دالوران ایــن ســرزمین .در آزمونهای
سختی که طی این ســالها مملکت با آن
دست و پنجه نرم کرده ،بیشک نسل جوان
در صف نخست ظاهر شــده است .اکنون
که دامنــه التهابات منطقــهای به حضور
خوارج زمانــه در ردای داعش گره خورده
است ،نسل تازهای که در زمان  8سال دفاع
مقدس هنوز گام به گیتی نگذاشته بودند
در ردای مدافع حرم ،حماســه دیگری را
رقم زدهاند کــه به واقع تــداوم راه همان
جوانهای  3دهه پیش است« .علیمحمد
احمدی» رزمنده عرصــه دفاع مقدس و
جانباز شیمیایی ،اکنون در جایگاه استاد
دانشــگاه با نســل تازهنفس گفتمانی از
جنس باور و حماسه برقرار ساخته است.
به مناســبت هفته دفاع مقــدس ،با این
کارشناس ارشــد ژئوپولتیک رخدادهای
رزمی دهه  60را بــا آنچه اینک در منطقه
رقم خورده با اهرم تجربه قیاس کردهایم.

 |3زندگی

گشت و گذاری
رنگی در دهکده
چوبیگیالن

صفحه  8را
بخوانید

کشاورزان قائمشهری
هشدارهای کم آبی را
جدی بگیرند
با نزدیک شدن به فصل کشت پاییزه و معضل
کم آبی ،مسئوالن بخش کشاورزی قائمشهر
به کشاورزان تأکید کردند تا برای کشت پاییزه از چاههای کشاورزی
اســتفاده نکنند .مدیر امور منابع آب حوزه قائمشــهر افزود :امسال
باتوجه به شرایط آب و هوایی ،کشت پاییزه به آب زیرزمینی منطقه
آسیب وارد میکند«.هادی نیک اختر» از کشاورزان خواست تا برای
کشت پاییزه از چاههای کشاورزی استفاده نکنند.
همین صفحه
را بخوانید

تجربههای انجمن فرهنگی
«افرا» در قدیمیترین روستای
شمال کشور
عكس :مهر

نمایش اقتدار ارتش جمهوری اسالمی ایران در ساری
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برگزاری  800برنامه هفته دفاع مقدس در بهشهر

روی خط خبر
کشاورزان قائمشهری هشدارهای
کمآبی را جدی بگیرند

برگزاری  800برنامه هفته دفاع مقدس
در بهشهر

با نزدیک شــدن به فصل کشــت پاییزه و
معضل کمآبی ،مسئوالن بخش کشاورزی
قائمشهر به کشاورزان تأکید کردند تا برای
کشت پاییزه از چاههای کشاورزی استفاده
نکنند.
به گزارش ایرنا ،مدیر امور منابع آب حوزه
قائمشهر افزود  :امسال با توجه به شرایط
آب و هوایی ،کشت پاییزه به آب زیرزمینی منطقه آسیب وارد میکند.
«هادی نیکاختر» از کشاورزان خواست برای کشت پاییزه از چاههای کشاورزی
استفاده نکنند .وی با تاکید بر اینکه امســال در فصل زراعی اکثر آببندانها
و رودخانهها با بحران خشکسالی مواجه شــدهاند گفت  :در صورت مهیا بودن
آب ،کشاورزان میتوانند از آب ذخیره در آببندانها و رودخانهها برای آبیاری
محصوالت خود استفاده کنند.
مدیر امور منابع آب حوزه قائمشهر از طرح احیا و تعاملبخشی برای استفاده از
چاههای پرآب و همچنین فضاهایی برای ذخیره کردن آب در این شهرستان خبر
داد و گفت :این امر باعث میشود تا کشاورزان با بحران کمآبی مواجه نشوند.
نیکاختر یکی دیگر از راههای مهم در طرح احیا و تعاملبخشی را جلوگیری از
حفر چاههای غیرمجاز اعالم کرد و با اشاره به اینکه در شهرستان قائمشهر 13
هزار و  951حلقه چاه مجاز وجود دارد گفت :از طریق این چاهها آب مورد نیاز
شالیزارها به میانگین  30میلیون متر مکعب را تامین میکند.
فرماندار قائمشهر نیز گفت :با کمک دهیاریها باید هرچه سریعتر برای پلمب
چاههای غیرمجاز در این شهرستان اقدام شود.
«مهدی محمدی» افزود :پلمب چاههای غیرمجاز باعث میشود تا اجازه ندهیم
این گونه از منابع زیرزمینی استفاده شود.
وی در خصوص کشت پاییزه در این شهرستان گفت :الزم کارگروهی تشکیل
شود تا به صورت جدی از کشت دوم که منفعتی برای شهرستان ندارد جلوگیری
شود .محمدی با بیان اینکه در کشت دوم ،سم و آب بیشتری استفاده میشود
افزود :همچنین انتظار برآن اســت که از طریق دهیاریها کشاورزان را ترغیب
کنیم که برای کشت پاییزه از چاه کشاورزی استفاده نکنند.

فرمانده سپاه بهشهر از برگزاری  800برنامه در
هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایســنا« ،عابدین داغمهچی» اظهار
کرد :در هفته دفــاع مقدس ( 30شــهریور تا
 7مهــر)  800برنامــه در حوزههــای مختلف
شهرستان بهشهر برگزار میشود.
وی عنوان کرد :افتتاح درمانگاه سیدالشهداء (ع)
سپاه بهشهر ،افتتاح  3خانه محرومان در روستاهای نمکچال ،یکهتوت و حسینآباد،
افتتاح دو ساختمان پایگاه مقاومت بسیج در روســتاهای سرخگریوه و کلیا ،افتتاح
حسینیه روستای افتلت و کلنگزنی  3خانه محرومان در روستاهای فتکش ،بندسر و
کفترکار از جمله پروژههای عمرانی سپاه بهشهر در هفته دفاع مقدس است.
فرمانده ســپاه بهشــهر گفت :درمانگاه سیدالشهداء (ع) سپاه بهشــهر با مساحت
هزار مترمربع با هدف ارائه انواع خدمات درمانی و بهداشــتی به مردم بهویژه افراد و
خانوادههای مستضعف احداث شده است .داغمهچی خاطرنشان کرد :همایش تجلیل
از فرشتگان صبور به منظور قدردانی از همسران جانباز با حضور  47جانباز باالی 60
درصد و  47همسر جانباز در روز دوم مهر در حسینیه قتلگاه بهشهر برگزار میشود.
وی افزود :برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس و محرم ،اولین یادواره شهدای
بسیج کارگری ،مسابقه تیراندازی و والیبال ،اکران فیلم جشنواره عمار ،محفل شعر
و ادب انقالب ،همایش شیرخوارگان حســینی ،گردهمایی رزمندگان  8سال دفاع
مقدس همراه با خاطرهگویی ،نمایشگاه کتاب دفاع مقدس ،عطرافشانی گلزار شهدا و
دیدار با امام جمعه بهشهر از اهم برنامههای سپاه بهشهر در هفته دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه بهشهر تصریح کرد :در حوزه اقتصاد مقاومتی ،سپاه این شهرستان چند
گروه از بســیجیان را در قالب اردوهای جهادی به دورافتادهترین روستاهای مناطق
محروم منطقه هزارجریب بهشهر اعزام کرده است که به ساخت خانههای محروم و
عمران و آبادانی این روستاها میپردازند.

