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 128واحد عرضه ماهی در خارج شهر و  31واحد در داخل شهرهای استان شناسایی شدند

حاشیه؛ بازیگر اصلی
صحنه تئاتر استان

نمایش عاشورایی
«کاروان نور» در
محمودآباد روی
صحنه رفت

برای کار کردن
هیچوقت
دیر نیست

ت و نهمین جشنواره تئاتر مازندران هفته
بیس 
گذشته برگزار شد و برگزیدگان جشنواره نیز
معرفی شدند.
دو اثر «بر پدر هرچی دروغگو لعنت» و «سوپ بوقلمون» از مازندران
ی و ششمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی
به دبیرخانه س 
شــدند تا پس از بررســی و در صورت صالحدید هیأت انتخاب این
جشنواره ،با سایر آثار راهیافته به رقابت بپردازند 29 .دوره از جشنواره
تئاتر مازندران پشت سر گذاشته شد و حاال شاید فرصت آن باشد که
نگاهی از سر منطق و اندیشه بر برگزاری این رویداد ...
صفحه  8را
بخوانید

گروه تئاتــر همرهان
شهرستان محمودآباد،
نمایش مناســبتی «کاروان نور» نوشته
«اصغر واشــهری قمصری» را به مناسبت
ماه محرم روی صحنه برد .اجرای نمایش
«کاروان نور» از شنبه این هفته آغاز شده
و تــا  7مهر –جمعه همیــن هفته -ادامه
خواهد داشــت .این نمایش به کارگردانی
مشــترک «اصغر واشــهری قمصری» و
«احترام حسینپور» تولید شد« .مهدی
نصــرا هللزاده» دســتیار کارگــردان و
«حمیدرضا گلمحمدی تواندشتی» نیز
مشاور گروه کارگردانی این نمایش ...
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ایجاد شغل برای  43هزار نفر در مازندران تا پایان سال

در استان
فقط 2درصد نانواییهای مازندران درجه یک هستند

دبیر طرح نظام جامع درجهبندی خبازیهای مازندران گفت :فقط 2درصد از
نانواییهای این استان موفق به کسب رتبه «درجه یک» شدهاند.
به گزارش ایرنا «فریدون امیریان» افزود :درجهبندی نانواییهای استان براساس
شــاخصهایی مانند وضعیت بهداشتی ،بهکارگیری ماشــینآالت استاندارد،
تجهیزات ،مســاحت ،امکانات نگهداری آرد ،مهارت کارکنــان در پخت نان و
میزان رضایت مشتریان صورت گرفته است .طرح ملی «نظام جامع درجهبندی
خبازیها» را پژوهشکده غالت کشور و شــرکت مادر بازرگانی دولتی تیر ماه
سال گذشته برای اجرا به استانهای کشور ابالغ کرد و در مازندران این طرح به
صورت کامل تاکنون اجرایی شده است .وی افزود :با اجرای این طرح 23 ،درصد
نانواییهای مازندران درجه  51 ،2درصد درجه  3و  24درصد هم درجه  4شدند.
امیریان از آغاز اجرای طرح ارتقای رتبه نانواییهای اســتان خبر داد و گفت :به
جز نانواییهای درجه یک ،بقیه نانواییهای اســتان باید بر اساس شاخصهای
تعریف شده در یک دوره پنج ساله رتبه خود را ارتقا دهند .بر اساس آمار شرکت
غله منطقه  2کشور ،مازندران رتبه نخست را در مصرف آرد و سرانه نانوایی در
کشور دارد.

تخصیص مشوق ،راهکار افزایش صادرات مرکبات است

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی یکی از راهکارهای مهم
در افزایش صادرات مرکبات را تخصیص مشوقهای صادراتی برای صادرکنندگان
این محصوالت عنوان کرد .به گزارش مهر« ،علیمحمد شاعری» با بیان اینکه
پیشبینی میشــود امســال حدود  2/۲۵5میلیون تن در مازنــدران و حدود
۴میلیون تن در کشور تولید مرکبات داشته باشیم اظهار کرد :حدود یک میلیون
و  ۷۵۰هزارتن در مازندران و  2میلیون تن در کشور مربوط به تولید پرتقال است.
وی افزود :مرکبات ایران به دلیل نداشتن برند معتبر و فقدان پایانههای صادراتی
محصوالت کشاورزی جایگاه چندانی در سبد صادرات محصوالت کشاورزی ندارد
و این در حالی است که مرکبات ایران از بهترین و باکیفیت ترین مرکبات دنیاست.
شاعری گفت :میتوان بهجای استفاده از مرکبات مصری و ترکیهای برای پذیرایی
زائرین میلیونی اربعین حسینی ،از میوههای سالم و باکیفیت ایرانی استفاده کرد
که نقش مهمی در ترویج فرهنگ تازهخوری و عرضه این محصول خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس اظهار کرد :هرســال هنگام برداشت
مرکبات و زمانی که تولیدکننده باید به سود مناســب و درآمد اقتصادی خود
فکر کند ،شــاهد تالطم بازار و کاهش قیمت مرکبات هســتیم و وزارت جهاد
کشاورزی و دستگاههای مرتبط با تنظیم بازار باید از هماکنون برای برونرفت از
این مشکالت اقدام کنند.

 43هزار نفر در مازندران شغل میخواهند

معاون امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای پروژههای
عمرانی اشتغال است گفت :مجموعا برای  43هزار و  567نفر در استان در طول امسال
باید ایجاد اشتغال شود و این امر باید تا پایان سال محقق شود.
به گزارش فارس« ،حسن خیریانپور» در نهمین جلسه شورای اشتغال در استانداری
ی کار
مازندران اظهار کرد :همه ظرفیتهای استان باید برای تحقق اشتغال و تولید پا 
بیایند .وی با اشاره به خوداظهاری دستگاهها و اعالم اشتغال در سامانه رصد گفت :همه
دستگاههایی که به خوداظهاری عمل نکردهاند باید سریعا اقدام کنند .در این زمینه
تعارف و اغماض قابل انجام نیست و با کسی در این زمینه تعارف نداریم.
خیریانپور با بیان اینکه باید از همه ظرفیتها در زمینه اشتغال استفاده کنیم یادآور
شد :دستگاههایی که ظرفیتهای خود را اعالم نکردهاند و اعالم نظر و خوداظهاری را
انجام ندادهاند قابل قبول نیستند و در شورای اداری این مورد تذکر داده میشود و اگر
باز هم اقدامی نشد ،مکتوب توضیح میگیریم و در مراحل بعدی وزارتخانه تصمیمات
بعدی را اعالم خواهد کرد.