نمایشگاه « هنر پایداری » در ساری
گشایش یافت
نمایشگاه هنر پایداری به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری گشایش یافت.به
گزارش همشهری ،مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران با بیان
اینکه در این نمایشگاه آثار تولیدی از اعضای کمیته هنری به نمایش درآمده
اســت افزود :این آثار شــامل تولیدات فرهنگی و هنری همچون آثار مکتوب،
نشریات و تولید فیلم بوده است.
«علیرضا پاکبین» افزود :از مجموع آثار ارســالی بیش از  300عنوان کتاب و
نزدیک به  250اثر تجسمی بوده است که آثار تجسمی شامل بخشهای عکس
و نمایش است.
پاکبین با بیان اینکه  10اداره بهعنوان عضو کمیته ستاد بزرگداشت هفته دفاع
مقدس در برگزاری این نمایشگاه مشارکت داشتهاند از جمله این ادارات به حوزه
هنری ،اداره ارشاد ،بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس ،بنیاد شهید ،کانون پرورش
فکری ،سازمان امور کتابخانهها و سازمان اسناد ملی کشور اشاره کرد.

نمایش تولیدات هنری و توانمندیهای
بانوان مازندران در نمایشگاه مهر و ماه
بخشی از تولیدات هنری ،توانمندیها و ظرفیتهای مشاوران ،کارشناسان امور بانوان
و خانواده استانداری ،فرمانداریها و دســتگاههای اجرایی استان مازندران در قالب
نمایشگاهی با عنوان«مهر و ماه» در معرض دید تماشاچیان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،این نمایشگاه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و ماه محرم با حضور
«علی نبیان» معاون امور عمرانی استانداری و «مریم جمشیدی» مدیرکل اموربانوان
و خانواده استانداری مازندران در گالری سوره حوزه هنری ساری گشایش یافت.
بیش از  100اثر در زمینههای مختلف علمی شامل مقاله ،پایاننامه ،پژوهش ،آشپزی،
صنایع دستی و هنری شــامل قالببافی ،کاموابافی ،نقاشی ،طراحی و دکوراسیون
داخلی از دستاوردهای بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان مازندران به مدت
 5روز در این نمایشگاه در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است .جمشیدی هدف
از برگزاری این نمایشگاه را استفاده بهتر و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای پرسنل
و نیروی انسانی شــاغل در دســتگاههای اجرایی و عرضه فضا برای نشان دادن این
ظرفیتها خارج از شــغل اداری عنوان کرد و افزود :آثار جمعآوری شده از مشاورین
امور بانوان فرمانداریهای 22گانه  ،دستگاههای اجرایی استان و امور بانوان و خانواده
استانداری در قالب نمایشگاه «مهر و ماه» تا پایان روز دوشنبه سوم مهرماه صبحها از
ساعت  8تا  12و عصرها از ساعت 14تا  18در معرض دید عالقهمندان است.
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بانوی تکواندوکار
قائمشهری مدال
طالی مسابقات
آسیایی را به گردن
آویخت
7

 |4اجتماعی

ترافيك،مهاجرت
بيكاري و آنگاه
تاكسيدربست!

 |6فرهنگ

شعر آیینی اردبیل
به استواری سبالن
اگرچه واژه «شعر آیینی» نامی نو
در ژانر ادبی ایرانیان محسوب می
شود ،اما سابقه این شعر در ایران
به صدها سال قبل باز می گردد.
از نمونه های معروف شعر آئینی
می توان به شــعر «بــاز این چه
شورش است» ...
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پیش بینی برداشت  160تن دانه آفتابگردان در بهشهر

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از پیشبینی برداشت حدود  160تن دانه آفتابگردان در این شهرستان خبر داد.به گزارش
ایسنا« ،خلیل حقیقی» اظهار کرد :در سال زراعی جاری  44نفر از کشاورزان شهرستان بهشهر در سطحی معادل 160
هکتار به کشت آفتابگردان اقدام کردند که حدود  90درصد آن مکانیزه بوده است.

 532هزار دانشآموز مازنی در راه مهر
احسان شریعت

خبرنگار

چند روز دیگــر شــنبه اول مهرماه فرا
آموزش میرســد و مطابق همیشه دانشآموزان
در دو مقطع ابتدایی و متوسطه باید سر
کالسهای درس بروند و تعلیم و تربیت بهطور رسمی
در مدارس مازندران آغاز شود .در همین زمینه حدود
 4هزار مدرسه دولتی و غیردولتی استان از ماهها قبل
همســو با پروژه مهر آمادهسازی شــدند تا در مهرماه
پذیرای  532هزار دانشآموز مازندرانی باشــند .این
تعداد دانشآمــوز در حدود  21هــزار کالس درس با
میانگین  22نفر در هر کالس درس خواهند نشســت
که این آمار از نرخ میانگین کشوری پایینتر است39 .
هزار فرهنگی نیز که  52درصد آنان خانمها و  48درصد
آقایان هســتند کار تعلیم و تربیت این دانشآموزان را
برعهده خواهند داشت.
در این زمینــه مدیرکل آموزش و پــرورش مازندران
با بیان اینکه اســتان آمادگی الزم را برای بازگشایی
باشــکوه مدارس در مهر  96دارد به همشهری گفت:
اصلیترین محور آمادهســازی مدارس «پروژه مهر»

است که با توجه به اهمیت و ضرورت بازگشایی مطلوب
مدارس در مهر  ،96جلساتی را به منظور اجرای مطلوب
پروژه مهر با معاونان ،ناظــران و نمایندگان اعزامی به
شهرستانها و مناطق برگزار کردیم.
«سید علی قاسمی» افزود :روند کار پروژه مهر نظارت
با یک رویکرد انسانی ،اســامی و اصالحی است که با
برنامهریزی مدون زمینههای مناسب و سازوکارهای
الزم برای بازگشایی باشکوه مدارس را فراهم میکند،
به نحوی کــه دانشآموزان بــرای ورود به مدرســه
مشتاق باشند .پروژه مهر نماد مدیریت ،برنامهریزی،
ســازماندهی ،راهبری ،بهرهوری و ارزشــیابی است و
سیاستهای کالن پروژه مهر منوط به داشتن مدرسه
بانشــاط ،فرصتهای برابر آموزشی ،توسعه مشارکت
همهجانبه ،ارتقای توانمندسازی نیروی انسانی با تمرکز
بر فعالیت مدیران و برنامهمحوری و تمرکززدایی است.
فعالیت  30مدرسه تازهتأسیس در مهر 96

مدیرکل آموزش و پــرورش مازندران شــعار پروژه
مهر ســال تحصیلی جدید را «مدیر مدرســه ،رهبر
برنامه درسی» عنوان کرد و افزود :با طرح این شعار به
دنبال آن هستیم مدیران نقش اصلی تعلیم و تربیت

اختصاص یک میلیارد تومان به هنرســتانهای
مازندران

«اسفندیار نظری» با اشــاره به ضرورت توجه و تمرکز
به هنرستانهای استان در سال جدید تصریح کرد :در
سال تحصیلی جدید یک میلیارد تومان از بودجه استانی
برای خرید تجهیزات هنرستانهای استان تخصیص
مییابد .همچنین  1.5درصد از فــروش گاز به وزارت
آموزش و پرورش اختصاص مییابــد که این مبلغ در
سراسر کشور بیش از  53میلیارد تومان میشود .سهم
مازندران از این مبلغ به اضافه  1.5میلیارد تومان کمک
استانداری مازندران ،حدود  4میلیارد تومان بودجه اداره
کل آموزش و پرورش این استان را تشکیل خواهد داد
که رقم قابلتوجهی است و از همین مبلغ سرانه مدارس
سراسر استان به آنها پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه «پروژه مهر» از ســال  ۷۴با فلسفه
آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید به اجرا
درآمده و حرکتی ملی است تصریح کرد :مازندران در
سال تحصیلی  ۹۶-۹۵در کشور رتبه نخست پروژه مهر
را کسب کرد .از آبان سال  ۹۵پروژه مهر سال تحصیلی
جدید با رویکرد ایجاد مدرسه بانشاط ،گسترش فرهنگ
مشــارکت ،برنامهمحوری و تمرکز بر مدیران مدرسه،

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

فرمانده سپاه محمودآباد از ساخت و افتتاح خانههای محروم در این شهرستان خبر داد .به گزارش ایسنا «سیدتقی کیا»
اظهار کرد :در هفته دفاع مقدس که مقارن با ایام محرم است ،از  8خانه در حال ساخت و  2خانه تکمیل شده با همکاری
کمیته امداد و بسیج مستضعفین در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.
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سرپرست انجمن فرهنگی روستای التپه «افرا» برنامههای این انجمن را در گفت و گو با همشهری تشریح کرد

آموزش نیروی انســانی و کیفیتبخشــی به مدارس
آغاز شد.
محورهای مهم تعلیم و تربیت در ســال تحصیلی
97-96

این مســئول با اشــاره به محورهای پروژه مهر سال
تحصیلی جدید گفت :هدایت تحصیلی ،تغییر رشته،
ساماندهی نیروی انســانی ،فضا و تجهیزات ،آموزش
کتب جدیدالتألیــف در پایه یازدهم ،شادابســازی
مدارس ،اولویتبخشــی به تحول در پایه اول ابتدایی،
طرح سهساله شدن هنرســتانها ،ثبتنام نوآموزان و
دانشآموزان و بهداشت مدارس از مسائل مهم مطرح
در پروژه مهر سال تحصیلی  97-96هستند.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش مازندران
بزرگترین چالش ســال تحصیلــی  97-96را طرح
سهساله شدن هنرســتانها دانســت و گفت :از نظر
تجهیزات ،فضا و نیروی انســانی در کشور و بهویژه در
مازندران با چالش روبهرو خواهیم بــود که به همین
دلیل کارگروه ویژه طرح سهساله هنرستانها به دستور
استاندار و همراهی مدیرکل آموزش و پرورش تشکیل
شد تا برای کمک نیکوکاران و دســتگاههای خارج از
آموزش و پرورش مانند سازمان فنی وحرفهای ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان جهاد کشاورزی،
شهرکهای صنعتی و سایر نهادهای مرتبط اقدام شود.
نظری پوشش تحصیلی دوره متوسطه اول مازندران را
در سال تحصیلی جاری  98.5درصد اعالم و خاطرنشان
کرد :کل بازماندگان از تحصیل در مازندران  1024نفر
هستند که شناســایی شدند .بیشــتر آنها دخترانی
هستند که ازدواج زودهنگام داشتند .پوشش تحصیلی
دوره دوم متوســطه نیز  91.5درصد است که در این
مقطع  ۳۰۴نفر از تحصیل بازماندند و بخشــی از آنان
بچههای کار و بیشترشان دخترانی با ازدواج زودهنگام
هستند.

هم ه مقاطع وجود دارد که بیشترشــان افغان هستند.
این دانشآموزان حتی اگر بدون شناسنامه باشند ،هم
از تحصیل باز نمیمانند ،زیرا هیچ کودک 6ســالهای
نباید بدون کالس و محروم از تحصیل بماند .براساس
برنامهریزیهای صورت گرفته امســال بنا شــده که
فرمانداریها برای آنها کارت تحصیل صادر کند که بر
اساس آن به این دانشآموزان کارنامه نیز داده میشود.
«سید عیسی میرشفیعی» با اشــاره به در پیش بودن
ســال تحصیلی جدید و دانشآموزان پایه اول افزود:
برای دومین سال پیاپی امســال نیز مادرانی که فرزند
پایه اول دارند و خود در زندان به سر میبرند بدون توجه
به جرمشان چنانچه اجازه مرخصی داشته باشند ،هفته
پایانی شهریورماه را در مرخصی خواهند بود تا فرزند
پایه اولیشان در کنار مادر خود به مدرسه برود.

صــدور کارت تحصیلی برای اتبــاع خارجی در
مازندران

بازنگری کتاب پیشدبســتانی در سال تحصیلی
جدید

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران نیز
با اشاره به تمهیدات آموزش و پرورش مازندران برای
سال تحصیلی جدید به همشهری گفت :در مازندران
نزدیک به  ۹۰۰دانشآموز تبعه کشورهای خارجی در

معاون آمــوزش ابتدایی آموزش و پــرورش مازندران
درباره بازنگری کتاب  8جلدی با تمرکز بر نوآموز ،مربی
و والدین در سال تحصیلی جدید در حوزه پیشدبستانی
گفت :در کشور کتاب واحدی برای دوره پیشدبستانی

وجود ندارد ،اما در مازندران به واسطه تألیف این کتب
که  6جلد آن مربــوط به نوآموزان اســت ،صددرصد
نوآموزان پیشدبســتانی از کتاب یکســان بهرهمند
هستند .وی با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
پوشــش تحصیلی نوآموزان مازندرانی  ۵۷درصد بود
گفت :این میزان پوشــش تحصیلی در سال تحصیلی
 ۹5-۹6با  ۲۶درصد رشــد به  ۸۳درصد رسید که به
کسب رتبه نخســت کشوری منجر شــد .همچنین
میانگین کشــوری شــاخص نرخ ثبتنام خالص پایه
اول  ۹۷درصد اســت که در مازندران این نرخ در سال
تحصیلی  ۹5-۹6به  98.58درصد رسید.
میرشفیعی میانگین کشوری نرخ ثبتنام خالص دوره
ابتدایی را نیز  97.83درصد اعالم کرد و افزود :این نرخ
در مازندران در سال تحصیلی  ۹5-۹6به  98.9درصد
رسید .میزان شــاخص نرخ انتقال دوره ابتدایی نیز در
مازندران  99.26درصد اســت کــه از میانگین 97.5
درصدی کشور باالتر است .همچنین میانگین کشوری
شاخص مهم نرخ تکرار پایه که درواقع همان مردودی
در یک پایه است 1.34 ،درصد اســت که این عدد در
مازندران به  0.36درصد کاهش یافت و منجر به کسب
باالترین رتبه در کشور شد.

انجمن فرهنگی روســتای التپه با نام
روستا
«افرا» تنها انجمن فرهنگی روستایی
ایران اســت .این انجمن بــا محوریت
فعالیت اجتماعی -فرهنگی و اشــاعه و تعالی حوزه
فرهنگ ،ادبیات ،و تاریخ روستای التپه از سال 1393
آغاز به کار کرد .روستای التپه در شهرستان بهشهر
بنا بر پژوهشها و مطالعات باستانشناسان کهنترین
مرکز یکجانشینی در شمال ایران است و از جایگاه
تاریخی و فرهنگی ممتازی برخوردار است .این روستا
در یک کیلومتری شرق شهر بهشهر و در مسیر بهشهر
به گرگان و بهشــهر به منطقه توریستی عباسآباد
قرار دارد و کشف آثار غار التپه در جانب غربی روستا،
مبین اسکان بشر در التپه در حدود  12هزار سال قبل
است .بررسیها نشان میدهد سکونتگاه کنونی التپه
که بر روی تپهای مشرف به دشت جنوب دریای خزر
است ،پس از دوره صفویه رونق یافت ،زمانیکه شهر
اشرف (بهشهر) با باغها ،عمارتها و کاخهای باشکوه
و ناحیه گردشگری عباسآباد با برجها و عمارتهای
جذاب به عنوان پایتخت تابســتانه صفویان تعیین
شده و ناحیه التپه در میانه راه بهشهر به عباسآباد،
گذرگاه حیاتــی دیوانســاالران و نظامیان صفویه
اهمیت و اعتبار یافته بود .پس از استقرار اولیه مبتنی
بر فعالیت دامی ،التپه بهتدریج به سکونتگاه کشاورزی
مبدل شد .امروزه التپه به دلیل همجواری با منطقه
گردشــگری عباسآباد بهشــهر با کارکرد خدماتی
بهویژه روســتای گردشگری شــناخته میشود .بر
اساس آمار خانه بهداشت التپه ،در پایان سال 1393