بیش از  51هزار نفر در مازندران متادوندرمانی میکنند

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت :بیــش از  51هزار نفر
در مازندران متادوندرمانــی میکنند .به گزارش ایســنا« ،علیاصغر میرزایی» در
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از برگزاری همایش منطقهای
گفتمانســازی اجتماعی مبارزه با مواد مخدر این اســتان با حضور ســازمانهای
مردمنهاد برگزیده استانهای مازندران ،تهران ،البرز ،قم ،قزوین ،گلستان و سمنان
در روزهای چهارم و پنجم آذر ماه امســال در ســاری خبر داد .وی با اشــاره به آمار
کاهش مصرف مواد مخدر در استان گفت ۵۱ :هزار و  ۶۰۰نفر در مازندران در پوشش
متادون درمانی هستند که این کاهش مصرف و انتقال آن به سمت مصرف متادون و
حمایت صددرصدی بیمه سالمت در تامین این دارو ،حرکت مثبتی در حوزه کاهش
سوءمصرف انواع مواد مخدر است .میرزایی اظهار کرد :تخصیص  ۸۰میلیارد تومان
برای بیمه سالمت متادوندرمانی از سوی دولت برای نخســتین بار اتفاق افتاد که
کار بزرگی است .وی نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از اعتیاد ،پیشگیری
اجتماعمحور در کاهش اعتیاد و مولفههای شکلگیری حساسیت اجتماعی در حوزه
اعتیاد را از دیگر محورهای همایش گفتمانسازی اجتماعی مبارزه عنوان کرد و گفت:
فراخوان مقاله همایش یاد شده و مهلت ارسال آن  ۱۹آبان ماه سال جاری در نظر گرفته
شد و دبیرخانه پس از جمعآوری مقاالت و داوری آثار برگزیده را در  27آبان ماه اعالم
میکند .میرزایی خاطرنشان کرد :کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای
مردمنهاد مازندران با کمک سمن سطح یک استان بنیاد فردای بهتر همایش منطقهای
گفتمانسازی اجتماعی مبارزه با مواد مخدر را برگزار میکند.

تاکید رئیس کل دادگستری بر اجرای طرحهای پسماند در مازندران
رئیس كل دادگستری استان مازندران
گفت :طرحهای پســماند در مازندران
بهدرستی اجرایی شود.
به گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
«محمدعلــی تقوی فرد» در جلســه
شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران
که با موضوع بررسی پسماند و چگونگی
بهرهبــرداری از منابــع طبیعی برگزار
شد ،با بیان اینکه قانون باید به بهترین
شکل از ســوی دســتگاههای اجرایی
مربوطه که در این باره مسئولیت دارند

اجرایی شود افزود :نظارت بر دفع زباله
برعهده محیط زیست و ساماندهی آن
برعهده شــهرداری ،فرمانــداری و در
نهایت استانداری اســت که اگر در این
مورد تخلفاتی صورت گرفته یا بگیرد،
دستگاه قضایی وارد میشود و اقدام الزم
را انجام میدهد.
تقوی فــرد گفــت :تمامــی ادارات و
نهادهایــی کــه در راســتای اجرای
طرح پســماند فعالیت میکنند باید با
هماهنگی و اجرای درست برنامههای

زمانبنــدی شــده و تعامل ســازنده،
طرحهــای خــود را در زمــان معین
بهدرســتی اجرا کنند تا ناهماهنگی و
مشــکالت در این حوزه حساس که با
سالمت مردم ارتباط دارد وجود نداشته
باشد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه با اشاره
به اراضــی منابع طبیعــی در محدوده
ساحلی در مازندران اظهار کرد :عالوه
بر هماهنگــی بــا ادارات مربوطه باید
اراضی منابع طبیعی و ساحلی در زمان

مقرر به طور دقیق مشــخص شود ،تا از
ساختوســازهای بیرویه و غیرقانونی
جلوگیری به عمل آید.
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مازندران
دوشــنبه 3 .مهــر  .96شـمـــاره 7207

ویالسازی غیرمجاز در ارتفاع 2600
متری ضلع شمالی قله دماوند
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت
آمل گفــت :ویالســازی غیرمجاز در
ارتفاع 2600متری ضلع شــمالی قله
دماوند مشاهده شــده که مالک این
زیستبوم
بنا به دلیل تخلف زیســتمحیطی به
دستگاه قضا معرفی شد.
به گزارش فارس «بهمن صادقنژاد» اظهار کرد :حفاظت از طبیعت
و محیط زیست وظیفه همه افراد جامعه است و باید این موهبت
الهی را بهدرستی به نسلهای آینده تحویل دهیم.
وی با اشــاره به بازدید از  10واحد پذیرایی در حــوزه آبریز هراز
افزود :در این بیــن به  7واحد به علت رعایــت نکردن مالحظات
زیستمحیطی اخطاریه داده شد.
صادقنژاد با تأکید بر بررسی کارشناسان پایش این اداره به همراه
رئیس دادگاه و دادیار بخش الریجان مازندران برای اجرای بهتر
مصوبات کارگروه شورای سالمت فرمانداری آمل در مورد حفاظت
از رودخانه هراز تصریح کرد :هراز طویلترین حوزه آبریز مازندران
است و باید مشکالت زیستمحیطی این رودخانه با سرعت حل
شود.
این مسئول با بیان اینکه در پایش و بازدید از واحدهای حوزه هراز
از دو واحد پرورش ماهی بازدید شــد گفت :در این بین به یکی از
واحدها اخطاریه زیستمحیطی داده تا در رعایت مالحظات توجه
بیشتر داشته باشد.
صادقنژاد با اشاره به بازدید از واحدهای عرضه و فروش ماهی در
محور هراز ،از بازدید انجمن حافظان ماهیگیری الرکوه مستقر در
دریاچه امامزاده علی خبر داد و گفت :بازدیدهای مستمر و هفتگی
از منابع آالینده رودخانه هراز انجام میشود.
وی با اشــاره به شــکار غیرمجاز یک راس گوزن ماده در منطقه
حفاظتشده سیاهبیشه هراز طی روزهای گذشته گفت :متخلفان
با بر جا گذاشتن تجهیزات و الشه شــکار از محل متواری شدند،
هرچند تحقیقات برای شناسایی آنها ادامه دارد.
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توزیع  ۵۰۰بسته تحصیلی بین دانشآموزان نیازمند در مازندران

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت ۵۰۰ :بسته نوشتافزار و وســایل آموزشی از سوی واقفان بین دانشآموزان توزیع شد.به
گزارش مهر ،حجتاالسالم «ابراهیم حیدری جناسمی» افزود۲۵ :میلیون تومان برای تهیه این بستههای تحصیلی هزینه شده است و
 ۱۸۷بسته نوشتافزار به برکت عواید موقوفه میرزامهدی خان بهشهر به ارزش  ۱۰میلیون تومان بین دانشآموزان بهشهری توزیع شد.

بازار ماهی در مازندران سامان مییابد
خبرنگار

تا کمتر از سه هفته دیگر فصل جدید صید در شمال
گزارش کشور آغاز میشود و صیادان دوباره تورهای خود را به
آب میاندازند .پاییز و زمستان سفرههای مازندرانیها
معموال بیشتر بوی ماهی میگیرد .از قضا کارشناسان تغذیه تاکید
زیادی بر مصرف ماهی دارند .گوشــت ماهی از نگاه کارشناسان
مفیدترین گوشتی است که انســان میتواند استفاده کند .اما در
سالهای اخیر افزایش قیمت این محصول خوشمزه سبب شده
که سفرههای خانوارها کمتر از گذشــته میزبان ماهیها باشند.
البته مازندرانیها با توجه به همسایگی با دریا و وجود رودخانهها
در مناطق مختلف در سرانه مصرف ماهی وضعیت بهتری نسبت
به مردم کشور دارند .سرانه مصرف ماهی در کشور به ازای هر نفر
حدود  10کیلوگرم در سال اســت که این رقم برای مازندرانیها
حدود  14کیلوگرم اســت .اما حتی  14کیلوگرم مازندرانیها نیز
فاصله زیادی با میانگین سرانه مصرف ماهی در دنیا دارد .میانگین
سرانه مصرف ماهی در دنیا اندکی بیش از  19کیلوگرم است که
نشــان میدهد حتی وضعیت خوب مصرف ماهــی مازندرانیها
نســبت به مردم کشــور نیز فاصله زیادی با میانگین مصرف در
دنیا دارد.
بسیاری از خانوادهها باال بودن قیمت ماهی و نبود ساماندهی در
قیمتگذاری ماهی را دلیل این کاهش مصرف میدانند .برخی هم
معتقدند اگر ساماندهی مناسبی در زمینه عرضه مراکز ماهی انجام
شود ،میتوان بر شــیوههای قیمتگذاری و عرضه این محصول
نظارت بهتری داشت .به همین دلیل ابتدا باید مراکز عرضه ماهی
را ساماندهی و ثبت کرد .مدیرکل شیالت مازندران نیز بر این باور
است که با اصالح فرایند صدور مجوزها و نیز پشتیبانی و حمایت
از توسعه فعالیتهای پرورش آبزیان و نیز مراکز عرضه ماهی زنده
میتوان ماهی را با کیفیت خوب و بیشتر در سفره هموطنان قرار
داد.
کنترل و نظارت بر بازار عرضه ماهی

«حسینعلی رستمی» در این باره گفت :تاکنون  5جلسه کمیته
تخصصی تولید فرآوری و توسعه بازار آبزیان در اداره کل شیالت
مازندران برگزار شده است و در آخرین جلسه با حضور نمایندگان
دفتر هماهنگــی و امور اقتصادی اســتانداری ،ســازمان جهاد
کشــاورزی ،آب منطقهای ،ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت،
دامپزشــکی ،گمرکات ،اتاق بازرگانی و نمایندگان تشــکلهای
شیالتی صنایع و معادن و کشاورزی وضعیت بازار عرضه و فروش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت:برنج «دونوج» یا رتون مازندران در نخستین روز از فصل پاییز با برداشت
شالی رتون از شالیزارهای استان وارد بازار شد .به گزارش ایرنا« ،قاسم حکمتشعار» افزود :شالی دونوج برداشت شده از
طارم محلی زودرس مشهور به 75روزه است که در  500هکتار از شالیزارهای این شهرستان کشت شده است.

احسان شریعت

خبرنگار

تالش برای افزایش سرانه مصرف ماهی

سال نوسان قیمت ماهی در بازارهای ماهی شهرهای استان باعث
میشود بسیاری از خانوادهها قید خرید این محصول را در بعضی
مواقع بزنند و منتظر بمانند قیمــت پایین بیاید یا اینکه ناچار به
انتخاب ماهیهای دیگری غیر از گونه مد نظرشان میشوند .شاید
این اقدامات اداره کل شیالت مازندران هم به بازار و اقتصاد شیالت
استان کمک کند و هم سبب شود که سفرههای مازندرانیها مانند
گذشــته پرماهیتر از چند سال اخیر شــود .اما در کنار همه این
اقدامات نمیشــود از یک تهدید برای بازار ماهی مازندران غافل
ماند .یخچال فروشگاههای کوچک و بزرگ و بهویژه فروشگاههای
زنجیرهای در شــهرهای مازندران مدتهاســت که محل عرضه
ماهیهای وارداتی در بستهبندیهای شکیل و زیباست که اتفاقا
مورد توجه خانوادهها نیز قرار گرفته است و رقیب سرسختی برای
ماهیهای بومی منطقه محسوب میشــود .تیالپیا که آهسته و
با قدرت در حال جا باز کردن روی ســفرههای مازندرانیهاست،
اگر کنترل نشود میتواند به بازار ماهی استان آسیب جدی وارد
کند .بســتهبندیهای تیالپیا یک بار دیگر به مسئوالن اقتصادی
و مدیران شیالتی گوشــزد میکند که توجه به صنایع تبدیلی در
عرصه شیالت باید جدی گرفته شود.
تولید این ماهی به دلیل مهاجم بودن آن در کشــور ممنوع اعالم
شده ،اما گوشت آن در بستهبندیهای مختلف به بازار کشور عرضه
میشود که بازار مازندران هم از این محصول خالی نیست .شاید
الزم باشد که شــیالت مازندران در کنار همه اقداماتی که برای
افزایش مصرف ســرانه ماهی انجام میدهد توجه به تیالپیا را نیز
در دستور کار قرار دهد ،گونهای که هم زندهاش مهاجم است و هم
مرده و قطعهقطعهشدهاش در یخچال فروشگاهها.