جمعیت التپه  1987نفر شــامل  1004مرد و 983
زن در  563خانوار بود .برای آشــنایی بــا برخی از
فعالیتهای انجمن فرهنگی این روســتای تاریخی،
با دکتر «وحید ریاحی» اســتاد دانشگاه خوارزمی و
سرپرست این مؤسسه ،گپ و گفتی داشتیم.
چه شد که روستای التپه دارای انجمن
فرهنگی با نام «افرا» شد؟

انجمن «افرا» فعالیت خود را در آغاز با تالش چند نفر
از فرهنگیان و فارغالتحصیالن دانشــگاهی در نوروز
سال  1393با هدف گســترش و توسعه عرصههای
فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامههای متناســب
و برداشــتن گامهایی هرچند کوچــک با محوریت
روستای التپه آغاز کرد .طی  3سال فعالیت ،انجمن
«افرا» تصویب اساسنامه انجمن فرهنگی روستای
التپه «افرا» با تاریخ تاسیس  ،1393ثبت انجمن در
وزارت کشــور و پیگیری مراحل اداری ثبت رسمی
در شهرســتان ،راهاندازی وبــاگ انجمن فرهنگی
روســتای التپه ،افتتاح حساب مســتقل انجمن افرا
در پســتبانک التپه ،برگزاری دو دوره جشن خرمن
در روستا ،برگزاری نشســت تجلیل از فرهیختگان و
دانشآموزان ممتاز روستا ،تألیف کتاب درباره التپه
با مشارکت جمعی از نویســندگان و اعضای انجمن،
حمایت معنوی و مــادی از دانشآموزان کمبضاعت
روستا و برگزاری جلسات مشترک با نهادهای اداری
در شهرستان را به انجام رسانده است.
انجمن «افرا» هزینههای خود را از دریافت کمکهای
مردمی تامیــن میکند .بنا بر اســاسنامه هریک از
اعضای انجمــن هزینه مصوب ماهانه را به حســاب
انجمن واریز میکنند و برنامهریــزی برای اقدامات
انجمن بر همان مبنا صورت میگیرد.
مهمترین اهــداف و وظائف انجمن
«افرا» چیست؟

اجرای برنامههــای اجتماعی و فرهنگــی و برپايي
نشستهای فرهنگی اجتماعی ،بهرهگيري از نظرات
و تجــارب در برای اجــرای برنامههــای فرهنگی،
فعاليتهاي پژوهشي و علمي در حوزههاي فرهنگي
و اجتماعي ،تکریم فرهیختگان و دانشجویان عرصه
فرهنگی و اجتماعی ،فراهم کردن بسترهای فعالیت
مشــترک فرهنگی -ورزشــی ،فراهم کردن زمینه

ورزش

در استان

دختر کالردشتی به دلیل مشکالت اقتصادی ترک تحصیل کرد
در آســتانه ســال تحصیلــی دانشآمــوز کمبینای
کالردشــتی به دلیل وضعیت نامناســب مالی و نبود
امکانات الزم آموزشــی از تحصیل بازماند .به گزارش
همشهری ،دانشآموز کالردشتی وقتی وضعیت مالی
پدر کارگر خود را نامناســب دید ،بــرای جلوگیری از
وارد شدن فشــار اقتصادی به پدر ،در مقطع تحصیلی
ســوم راهنمایی ،برخالف میل خود از ادامه تحصیل
انصراف داد.
پدر این دختر کالردشــتی که از نبود امکانات و ابزار
تحصیل برای کمبینایان و نابینایان ناراحت است اظهار
کرد :پسرم تا سوم ابتدایی از نعمت بینایی برخوردار بود
و بهراحتی به مدرســه میرفت و تحصیالتش را ادامه
میداد .ولی از مقطع چهارم ابتدایی چشمانش ضعیف
شد .با وجود این ضعف متأسفانه باز در همان مدارس
عادی او را ثبتنام کردند و با همه مشقت و سختی که
بود کمکش کردیم تا به دوره متوسطه رسید.
«فرهــاد کاکاســلطانی» افزود :من درآمــد کارگری
دارم و در توانم نیســت که امکانــات و ابزارهای ویژه
فرزند کمبینایم را فراهم کنم .یک مدرســه استثنایی
در مازندران بــرای ثبتنام فرزندم پیــدا نکردم .یکی

از دخترهایم هم وقتی شــرایط اقتصــادی من را دید
برخالف میلش ،در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل
کرد تا فشــار اقتصادی بیش از این به من وارد نشود.
مشکالت شدید بینایی فرزندم را به آموزش و پرورش
اطالع دادم و گفتــم او جزو دانشآموزان اســتثنایی
محســوب میشــود و خواســتار ثبتنام در مدارس
استثنایی شــدیم .ولی هر بار که مراجعه میکردم به
نحوی ما را بالتکلیف میگذاشتند و در نهایت هم جواب
درستی به ما ندادند.
وی تصریح کرد :آنقدر امروز و فردا کردند تا به همین
شکل  2ســال از دوره راهنمایی پســرم گذشت و با
مشکالت بسیار سخت و طاقتفرسا درس خواند .برای
تحصیل پسرم در سال سوم راهنمایی دوباره به ما وعده
دادند که شما را به مدرسه استثنایی معرفی میکنیم،
ولی من از تیرماه تا پایان شــهریور امســال برای پیدا
کردن مدرسه استثنایی ویژه کمبینایان و نابینایان فقط
دوندگی کردم ،بیآنکه آموزش و پرورش کمکی کند.
حتی تا قائمشهر هم رفتم ،ولی در آنجا رفتار مناسبی
نداشتند و فقط سرگردانی عایدم شد.
کاکاسلطانی گفت :به ناچار امسال به صورت تلفیقی

در مدرســه معمولی برای فرزندم ثبتنام کردم ،در
حالیکه این مدارس برای یک دانشآموز کمبینا اصال
مناسب نیستند و امکانات آموزشی ویژه و حتی مربی و
معلم این قشر را ندارد .انگار دانشآموزان دارای مشکل
کمبینایی حق تحصیل و درس خواندن در مازندران
را ندارند .با وضعیت کارگریام سعی در تهیه امکانات
رفاهی برای فرزندم دارم .پســرم بــه ادامه تحصیل
عالقهمند اســت ،اما نمیتوانم او را از ادامه تحصیل
محروم کنم.
این شــهروند کالردشــتی با بیان اینکه برای درمان
فرزندم حدود  14ســال تالش کردم تصریح کرد :آیا
این حق ما است که فرزندم نتواند تحصیل کند؟ هزینه
اندکی از سوی بهزیستی واریز میشود که فقط صرف
سرویس مدرسه پسرم میشود .امسال بهزیستی از ما
کارنامهاش را خواســت تا ببینند در قبال هزینهای که
کردند چه نمره هایی کسب کرده .وقتی کارنامهاش را
دادم ،بهانه آوردند که چرا نمرههایش کم اســت .ولی
از خودشــان نمیپرســند وقتی دانشآموز استثنایی
در مدرســه عادی و بدون امکانات و ابزار ویژه تحصیل
استثنایی درس خواند چه انتظاری باید داشت.