این روزها جوانــان از بیکاری گالیه
مشاغل زیادی دارند و اذعان میکنند که بازار
کار برای آغاز یک فعالیت شغلی آماده
نیست .اما شاید تصورش دشوار باشد که فردی مسن
پس از ســالها کار که در سالهای بازنشستگی به
سر میبرد ،تازه بخواهد کسب و کار جدیدی را آغاز
کند و پایهگذار فعالیتی نو باشد .یعنی در حالی که
جوانترهــا بیکارند ،یک فرد  80ســاله بخواهد از
هیچ فعالیتی را آغاز کند و کاری انجام دهد .اما این
واقعیت دارد؛ پیرمرد  80ساله بهشهری در حالیکه
تمام محاســن و موهای خود را در آسیاب زندگی
سپید کرده ،با دستان چروکیده اما پرهمت خود به
کاری جدید میپردازد.
«محمدابراهیــم الیاســی» متولــد  1317در
گرجیمحله بهشهر اســت و اکنون در آستانه 80
سالگی قرار دارد .دیدن اتاق کار او انسان را به تعجب
وامیدارد که چطور فردی در این سن میتواند چنین
باانگیزه کار کند .خیلی خوب و شیرین حرف میزند؛

احساس خوشی از بودن در اتاق کار او به انسان دست
میدهد .در یک بعد از ظهر آخر تابستان با او همکالم
شدم و نخستین پرسشی که از دیدن او برایم ایجاد
میشد این بود که چطور در این سن هنوز سرحال و
پرانرژی کار میکند؟
میگوید :شــغل اصلیام کشــاورزی بود .پس از
بازنشســتگی دیدم هیچ کاری نیســت .دیدم اگر
بخواهم بنشــینم و وقتم را بیهوده بگذرانم و فقط
با همسن و ســالهای خودم حرف بزنم ،چیزی به
جز غیبت و حرف گیرم نمیآید .این بود که دل به
صحرا و آستین باال زدم و دست به کار شدم .با خودم
گفتم باالخره چیزی پیدا میکنم که با آن کار کنم.
حداقل با این کار پول روزمرهام درمیآید .نمیشود
بیکار بود و نشست؛ باید کار کرد .بهخاطر همین با
آنکه چیزی بلد نبودم وارد کار زنبیلبافی شدم و
ســعی کردم کارم را در این زمینه به بهترین شکل
ممکن انجام دهم.
موتور کشاورزی کار کند ،من بیکار باشم؟

الیاسی با ذکر خاطرهای میافزاید :یک روز در زمین
کشاورزی راه میرفتم .دیدم موتور کشاورزی دارد

ورزش

آیین

آیینهای کهن مازندران نقطه وحدت روستاها در سوگواریهای حسینی
روستاهاییان «کلوده»« ،اورطشت» و «نوا» در مازندران برای برپایی قدیمیترین آیین عاشورایی آماده میشوند
نوای «یا حســین» در مازندران پیچیده است و مردم
شهرها و روستاهای استان برای برپایی قدیمیترین و
اصیلترین آیین عاشورایی مهیا شدند.
به گزارش مهر ،حســاب محرم با دیگر ماههای ســال
جداست .فرقی ندارد در شهر باشی یا روستا .اینجا همه
یک رمز و کلیدواژه دارند و آن هم حســین (ع) است.
آیینهای عاشورایی تجلیگاه ارادت خالصانه مردمان
این دیار است و در هر گوشه و کنار ،رنگ و بوی خاصی
دارد و در قالب رسمهایی پرپیشینه ظهور می کند.
با برپایی آییــن جامهپوشــان و علمشــویان ،مردم
روستاهای «کلوده»« ،اورطشت» و «نوا» در مازندران
برای برپایی قدیمیترین آیین عاشورایی آماده میشوند
تا همزمان با هفتم محرم ،میزبان عزادارانی از سراسر
استان و کشور باشند .اورطشت در محمودآباد و نوا در
آمل واقع شده است و پیونددهنده این  2روستا رسمی
عاشورایی است که پیشــینه آن به بیش از  ۶۰۰سال
قبل میرسد.
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جایگاه مخصوصی در آن روز داریم.

شمار زیادی از گوشه و کنار کشور به این روستا میآیند
و حاجاتشــان را از پیرعلم میگیرند و این سنت ،رسم
«پیر علم»؛ نماد توسل به علمدار کربال
عاشورایی مردمان کلوده اســت و جامهپوشان ،تجلی
عشق و ارادت مردمانی است که دل درگرو اهلبیت (ع) شب هفتم محرم بســیاری از جوانان با شور خاصی در
قدمت  ۶۵۰ساله رسم علمگردانی در مازندران
دارند و در رثای ساالر شهیدان ،اینجا حضور مییابند و غذای روز هفتم محرم را آماده
حجتاالســام «محمــد
هرســال هفتم ماه محــرم ،این میکنند .بسیاری از آنها شب را در حسینیه میخوابند
حسینی» کارشناس مذهبی،
تا برای فردا آماده باشــند و صبح روز هفتم از  ۸صبح
آیین سنتی را اجرا میکنیم.
دربــاره آییــن نخلگردانــی
میگویــد :در ایــن آییــن دو «پیر علم» نماد توسل به علمدار «جمالی» متولی پیــر علم نیز نوحهخوانی با هر تعداد حتی  5نفر شــروع میکنند و
نخل که یکی نمــاد تابوت امام کربالست و طنین نوای مداحان با اشــاره به قدمت بیش از  ۳۰۰بهتدریج به جمعیت اضافه میشود تا اینکه به حدود
حســین(ع) اســت و دیگری دوباره در فضا میپیچد که فریاد ساله این علم میگوید :ما شجره  ۱۰هزار نفر میرســد و پساز اینکه حیاط حسینیه
خاصی نداریم ،اما مادربزرگ من و تکیه مملو از جمعیت شــد به ســمت منزل حرکت
نماد تابوت حضرت عباس (ع) از غریبی حسین و خاندانش سر
که  ۹۲سال عمر کرد ،میگفت میکنند و در حیاط منزل ،ریشسفیدان و معتمدین
بهعنوان نخلهای برادر به راه
میدهند.
بیش از  5نسل است که این پیر روستا جامهپوشــانی علم را انجام میدهند و به سمت
میافتد و نخل اورطشت پس از
علم در خانواده ما اســت و این حسینیه حرکت میکنیم.
سالم دادن به نخل عبداهللآباد
پیر علم نماد توســل به علمدار
به ســمت تکیه افراتخت و همچنین اماکن وقفی امام سنت برگزار میشود.
کربالست و طنین نوای مداحان
وی در مــورد آغــاز مراســم
حسین (ع) در آن محل حرکت میکند.
دوباره در فضا میپیچد که فریاد
به گفته وی ،نخلگردانی که اهالــی به آن «عمری» میافزاید :درگذشــته علم در
میگویند؛ قدمت دیرینــهای دارد و در مورد تاریخچه منــزل بــود و از میهمانان در همزمان با آیین «پیرعلم» ،بساط از غریبی حسین و خاندانش سر
این مراسم نیز بر این باور است که شخصی به نام آملی منزل پذیرایی میشــد ،اما به نذری در کلوده برپا میشــود تا میدهند .همزمان با آیین پیرعلم،
رضوانی خوابدیده که دو نخل یکی برای روستای نوا علت کثرت زوار دو ماه مانده به با آن زائرانی که به عشــق امام بساط نذری در کلوده برپا میشود
تا با آن زائرانی که به عشــق امام
از توابع شهرستان آمل و دیگر برای این روستا درست محرم علم را به منزل میآوریم
حسین (ع) در این مراسم شرکت
حسین (ع) در این مراسم شرکت
میکند و همراه با این آیین مراســم تعزیــه نیز برپا و برای هرچه بهتر برگزار شدن
کردهاند ،پذیرایی شوند
کردهاند ،پذیرایی شوند .آیین پیر
میشود .نخلگردانی عالوه بر اورطشت در روستای نوا مراسم علم و کتل از حسینیه
علم کلوده هرسال در هفتم محرم
نیز برگزار میشود و با توجه به سنگ و لوحی که در این به منزل آورده میشود.
روستا کشفشــده قدمت این آیین مذهبی به بیش از جمالی ادامه میدهد :بــرای آوردن علم اهالی منزل و در کلوده برگزار میشــود و تاکنون زائران زیادی را از
جوانانی که بهصورت خودجوش به کمک میآیند علم اقصی نقاط کشور پذیرا بوده است .این پیر علم توسط
 ۶۵۰سال بازمیگردد.
قدمت تکیه ،درخت قدیمی محل و سقاخانههای این و کتل را از حسینیه به سمت منزل حرکت میدهیم ،خاندان جمالی که در روســتای کلوده از شهرســتان
روستا نیز به  ۶۵۰تا  ۷۰۰سال برمیگردد .مسجد جامع در روز دوم محــرم کار پاک کردن برنجها را شــروع محمودآباد زندگی میکنند دستبهدست شده است و
نوا با توجه به نوع معماری به دوران هارونالرشــید و میکنیم .روز چهارم روز علمشویان است که در این روز این علم با روسریهایی که مردم نذر میکنند در هفتم
بیشتر مادران حضور دارند و آن روز ب ه نام مادر حضرت محرم پوشانده میشود و تا یک ماه قبل از آغاز محرم
پیشینهای  ۷۰۰ساله دارد.
درباره پیشینه این آیین برخی اهالی میگویند :هرسال ابوالفضل ،امالبنین ،جمع میشوند .البته برای برادران سال بعد در تکیه این روستا میمانند.