نمایش اقتدار ارتش جمهوری اسالمی ایران در ساری
مراســم بــزرگ رژه نیروهای مســلح
مازنــدران صبح دیــروز همزمــان با
نخســتین روز هفته دفــاع مقدس در
ساری برگزار شد .به گزارش همشهری،
این مراسم با حضور استاندار مازندران،
اعضای شــورای تامین استان ،جامعه
روحانیت ،خانواده شــهدا ،جانبازان و
یادگاران دفاع مقدس در میدان شهید
قاسمی ســاری برگزار شد و یگانهای
دریایی ،زمینی ،ارتش ،ســپاه و بسیج
اســتان به همراه یگانهــای امدادی،
موتوری و خودرویی از مقابل مسئوالن
رژه رفتند.
اســتاندار مازندران در این مراســم با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع
مقدس ،گفت :مازندران دیار سرداران
و شــهدای واالمقامی اســت که برای
جهانیان معرفی شدهاند .این اسطورهها
و استوانههای دفاع مقدس سبب بقا و
ماندگاری نظام اسالمی شدند.
«ربیع فالح جلودار» با بیان اینکه اقتدار
نیروهای مسلح ایران در منطقه و جهان

بهره برداری از  8خانه محروم تا پایان سال جاری در محمودآباد

مازندران

تجربههای انجمن فرهنگی «افرا» در قدیمیترین روستای شمال کشور

در سال تحصیلی جدید  30مدرسه با همکاری اداره کل نوسازی استان افتتاح و بهرهبرداری شد

را در مدرســه عهدهدار شــوند .همچنین با پیگیری
وضعیت پروژههای آماده به تحویل برای آغاز ســال
تحصیلی جدید و ســاماندهی و بهســازی تجهیزات
مدارس به دنبال ایجاد شوق ،شــور ،نشاط و انگیزه
در دانشآموزان ،معلمان و مدیران و خانواده هستیم
که در این زمینه تا پایان شــهریور ماه سال جاری30
مدرسه با همکاری اداره کل نوسازی استان افتتاح و در
مهر  96به بهرهبرداری رسید.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش
مازندران نیز گفت ۲۵ :شهریور مانور بازگشایی مدارس
بهطور همزمان در مدارس سراســر اســتان با حضور
همه مســئوالن مدارس و آموزش و پرورش اجرا شد.
چهارشنبه  29شهریور جشن شــکوفهها که مربوط
به نوآموزان سال اول دبستان است ،در مدرسه شهید
«مهدی دشتی» ناحیه  2ساری برگزار شد .زنگ آغاز
ســال تحصیلی به همراه زنگ ایثار و شهادت امروز در
یکی از مدارس نکا با حضور استاندار مازندران به صدا
در خواهد آمد.

02123023914

مشهود اســت ،تصریح کرد :نیروهای
مسلح مستقر در مازندران نیز در دفاع
از آبهای سرزمینی و هویت ملی این
خطه قهرمان پرور نیز موفق هستند.
وی از برپایــی بیش از هــزار برنامه به
مناسبت هفته دفاع مقدس در مازندران
خبر داد و تصریح کرد :تبیین رشادتها

و جانفشانیهای دفاع مقدس در جامعه
امری ضروری اســت .در سایه فرهنگ
حماسی عاشورا بود که در طول هشت
ســال دفاع مقدس نیروهای مســلح و
بســیج ما با ایثار و فــداکاری آنچه در
توان داشــتند برای دفع تجاوز و کسب
پیروزی و افتخار انجام دادند .استاندار

مازندران قدرت دفاعــی و بازدارندگی
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را در
جهان سرآمد دانست و گفت :جمهوری
اسالمی ایران امروز بر قلههای افتخار،
سربلندی و عزت ایســتاده است و این
افتخار مدیون مقاومت و ایســتادگی
مــردم سلحشــور و نیروهای مســلح
جان بر کف این مرز و بوم اســت .امروز
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
مقتدرتر از همیشه در صحنههای دفاع
از آرمانهای انقالب اسالمی قرار دارند.
افتخار میکنیم که ســپاه پاســدران
انقالب اسالمی ،ارتش جمهوری اسالمی
ایران و نیروهای مســلح از مقتدرترین
نیروهای نظامی جهان هستند .استاندار
مازنــدران با اشــاره بــه آمادگی همه
نیروهای مسلح برای انجام هر ماموریتی
گفت :در ســایه تدبیــر و درایت مقام
معظم رهبری ،حمایــت مردم و اقتدار
و توانمندی نیروهای مسلح در صلح و
آرامش و امنیت زندگی میکنیم و همه
باید قدر این نعمت را بدانیم.

استقبال قائمشهریها از نایب قهرمان
جوجیتسوی مسابقات آسیایی
«مسعود حســنزاده» نایب قهرمان
جوجیتسو در مســابقات آسیایی در
بدو ورود به قائمشهر مورد استقبال
ورزشدوســتان این شهرستان قرار
گرفت .به گزارش ایرنا ،این مراسم با
حضور اعضای شورای شهر ،مسئوالن
شهرستانی و ورزشدوستان روبهروی
محل تربیت بدنی این شهرســتان
برگزار شد و استقبالکنندگان با اهدای گل به این ورزشکار به او خیر مقدم گفتند.
جوجیتسوکار قائمشهری روز سهشنبه در مســابقات آسیایی داخل سالن که در
عشقآباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد ،موفق شد تا مدال نقره را از آن خود کند
و پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآورد.
حســنزاده در خصوص برنامه آینده خود گفت :تا  2ماه آینده مسابقات جهانی
جوجیتسو در کلمبیا آغاز خواهد شد و این بازیها در سطح باالیی برگزار خواهد
شد و بنده نیز تمریناتم را به صورت فشرده انجام خواهم داد تا بار دیگر برای کشورم
افتخارآفرینی کنم و پرچم جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز درآورم.
تیم ایران با 214ورزشکار در  20رشته ورزشــی در این دوره از بازیهای آسیایی
شرکت دارد که از این تعداد  29ورزشکار مازندرانی هستند.

بانوی تکواندوکار قائمشهری مدال طالی
مسابقات آسیایی را به گردن آویخت
«پریسا جوادی» تکواندوکار وزن منفی  62کیلوگرم در بازیهای آسیایی 2017
که در عشقآباد ترکمنستان برگزار شد ،مدال طال این رشته را به گردن آویخت.
به گزارش ایرنا «فرشــته جنتیان» مادر «پریسا جوادی» گفت :بسیار خوشحالم
که فرزندم در کشور توانست پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی را به اهتراز درآورد
و مدال طال را کسب کند .وی با بیان اینکه فرزندم در گام نخست «مالیا پاسگا»
از مجمعالجزایر تونگا را با نتیجه  31بر صفر شکســت داد افــزود :در دیدار دوم
نمایندهای از ازبکستان را با نتیجه  10بر  5مغلوب کرد و راهی نیمهنهایی شد.
مادر پریسا جوادی ادامه داد :پریسا در نیمهنهایی مقابل نمایندهای از تایلند قرار
گرفت و او را با نتیجه  15بر  13شکست داد و فینالیســت شد .جوادی در فینال
رقابتها مقابل نمایندهای از چین که مدال برنز مســابقات جهانی را داشت قرار
گرفت و وی را با نتیجه  15بر  13شکست داد و مدال طال را از آن خود کرد.