مقام سومی تکواندوکار مازندرانی
در مسابقات گراندپری مراکش

«فرزان عاشورزاده» در مســابقات گراندپری مراکش در مسابقه نیمهنهایی برابر
کارلوس ناوارو شکست خورد و به مقام سوم رضایت داد.
به گزارش فارس ،این تکواندوکار ملیپوش مازنی پس از یک دور استراحت ،در وزن
منفی  58کیلوگرم نایب قهرمان نوجوانان جهان را که اهل آذربایجان بود ،با نتیجه
 19بر  3شکست داد .عاشــورزاده در دومین دیدار « ویتو دالکویال» از ایتالیا را که
دارنده مدال برنز قهرمانی جهان و اروپا در سالهای  2015تا  2017بود ،شکست داد
و مدال برنز خود را در این مسابقه قطعی کرد .عاشورزاده در مسابقه سوم و نیمهنهایی
با کارلوس ناوارو از مکزیک قرار گرفت که پس از یک مسابقه نفسگیر با نتیجه  8بر
 7نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز این رقابتها دست یافت.

خونهبهخونه حریف را در خانهاش
شکست داد
دیدار دو تیم خونهبهخونه مازندران و نفت مسجدسلیمان با تکگل باقری به سود
تیم مازندرانی به پایان رســید .به گزارش فارس ،در چهارچوب مسابقات فوتبال
لیگ دسته یک کشور ،عصر روز شــنبه  2تیم نفت مسجدسلیمان و خونهبهخونه
مازندران بــه دیدار هم رفتنــد .در این بازی که در ورزشــگاه بهنــام محمودی
مسجدسلیمان برگزار شــد 2 ،تیم تا دقیقه  10بازی مشغول محک زدن یکدیگر
بودند و موقعیت خاصی روی دروازه هیچکدام خلق نشد تا اینکه «روحاهلل باقری»
بازیکن خونهبهخونه با یک ضربه در داخل محوطه ،دروازه تیمنفت مسجدسلیمان
را باز کرد و نخستین گل به سود شاگردان نکونام رقم خورد و نیمه نخست با همین
نتیجه به پایان رسید .در آغاز نیمه دوم ،هردو تیم سعی کردند با ارائه بازی هجومی
نتیجه را به سود خود تغییر دهند که بازی جاندار و درگیرانه از سوی هردو تیم به
نمایش گذاشته شد .شاگردن جواد نکونام بعد از یک باخت خانگی در هفته گذشته،
توانستند با ارائه یک بازی برتر 3 ،امتیاز شیرین خارج از خانه را به خود اختصاص
دهند و به روزهای آینده امیدوارتر باشند.

ماده خام حصیر پیدا نمیشود

تــا

12

بــه

یــا
اســتثناي

33118680
روزهــاي

تعطيــل]

[هم اســتانیهای گرامی در ســتون صدای همشــهری میتوانند مشکالت
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

جلوگیری از ایجاد ترافیک مقابل ایستگاههای صلواتی

با فرا رسیدن محرم ایســتگاههای صلواتی در کنار خیابانها برپا
میشود .از مسئوالن و عزاداران محترم هیأتها درخواست میشود
که باعث ایجاد ترافیک در خیابانها نشوند .در چند سال اخیر این
موضوع کمتر مورد توجه عزاداران قرار گرفته است.
خادمی-بابلسر
رصد فعالیت تنقالت فروشهای دورهگرد

خاصیت خوبی که این زنبیلها دارد این اســت که
آلوده نمیشود.
تعجب از مصرف پالستیک در زندگی

الیاسی با بیان اینکه پالستیک در حال نابود کردن
طبیعت است میگوید :از این رفتار مردم متعجبم
که پالستیک شیمیایی را اســتفاده میکنند ،اما
این وسایل ســنتی را که هیچ آلودگی ندارد به کار
نمیگیرند .این قبیل لوازم هم قیمت پایینی دارند
و هم برای طبیعت آلودگــی ایجاد نمیکنند .عمر
مناسبی هم دارند .با اســتفاده از این وسایل که از
دل طبیعت ساخته شــدهاند ،میتوانیم طبیعت را
از بحران پالســتیک نجات دهیم .پالستیک دارد
طبیعت مازندران را نابود میکند ،اما باز هم مردم از
آن استفاده میکنند .به نظرم حتی باید سعی شود
مواد خام مورد نیاز این محصوالت را کشت کنند و
ساخت آن را گسترش دهند.
وی میافزاید :گویی روح مردم بیمار شده و ارتباطی
با طبیعت نــدارد .آنهــا با روحیه ســالم زندگی
نمیکنند و دنیا رویه نادرســتی در پیش دارد .دنیا
حصار و پرچین خود را از دست داده و آدمها دیگر
حد و مرزی ندارند .زندگی مدرن امروز طوری شده

محرومیت طارمی و محبوبیت علیپور
پژواک اشرفی

خبرنگار

دیدگاه
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کار میکنــد .با خودم گفتم موتور کشــاورزی کار
کند ،من کار نکنم؟ همانجــا تصمیمم را گرفتم و
با آنکه  70سال داشتم با خودم گفتم نباید بیکار
باشم .حصیربافی را از قبل دوست داشتم .به همین
خاطر به صحرا رفتــم و گاله –حصیر -جمع کردم.
حصیربافی یکی از صنایع کهن و ســنتی مازندران
است که میتواند در زمینههای مختلفی همچون
زنبیلبافی به کار گرفته شود.
وی اظهار میکند :روزی یک زنبیل میبافم که برای
این یک زنبیل باید چیزی در حدود  12تا  15ساعت
در روز کار کنم .با آنکه شانهها و دستهایم شبها
بهشدت درد میکند ،اما از کار خسته نمیشوم .هر
زنبیل را  15هزار تومان قیمت گذاشتهام و همین
را هم از خدا شاکرم و قدر این روزی را میدانم .اگر
نان حالل میخواهی باید تالش کنی .اهالی محل
و برخی غریبهها مشتریام هستند .برخی مهمانان
خارجی نیز گاهی برای خرید به اینجا میآیند.
این پیرمرد ســختکوش مازندرانی برای تهیه ماده
خام دچار دردسرهای فراوانی میشود .او میگوید:
تهیه کردن ماده خام زنبیلها ســخت شــده و در
مزارع کمتر یافت میشود .چون جدیدا ً زمینها را
سمپاشی میکنند و مرزها را خراب کردهاند ،زمین و
طبیعتی برای ماندن گاله وجود ندارد و اگر هم باشد،
آن را آتش میزنند .به همین خاطر گاه مجبورم تا
دشتناز بروم که گاله تهیه کنم .خودم آنها را بار
میکنم و به بهشهر میآورم .البته فرزندانم نیز گاهی
به من کمک میکنند.
وی با اشاره به مزایای این ســبدها میافزاید :این
زنبیلها بســیار راحت و قابل شستوشو هستند.
میشــود هر چیزی اعم از نان ،میوه و مواد غذایی
را در آن گذاشت .هرکس با هر اندازهای که بخواهد
میتواند سفارش دهد و اندازه و مدل دلخواهش را
تهیه کند .برای محیط زیســت این سبدها بهترین
ابزار اســت تا بتوانیم بدون اســتفاده از پالستیک
و کیســههای نایلونی محیط زیســت را سالم نگه
داریم .به جای سفرههای یکبار مصرف که هم برای
سالمتی و هم محیط زیســت ضرر دارد میتوان از
اینها استفاده کرد.

دوشــنبه 3 .مهــر  .96شـمـــاره 7207

mazandaran.hamshahri90@gmail.com

صدای همشهری

پیرمرد  80ساله بهشهری پس از بازنشستگی از فعالیت کشاورزی ،در  70سالگی زنبیل بافی را آغاز کرد

آبزیان و فرایند صدور مجوز با تاکید بر آبزیان پرورشی شامل مراکز
عرضه ماهی زنده و سالنهای عرضه ماهی و فروشگاههای منفرد
داخل شهر بررسی شد.
وی اظهار کرد :ســرانه مصرف ماهی در اســتان در حال حاضر
حدود  14کیلوگرم است .باتوجه به اقبال جامعه از توسعه صنعت
زندهفروشــی و همچنین تمایل فراوان مصرفکنندگان به خرید
آبزیان تازه ،تاکنون  159واحد مرکــز عرضه ماهی در قالبهای
دارای پروانه تاسیس و بهرهبرداری ،دارای پروانه از اصناف در مرحله
استعالم ،فصلی و بدون مجوز دراستان شناسایی شدندکه از این
تعداد  128واحد در خارج شهر و  31واحد در داخل شهر قرار دارند.
مدیرکل شــیالت اســتان مازندران تصریح کرد :افزایش سرانه
مصرف آبزیان ،توســعه بازار آبزیان ،افزایش دسترسی جامعه به
آبزیان ،کاهش زنجیره عرضه تا مصرف ،بهبود روش عرضه ،حفظ
کیفیت ،ایجاد اعتماد و فراهم کردن قدرت انتخاب در خریدار از باشیم ،بهطوری که هماکنون دارای رتبه اول کشوری هستیم.
جمله اهداف زندهفروشی است.
وی اظهار کرد :براســاس برنامه ششــم توسعه شــیالت استان
این مســئول افزود :اهمیت مصرف آبزیان
 81هزار و  771تن انواع آبزیان پرورشی
در ســبد غذایی خانوار بر کســی پوشیده
را امســال تولید خواهد کرد کــه از این
نیست .حتی امروزه ســرانه مصرف آبزیان
میزان تولید ،حــدود  56هزار تن مربوط
یکی ازشاخصهای رشــد و توسعه جوامع مدیــرکل شــیالت مازندران :به ماهیــان گرمابی ،حــدود 21هزار تن
محسوب میشود .هرچند ســرانه مصرف پیشبینی میشود امسال حدود ماهیان سردابی ،حدود 1240تن ماهیان
ماهی در جهان بهویژه کشورهای اروپایی و  82هزار تن آبزیان پرورشی در خاویاری پرورشــی و  3هــزار و  500تن
ژاپن باالست و کشور ما با این کشورها فاصله اســتان تولید و به بازار عرضه ماهی قزلآال در قفسهای دریایی خواهد
زیادی دارد ،ولی در سالهای اخیر با توجه شود .اســتان مازندران از لحاظ بود که پس از تولید به بازارعرضه خواهد
به افزایش تولید آبزیان در کشــور و بهویژه منابع و ظرفیتهــا برای تولید شد.
استان مازندران ،ســرانه مصرف ماهی رو به آبزیان پرورشی وضعیت مناسب مدیرکل شــیالت اســتان تصریح کرد:
بهبود است.
و مطلوبی دارد که با برنامهریزی شیالت شهرســتانهای ســاری ،بابل و
و تالشهای صــورت گرفته طی جویبار در بخش ماهیان گرمابی و شیالت
پیشبینــی تولید  82هــزار تن ماهی چند سال متوالی در زمینه تولید شهرستانهای آمل ،تنکابن و نوشهر در
پرورشی در استان
آبزیان پرورشی توانستیم تولید بخش ماهیان ســردابی بیشترین سهم
رستمی به نقش مهم تولید ماهیان پرورشی
تولید را در ســال جاری خواهند داشت.
موفق و خوبی داشته باشیم ،به
در استان برای افزایش مصرف ماهی و تعادل
ضمــن اینکه شهرســتان عباسآباد در
طوری که هماکنون دارای رتبه
و کنترل قیمت این محصول در بازار اشــاره
بخش پرورش ماهی در قفس و جویبار در
اول کشوری هستیم
کرد و گفت :پیشبینی میشود امسال حدود
بخش ماهیان خاویاری جایگاه باالتری در
 82هزار تن آبزیان پرورشی در استان تولید
تولید آبزیان پرورشی دارند.
و به بازار عرضه شود .استان مازندران از لحاظ منابع و ظرفیتها
برای تولید آبزیان پرورشی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد که با
تیالپیای مهاجم
برنامهریزی و تالشهای صورت گرفته طی چند سال متوالی در بازارهای ماهی مازندران از چند روز دیگر به تکاپو میافتند و رونق
زمینه تولید آبزیان پرورشی توانستیم تولید موفق و خوبی داشته میگیرند و غرفههای فروش ماهی دوباره پررفتوآمد میشوند .هر