کتــاب التپه بر اســاس اطالعات مــدون و مکتوب
نگارش شده اســت .بخش اصلی کتاب سرگذشت و
تاریخ پیش از دوره قاجار بنا بر شواهد ،پژوهشهای
باستانشناسی و مطالعات پراکنده و دادههای اصلی
دوره معاصر مبتنی بر تاریخ شفاهی است .دادههای
آماری از مراجع رسمی سرشــماری و منابع محدود
شهرســتان و نیز مطالعات طرح هادی روســتایی
فراهم شــده اســت .این کتاب نتیجــه تحقیقات
محلی و پژوهشهای ارزشــمند میدانی تنی چند از
پژوهشگران برجسته روســتای التپه است که دارای
پژوهشها و مطالعات در ســطح ملــی و منطقهای
بودهاند.
تدوین کتاب التپه مرهون تــاش علمی و حمایت
اعضا و پژوهشــگران عضو انجمن فرهنگی روستای
التپه (افرا) اســت« .علیاصغر ریاحی» پژوهشــگر

021-88932308
تــا
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بــه

یــا
اســتثناي

33118680
روزهــاي

تعطيــل]

محیــط زندگی خــود يا ضعفهــای مدیریتــی را بازتــاب دهنــد و پیگیر
مشــکالت اســتان باشــند .عالقه مندان میتوانند از طریق تلفــن و رایانامه
مشکالت و دیدگاههای خود را در استان بازتاب دهند].
mazandaran.hamshahri90@gmail.com

آسفالت پارکینگ روشن ساری

شهرداری ساری نســبت به بهســازی فضای پارکینگ روشن و
آسفالت کف آن اقدام کند.
در برخی روزها و به ویژه روزهای گرم سال ،به خاطر خاکی بودن
این پارکینگ ،گرد و خاک زیادی در فضا اطراف پخش میشود.
این پارکینگ در مرکز شــهر قرار دارد و هر روز هزاران شهروند از
کنار آن رد میشوند.
علیتبار-ساری
فعالیت شرکتهای پیشبینی فوتبال

مطالعات محیطی و جغرافیایی این کتاب اســت که
عالوه بر مجاهدتهــای دوران دفاع مقدس ،همواره
از روحیه تتبع علمی و پژوهشــی برخــوردار بوده و
دارای آثار ارزشــمند از جمله کتاب «هزارجریب»
است« .جعفر اکبرپور» از دانشمندان جوان این روستا
است که در تدوین بخشهای فرهنگ ،آداب و رسوم
و فولکور کتاب و نیز پژوهشهــای میدانی و محلی
تالشهای گستردهای داشته است .ایشان در حوزه
ادبیات و فرهنگ صاحب تالیفات علمی ارزشمندی
است که در گستره اســتانی و ملی نظر پژوهشگران
را جلــب کرده اســت .تالیف دو جلد کتــاب درباره
گویشهای بومی که از سوی انتشارات فرهنگستان
زبان و ادبیات فارســی منتشر شــده از فعالیتهای
ایشان است« .علی قاسمی» دیگر دانشمند جوان این
روستا ،صاحب آثاری در جغرافیا و گردشگری است
که تالش علمی و پژوهش میدانی خود در کتاب حاضر
را در حوزه فعالیتهای اقتصادی و گردشگری روستا
متمرکز ساخت .این کتاب در سراسر مراحل تدوین ،از
نظرات کارشناسی ،حمایت و همراهی اعضای انجمن
فرهنگی روســتای التپه ،شــورای اسالمی روستای
التپه و دهیاری روستا بهرهمند بوده که این حمایت
شایسته قدردانی است.
انجمن به فعالیتهای اقتصادی هم
میپردازد یا فقط به حوزه فرهنگ توجه دارد؟

توجه خوب بابلیها
به کشتی لوچو
میثم محسنی کوتنایی

خبرنگار

دیدگاه

صدای همشهری
[9

این اهداف تقریبا کلی و گســترده
هستند .برای برنامههای جاری هم چشماندازی
دارید؟

این انجمن کتابی هم منتشــر کرد.
کتاب با چه معیارهایی تولید شده است؟ صرفا
یک اقدام فرهنگی بوده یا پژوهشمحور است و
کاری علمی و دقیق انجام شده است؟

شــنبه .اول مهــر  .96شـمـــاره 7205

mazandaran.hamshahri90@gmail.com

[هم اســتانیهای گرامی در ســتون صدای همشــهری میتوانند مشکالت

مشــارکت عالقهمندان و جوانان از طریق عضویت و
برگزاری نشســتهای تخصصی و فعالیت در حوزه
مســائل عامالمنفعه و نیکوکارانــه مهمترین اهداف
تعیین شده در اساسنامه انجمن هستند.

بله .انجمن افرا در نظــر دارد برخــی از برنامهها را
هرسال به صورت مســتمر تداوم ببخشد و در انجام
امور پایه و بنیادین فرهنگی مشــارکت جدی داشته
باشد .تهیه و انتشار کتاب شهدای گرانقدر روستای
التپه با مشارکت خانوادههای محترم شهدا ،برگزاری
مستمر جشن خرمن در شهریورماه و مراسم تجلیل
از فرهیختگان ،تقدیر از دانشــجویان و دانشآموزان
ممتاز جدیدالورود به صورت مستمر ،تهیه و اهدای
بستههای فرهنگی و خدماتی به خانوادههای نیازمند،
برگزاری برنامههای فرهنگی– ورزشــی با همکاری
دهیاری و ســایر نهادها و عضویت گسترده جوانان و
عالقهمندان روستای التپه و مشارکت آنها در عرصه
فرهنگی فعالیتهای مهم انجمن فرهنگی روستای
التپه هستند که در طول سال انجام میشوند.
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لوچو کشتی ســنتی مازندرانیها است .نمیتوان هیچ
شــهر و روســتا و محله و منطقهای را یافت که عشق
برگزاری این ورزش را در دل نداشــته باشد و با دیدن
مسابقاتش هیجانزده نشود .شاید به واسطه همین عشق و عالقه بیحد و حصر به
لوچو باشد که مازندران سرآمد کشتی ایران و مملو از مدالآوران مسابقات جهانی
و آسیایی و المپیک است که چشمه همیشه جوشان و خروشان آن اعتباری برای
ورزش ایران در رقابتهای معتبر به شمار میرود .لوچو و کشتی در خون و رگ همه
مازندرانیها است .کسی در مازندران نیست که کشتی را و لوچو ،این ورزش تاریخی
مازندرانیها ،را دوست نداشته و تعصبی به ورزشکاران آن نداشته باشد.
یکی از ویژگیهای این ورزش اهتمــام و عالق ه مردم مناطق گوناگون به برگزاری
مسابقات لوچو است .بدون در نظر گرفتن تشکیالت و ساختار رسمی و دولتی ،اهالی
یک روستا یا محله و منطقه جمع میشوند ،پولها را روی هم میگذارند و با دعوت
از لوچوکاران ،مسابقهای را برگزار و جوایزی را که تعیین کردهاند هدیه میدهند .به
همین دلیل است که شاید آمار درست و دقیقی از تعداد مسابقات لوچو برگزار شده
در استان وجود نداشته باشد.
از جمله نتایج مثبت برگزاری این گونه مسابقات فراهم آوردن فضا و شرایط برای
بروز استعدادها و شناسایی ظرفیتهای نخبگان کشتی مازندران است .بسیاری از
قهرمانان و مدالآوران مازندرانی برای نخستین بار در این مسابقات خود را نشان
دادند و آرامآرام خود را به عنوان کشتیگیران مدعی ثابت کردند .در برخی شهرهای
مازندران اما برگزاری مسابقات لوچو با جدیت و دقت و همبستگی بیشتری برگزار
میشود .یکی از شهرهای برتر و بسیار فعال در برگزاری مسابقات لوچو شهرستان
بابل است که بسیار منظمتر و دقیقتر از دیگر شهرها این گونه مسابقات را برگزار
میکنند .تعیین جوایز چشمگیر و فراوانتر در مقایسه با دیگر شهرها ،باعث توجه
بیشتر لوچوکاران به رقابتهای این شهر شــده و بر کیفیت آن افزوده است .شاید
اغراق نباشد اگر با این گونه شرایط ،بابل را قطب و مرکز لوچوی مازندران بنامیم.
بهتر است دیگر شــهرهای مازندران هم با الگوگیری از این شهرستان ،بر کمیت و
کیفیت مسابقات لوچوی خود بیفزایند تا در نتیجه آن ،کشتی مازندران را به اوج
پیشرفت و ارتقا و توسعه برسانند.
اگر اینگونه میزبانیها و مســابقات با اهتمام همیشــگی به ارتقای کیفیت مورد
توجه همه بخشها و قسمتهای ورزش استان هم قرار بگیرد ،راه دوری نمیرود و
ضرری متوجه استان نخواهد شد .استفاده بیشتر و بهتر از توان مردمی برای توسعه
ورزشها یکی از نیازهای جدی ورزش استان در مسیر کسب موفقیتهای بیشتر
است .لوچو الگوی مناسبی برای همه دســتاندرکاران ورزش مازندران است که
میتوان با کمترین بودجه و فقط با تزیق عشق و عالقه میان مردم ،برای پیشرفت
ورزشها همت کرد.