ورود برنج دونوج (رتون) مازندران به بازار

مازندران

برای کار کردن هیچوقت دیر نیست
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«علی علیپور» این روزها آنقدر در پرسپولیس جا افتاده
و خوب و مؤثر بازی میکند که تصور نبودش در ترکیب
و بازی نکردنش اگر نگوییم ناممکن ،تقریبا نشدنی است.
مهاجم جوان این روزهای پرسپولیس تهران که یک مازندرانی است ،در میان همه
دعواها و قیل و قالهای رفتن و آمدن «مهدی طارمی» و خرید «گادوین منشا» به
جای جا زدن و رفتن به تیمی دیگر ،ماند و مبارزه کرد و در نهایت به گونهای خودش
را به برانکو تحمیل کرد که دیگر نتواند از او و بازی با کیفیت باال و همواره مؤثرش
چشمپوشی کند.
علیپور که سالهای زیادی برای درخشــیدن در فوتبال ایران و شاید اروپا پیش
رو دارد ،فقط  21ساله است و همین سن و سال اندکش اســت که هواداران را به
ظهور یک ستاره در فوتبال ایران امیدوار کرده است .ستارهای که با اتکا به فوتبال
بدنی -همان که خاصیت فوتبال مازندران اســت -و البته تکنیکی که علیپور آن
را به عنوان اســتعدادی ارزشــمند در کف دارد ،هم خوب گل میزند و هم پاس
گلهای ارزشمندی میدهد و هم مؤثر و هدفمند بازی میکند تا هواداران پرشمار
پرسپولیس از داشتن این ستاره جوان بیش از همیشه خشنود باشند.
فوتبال مازندران هم بیش از پیش به علیپور و همه ستارههایش مینازد .آنها که
نشان دادهاند فوتبال در مازندران ورزشی با ریشههای عمیق از لحاظ استعدادپروری
است و هر ســتارهای که میرود به جایش چندین فوتبالیست پرامید دیگر ظهور
میکنند« .هادی نوروزی» هم یکی از این ستارهها بود .کاپیتان جوانمرگ شده
پرسپولیسیها که هنوز و با گذشت چند سال به خاطرهای ابدی برای قرمزهای ایران
تبدیل شده و دقیقه  24برای آنها جاودانه شده هم یک مازندرانی است .بازیکنی
با کیفیت فنی باال و البته محبوبیتی کمنظیر و همیشه جاودان .علیپور به واسطه
استعداد ناب و انگیزه زیاد ناشــی از جوانیاش ،میتواند جایگزینی مناسب برای
هادی نوروزی فقید باشد .او میتواند آنقدر در فوتبال ایران و پرسپولیس بدرخشد
که همانند هماستانی محبوبش ،به کاپیتانی سرخهای ایران برسد ،اما بعید است
سقف آرزوهای علیپور فقط پرسپولیس باشد.
او میکوشد با نمایش استعدادهایش خود را به لیگهای برتر فوتبال جهان برساند
و بیشک این آرزو دور از دسترس نیست .علیپور در پرسپولیس بیتوجه به حضور
دو مهاجم پرنام و نشان ،تمرین کرد و در نهایت به ترکیب راه یافت و چه در لیگ و
چه در آسیا ،گلهای ارزشمندی زد که گرههای کور پرسپولیس را در رسیدن به
جمع  4تیم برتر آسیا باز کرد .حاال در آستانه دیدار حساس با الهالل خبر محرومیت
طارمی از همراهی با ســرخهای ایران ،بار بر روی دوش علیپور را بیشــتر از همه
بازیکنان پرسپولیس سنگین کرده است .او در بازیهای باقیمانده و البته مدتی که
طارمی از حضور در لیگ محروم اســت باید خود را بیش از پیش ثابت کند .خدا را
چه دیدید ،شاید همین محرومیت علیپور را به همراه تیم ملی راهی مسکو و جام
جهانی هم کرد.

که حصاری برای فرهنگ زندگی مردم وجود ندارد و
این خطرناک است .اما من با این کار سعی میکنم به
طبیعت نزدیک شوم .با حصیربافی احساس میکنم
به طبیعت پیوند خوردهام .البته تا حدی مردم از این
لوازم در دکور خانه استفاده می کنند که الزم است
هرچه بیشتر این وســایل سنتی در استفاده عملی
آنها در زندگی روزمره وارد شود.
هیچوقت برای کار کردن دیر نیست

پیرمرد گرجیمحلهای که به نوعی با این اقدام خود
کارآفرینی کــرده اعتقــاد دارد هیچوقت برای کار
کردن دیر نیست .او میگوید :من از ابتدا زنبیلبافی
بلد نبودم ،اما در هر صورت تمام تالشــم را کردم تا
آنرا بهکار گیرم .آنقدر فکر کردم و روشهایی را
امتحان کردم تا یاد گرفتم .تار و پود گرهها را دائماً
امتحان میکردم و با چیزهایی که از قبل میدانستم
به تمرین و تکرار پرداختم .روزی جدی شدم و گفتم
با این گالهها باید یک زنبیل خوب ببافم و همان روز
کارم را به طور جدی آغاز کــردم .از آن روز تاکنون
حدود  10سال میگذرد .آن روزها  70سال داشتم،
اما هیچوقت فکر نکردم دیگر پیر هستم و برای کار
کردن دیر است.