انجمن از حوزه فرهنگ به همه ابعاد مینگرد ،چراکه
معتقدیم همه رویدادهای وابســته به زندگی انسان
پیوســت فرهنگی دارند .با همین نــگاه برای توجه
بیشــتر به مشــاغل بومی مانند کشــاورزی و رونق
گردشــگری ،جشــنهای محلی برگزار میکنیم.
انجمن فرهنگی روستای التپه تاکنون  3دوره جشن
خرمن را در شهریورماه ســالهای  94و  95برگزار
کرد .سومین دوره جشن خرمن چند روز پیش 23-
شهریور -برگزار شد.
در این جشنها از کشاورزان نمونه روستا ،کشاورزانی
که بهترین بهرهوری و باالترین تولید را داشــتهاند و
فعاالن اقتصاد بومی مانند این افــراد در بخشهای
مختلف تقدیــر میشــود تا انگیــزه بــرای ادامه
فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد .در حقیقت با این
نگرش از حوزه فرهنگ ،اقتصاد بومی تقویت میشود.
این جشنها با برنامههای شــاد و متنوع سرگرمی،
موسیقی ،مســابقه و موارد دیگر همراه است و عموم
اهالی روستای التپه در آن مشــارکت دارند .اجرای
ترانههای محلی ،برگزاری چند مرحله مسابقه برای
زوجهای جوان و مســابقه برای نوجوانــان ،اجرای
موسیقی ســازهای محلی از ســوی بانوان هنرمند
روستا ،مســابقه خواندن ترانههای محلی با صدای
آقایان و اجرای برنامه طنز در ایــن برنامهها تعریف
شده است.

با وجود اینکه مســئوالن انتظامی و قضایی بارها با فروشندگان
و فعاالن برگههای پیشبینی فوتبال در اســتان و به ویژه شــهر
قائمشهر برخورد کردهاند ،باز هم بازار فروش این برگهها و فعالیت
این شرکتها پررونق است .لطفاً برخورد ویژه و بازدارنده و نظارت
کاملی بر این موضوع انجام شود.
میری-قائمشهر
قیمتهای نجومی برای خطوط بین شهری

تعرفه و قیمتی که از ســوی برخی دالالن و واسطهها برای خرید
و فروش امتیاز فعالیت در خطهای سواریرانی بین شهری اعالم
میشود.
بر اساس کدام اساسنامه یا ابالغیه تعیین شده است؟ در برخی از
خطوط بین شهری امتیاز فعالیت در خط به حدود  100میلیون
تومان هم میرسد .آیا اداره کل حملونقل و پایانهها نظارتی بر این
قیمتگذاریها دارد؟
حسینی-بابل
بهسازی سی متری ساداتی بهشهر

سی متری شهید ساداتی بهشهر مدتی است که از سوی شهرداری
خاکبرداری شده ،اما بهســازی یا حتی نصب عالئم ایمنی در آن
انجام نشد .لطفا مسئوالن شهر در کنار حاشیههای این روزهای
بهشهر ،کمی هم به فکر مشکالت شهر باشند.
یک شهروند-بهشهر

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكmazandaran.hamshahri90@ :
gmail.com
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نسل جوان در دفاع از کشور همچنان پیشرو است

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران در
یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

«علی محمد احمدی» ،رزمنده عرصه دفاع مقدس و جانباز شیمیایی در گفت و گو با همشهری از پیوند آرمانهای نسل دیروز و امروز میگوید
علی احسانی

خبرنگار

امــروز دومیــن روز هفتــه دفاع
دفاع
مقدس مقدس اســت .هفته گرامیداشت
رشادتهای دالوران این سرزمین.
در آزمونهای سختی که طی این سالها مملکت
با آن دست و پنجه نرم کرده ،بیشک نسل جوان
در صف نخست ظاهر شده است .اکنون که دامنه
التهابات منطقهای به حضور خوارج زمانه در ردای
داعش گره خورده است ،نسل تازهای که در زمان
 8سال دفاع مقدس هنوز گام به گیتی نگذاشته
بودند در ردای مدافع حرم ،حماسه دیگری را رقم
زدهاند که به واقع تــداوم راه همان جوانهای 3
دهه پیش است« .علیمحمد احمدی» رزمنده
عرصه دفاع مقدس و جانباز شیمیایی ،اکنون در
جایگاه استاد دانشگاه با نسل تازهنفس گفتمانی
از جنس باور و حماســه برقرار ساخته است .به
مناســبت هفته دفاع مقدس ،با این کارشناس
ارشد ژئوپولتیک رخدادهای رزمی دهه  60را با
آنچه اینک در منطقه رقم خورده با اهرم تجربه
قیاس کردهایم.

جنگ  8ساله ما برای نسل جوان
کنونی که آن دوران را درک نکرده ،این روزها
چه دستاوردهایی میتواند داشته باشد؟

ملموسترین دستاورد  8سال دفاع مقدس را در
حال حاضر میتوان به حضــور مدافعان حرم در
سوریه مرتبط دانســت .نباید به این قضیه شک
کنیم .اگر از ایدهها و الگوی همین رزمندههایی
که به عنوان مدافع حرم به منطقه اعزام میشوند
جویا شــوید ،مهمترین الگو را رزمندگان دفاع
مقدس اعالم میکنند.
خود شما در دهه  60با چه رویکرد و
هدفی لباس رزم به تن کردید؟

پژوهشــی که چند ســال پیش در حوزه دفاع
مقدس صورت گرفته بود و انگیزه حضور آن نسل
در منطقه رصد شــده بود نمایانگر این حقیقت
است که بیش از  70درصد افراد عمده هدف خود
را برای حضور در میدان نبرد تداوم راه شــهدا،
الهام از امام حسین (ع) و پیروی از خط والیت و
امام(ره) میدانستند .نسل ما هم به طور یقین از
این اهداف جدا نبود.
در پروســه  8ســال دفاع مقــدس حضور همه
طیفها در منطقه ملموس بود...
دهه  60دشــمن خاک ما را تصرف کرده بود و
تا زمانی که در ســرزمین ما حضور داشت همه
اقشــار حتی افراد الئیک هــم در جنگ حضور
داشتند .سازنده فیلم «اخراجیها» این قضیه را
به شکل شفاف نشان داده بود که از همه طیفها
و گروههای سیاســی در جبهه حضور داشتند تا

نسل شما در مواجهه با رخدادها و
وقایع ،نگاه آرمانی به قضایا داشت .آیا نسل
کنونی همان نگاه آرمانــی ابتدای انقالب را
دنبال میکند؟

اکنون در جایگاه استاد دانشگاه،
آن نگاه آرمانی نســل خودتــان را میان
دانشجویان عصر حاضر میبینید؟

صــورت قضایا فرق کرده اســت .برخی شــاید
اینگونه انتظار داشته باشــند که تیپ ،قیافه و
رفتار جوانان امروزی مثل نسل ما باشد .این امر
غیرممکن اســت .این عقاید ،باورها و آموزههای
دینی میتواند در هر شکل و قیافهای بروز و ظهور
کند .اگر فیگــور و قیافههــای مبارزین پیش از
انقالب را هم رصد کنید ،شاید اکنون جوانهای
مذهبی ما شمایل آن افراد را نپذیرند ،ولی همین
آدمها بودند که انقالب کردند .نسل کنونی میزان
آگاهی و شناخت باالیی از قضایا دارند ،اما چون
ارتباط ما با این نسل اندک است ،گمان میکنیم
که نوع نگاه آنها با نسل ما فرق دارد .ولی من هیچ
تفاوتی نمیبینم .شاید ظاهرشان با نسل ما بسیار
فرق داشته باشد .شهید حججی از همین نسل

با پایان یافتن یازدهمین جشــنواره ملی موسیقی
جوان برگزیدگان بخش موسیقی مازندران در این
جشنواره معرفی شــدند .به گزارش همشهری ،در
بخش ساز دوتار موســیقی مازندران هیأت داوران
در رده ســنی نوجوانان برای رتبه اول «محمدرضا
محمدی» و برای رتبه دوم «محمدحسین طیبی»
را معرفی کردند .در این بخش هیأت داوران هیچ یک از شرکتکنندگان را حائز
رتبه سوم تشخیص نداد .در رده ســنی جوانان نیز «رضا احمدی» رتبه دوم را
کسب کرد .هیأت داوران هیچ یک از شــرکتکنندگان این بخش را حائز رتبه
اول و سوم تشخیص نداد .در بخش تکنوازی ســاز کمانچه مازندران تندیس،
لوح تقدیر و جایزه رتبه دوم رده ســنی نوجوانان بــه «محمدرضا محمدی» و
رتبه سوم به «حسام بَتیار» رســید .هیأت داوران هیچ یک از شرکتکنندگان
این بخش را حائز رتبه اول تشــخیص نداد .در رده سنی بزرگساالن« ،سعدی
صادقی» رتبه اول را کسب کرد و هیأت داوران هیچ یک از شرکتکنندگان این
بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداد .در تکنوازی ساز لَل ِـهوا ،در رده سنی
نوجوان« ،محراب قیاسی» رتبه اول« ،حسین جهانینسب» رتبه دوم ،و «سامی
گلزاده» رتبه سوم را کسب کردند .در گروه سنی جوانان« ،حمیدرضا قیاسی»
رتبه اول را کسب کرد و هیأت داوران هیچ یک از شرکتکنندگان این بخش را
حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداد .در گروه سنی بزرگساالن« ،پویا محسنی»
رتبه اول را کسب کرد .اما هیأت داوران هیچ یک از شرکتکنندگان این بخش
دوسرکوت ِن ،در
را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص نداد .برگزیدگان تکنوازی ساز َ
رده ســنی نوجوانان «محمدرضا کاظمی» رتبه اول« ،امیررضا محمدی» رتبه
دوم و «امیررضا طیبی» رتبه سوم معرفی شدند .در رده سنی نوجوانان بخش
آواز مازندران «یونس قریشی» رتبه دوم را کسب کرد و هیأت داوران هیچ یک از
شرکتکنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص نداد.

موسیقی

دشمن را از خاکمان بیرون کنند.
به نظر من بــرای آنانی که در امتــداد انقالب
هستند و در همه عرصههای کشور حضور دارند
این دفاع از حرم ،مثل  8سال دفاع مقدس شفاف
و روشن است.

به هر روی اگر به رخدادهای گذشته رجوع کنیم،
بالفاصله بعــد از انقالب ،جنگ ما بــا عراق رقم
خورد .قاطبه انقالبیون هم نســل جوان بودند.
میانگین ســنی نخســتین کابینهای که بعد از
انقالب در کشور تشکیل شد بین  25تا  30سال
بود .کشــور را جوانان اداره میکردند .این قضیه
ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با آرمانگرایی و جوان
بودن نسلی که در آن مقطع حضور داشتند دارد.
این جوانگرایی به دنبال خود آرمانگرایی دارد.
یکی از خصایص بارز جوانــان آرمانگرایی آنان
است .اگر آن شاخصه شــجاعت و آرمانگرایی
جوانان نبود ،ما مطمئنــا در جنگ هم به توفیق
نمیرسیدیم.

دفتر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مازنــدران:
سیدحسین مهدویفر  -نشانی :ســاري ،خيابان فرهنگ،
ابتداي خيابــان 15خرداد ،ســاختمان ايلنــاز ،واحد اول،
سرپرســتي روزنامه همشــهري -تلفکــس33110001 :

جوان کنونی است.

با توجه به رسوخ تکنولوژی به زیر و
بم زندگی و افزایش دادههای اطالعاتی ،نسل
کنونی را در زمینه دفاع از ارزشها نسبت به
نسل خودتان چطور میسنجید؟

مطمئنا پیشــروتر هســتند .در دهــه  60تنها
منبع اطالعرسانی ما دو شــبکه تلویزیونی بود.
اکنون بمباران اطالعات توســط رسانهها انجام
میشــود .در جریان کنونی آنهایــی که با یک
مرشد توانستهاند در این مســیر گام بگذارند یا
یک هدایتگر همراهشــان بوده مطمئنا سریعتر
به مقصد میرســند تا اینکه بخواهند خودشان
این مسیر را طی کنند .شــاید در شرایط کنونی
پیدا کردن راه درست هم یک مقدار مشکل باشد،
ولی ادامه دادن راه به نظرم خیلی آسانتر است،
چون دسترســی به اطالعات خیلی به سهولت
انجام میشود .اکنون هر لحظه که برای دریافت
واقعیتها بخواهید اراده کنید ،فضای مجازی و
سایتهای مختلف در دسترس است و بهراحتی
میتوانید دقیقترین اطالعات را از مراجع مختلف
دریافت کنید که از این منظــر خیلی هم مفید
است ،بنده به بخش مثبت این روند تاکید دارم.
در وضعیت کنونی که اســرائیل و
امریکا تهدید به جنگ میکنند و از گزینههای
روی میز و زیر میز حرف میزنند ،اگر نبردی

رخ دهد حضور نســل کنونی را در منطقه
چگونه میسنجید؟

خوشــبختانه تهدید آنچنانی در اطراف مرزها
در این  28سالی که از جنگ با عراق سپری شده
شاهد نبودیم .آن هم به ســبب بازدارندگیای
اســت که دفاع مقتدرانه  8ســاله مــا در ذهن
دشمنان رقم زده و آنها جرأت راه انداختن جنگ
تازهای با ایران را نخواهند داشت .اگر هم چنین
اتفاقی بیفتد ،عده زیــادی از جوانان هماکنون
داوطلب هستند که در صحنه نبرد حاضر شوند.
عمده شهدای ما در عرصه دفاع مقدس جوانان
هســتند .اطمینان دارم نســل کنونی بیشتر از
مقطع زمانی حضور ما در جبهه در هر عرصهای
که کشور تهدید شود حاضر خواهند شد و هیچ
شک و شبههای در آن نیست .به هر روی چندین
سال است که در دانشگاه تدریس میکنم و با این
نسل آشنا هستم .به مسائل اشراف دارند و درک
میکنند ،اما شاید بروز ندهند و ظهور پیدا نکند؛
آن هم به دلیل برخی از مشــکالت است که در
کشور وجود دارد .ولی کشور را در تنگنا ببینند
مطمئن باشید هیچ کم و کســری نمیگذارند.
همین حضور پرشــور جوانــان را در پیادهروی
اربعین مالحظــه کنید .این نمونههای بســیار
کوچکی از حضور جوانان در عرصههای اجتماعی
و عقیدتی است.

گزارش تصویری

عکس :خلیل دردانه

زنگ حضور شکوفهها
در مدارس
جشن شکوفه های مدارس ابتدایی
ناحیه یک آموزش و پرورش
در مدرسه رشد برگزار شد.