در نقاط مختلف شــهرهای مازندران افرادی با چرخدســتیها
برخی تنقالت و خوراکیها مانند پســته ،بادام و برخی میوهها را
میفروشند .در فصل سرد سال نیز لبو و باقال عرضه میکنند .اتفاقا
مشتری زیادی همدارند .بر این افراد و محصوالتی که به شکل غیر
بهداشتی عرضه میشود نظارتی وجود ندارد .حاال که فعالیتشان
جا افتاده و مشــتری زیــادی هم دارند ،کاش مســئوالن بخش
بهداشت فکری به حال نظارت بر فعالیت آنها کنند.
امانزاده-ساری
نظارت بر بوفههای مدارس

از آموزش و پرورش درخواست میشــود که به بوفههای مدارس
توجه زیادی داشته باشد.
با وجود اینکه هر سال تأکید میشــود به بوفههای مدارس باید
توجه بیشتری شــود و عرضه برخی محصوالت مانند پیراشکی،
چیپس و پفک و نوشابه در آن ممنوع است ،اما در برخی مدارس
توجهی به این قانون نمیشود.
نوایی-آمل
جاده تاریک و خطرناک بهنمیر-کیاکال

جاده بهنمیر به کیاکال به خاطر عرض کم و نبود عالئم راهنمایی
و رانندگی و نداشتن روشــنایی یکی از جادههای پرخطر منطقه
است .ارتفاع شــانه خاکی در دو طرف این مسیر هم بر خطرهای
این مسیر افزوده است.
از مسئوالن راه و شهرسازی استان میخوایهم که توجهی جدی
به این مسیر داشته باشند.
عسگری-بهنمیر

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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حاشیه؛ بازیگر اصلی صحنه تئاتر استان

تعزیهخوانی در  27نقطه از مازندران

 29دوره از جشنواره تئاتر مازندران پشت سر گذاشته شد و حاال شاید فرصت آن باشد که نگاهی از سر منطق و اندیشه بر برگزاری این رویداد هنری انداخته شود
اشکان جهانآرای

خبرنگار

بیست و نهمین جشــنواره تئاتر
تئاتر
مازندران هفته گذشته برگزار شد
و برگزیدگان جشنواره نیز معرفی
شــدند .دو اثر «بر پدر هرچی دروغگو لعنت» و
«سوپ بوقلمون» از مازندران به دبیرخانه سیو
ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی
شدند تا پس از بررســی و در صورت صالحدید
هیأت انتخاب این جشنواره ،با سایر آثار راهیافته
به رقابت بپردازند.
 29دوره از جشــنواره تئاتر مازندران پشت سر
گذاشته شــد و حاال شــاید فرصت آن باشد که
نگاهی از ســر منطق و اندیشــه بر برگزاری این
رویداد هنری انداخته شــود .مثال این پرسش را
میتوان مطرح کرد که اگر این جشــنواره یک
سال برگزار نشود ،چه اتفاقی برای تئاتر مازندران
میافتد؟ یا برگزاری آن در ســالهای اخیر چه
دستاوردی برای مازندران داشته است؟ نگاهی
به آمارهای حضور مازندران در فجر طی سالهای
اخیر نشــان میدهد که گروههــای راهیافته از
جشنواره تئاتر اســتان به فجر دســتاورد قابل
توجهی نداشــتند .چند موفقیت کســب شده
مازندرانیها در فجر نیز حاصل فعالیت گروههایی
بود که از مســیرهای دیگر به فجر رســیدند .با
این شــرایط باید بر این پرســش تاکید داشت
که واقعا اگر جشــنواره تئاتر در مازندران برگزار
نشــود چه اتفاقی میافتد؟ اگر توجیه برگزاری
جشنواره تئاتر تولید آثاری در شهرستانها باشد،
یعنی بخشی از جامعه تئاتر مازندران صرفا برای
جشنواره اثر تولید میکند که جای نقدی اساسی
دارد .اگر هم نگاه صرفا کارنامهای است که نقدی
دیگر بر آن وارد است.
جشنواره ،ویترین تئاتر

از ســوی دیگر بســیاری از فعــاالن این حوزه
جشنواره تئاتر را ویترین تئاتر هر استان میدانند
و معتقدند که این ویترین در هر شــرایطی و به

هر قیمتی باید وجود داشته باشد .برگزار شدن
یا نشدن جشنواره تئاتر اســتان بحثی مفصل و
مستقل است که در این نوشتار فقط در حد یک
طرح موضوع به آن اشاره شد و شاید در فرصتی
دیگر با دیدگاههای تخصصی کارشناســان این
حوزه به آن بپردازیم.
اما موضوع دیگر در مورد برگزاری جشنوارههای
تئاتر در مازندران حاشــیههای دائمی آن است.
بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر مازندران در
شرایطی برگزار شد که به گفته برخی تئاتریهای
اســتان تا دو هفته مانــده به زمــان برگزاری
جشنواره ،تصور میشــد قرار نیست جشنواره
برگزار شــود .همهچیز خوب پیــش میرفت تا
اینکه میزبانی نوشهر برای دومین بار به خاطر
فراهم نبودن زیرســاختها لغو شد و پس از آن
دبیر منصوب شده جشنواره نیز به دلیل مسائل
شخصی از سمت خود استعفا داد .البته این را هم
باید گفت که «میثم زنــدی» از زمان انتصابش
اعالم کرده بود که میزبانی نوشــهر مشروط بر
تجهیز زیرساختهاســت و اگر هم این میزبانی
لغو شــود ،امکان حضور در شهرســتانی دیگر
برای انجام مســئولیت دبیری را نــدارد .به هر
حال یک ماه مانده به برگزاری جشنواره نه شهر
میزبان مشخص بود و نه دبیر .این یعنی حاشیهها
از همینجا سراغ جشــنواره تئاتر استان آمد و
در دوره بیستو نهم بســیار زودتر از دورههای
گذشته گریبان جشنواره تئاتر استان را گرفت.
به هر شکل ممکن که بود ،جشنواره تئاتر استان
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
اعضای هیأت رئیســه انجمن هنرهای نمایشی
اســتان و هنرمندان تئاتر مرکز استان به شکل
قابل قبولی برگزار شد.
حاشیه های جشنواره

اما این تمام حاشــیههای جشنواره بیستو نهم
نبود .جشنواره بیستو نهم مانند تمام دورههای
اخیر یک سری حاشیههای ثابت و تکراری داشت:
اعتراض .تقریبا نمیشود دورهای از این جشنواره
را در سالهای اخیر یافت که نوعی بیاعتمادی

برداشت میشود که در تئاتر مازندران –درست یا
نادرست ،کاری با تئاتر کشور نداریم -هنرمندان
به یکدیگر اعتماد ندارند.
این تصــور وجود داشــت که با واگــذاری امور
برگزاری جشــنواره تئاتر به خــود هنرمندان
بخش مهمی از تصورات از بین برود و شائبههایی
پیش نیاید .اما تجربه برگزاری جشنواره در دوره
بیستو هشتم نیز نشان داد که حاشیه پای ثابت
جشنوار ه استانی تئاتر در مازندران است .انگار هر
تالشی که برای رفع این سوءبرداشتها یا از نگاه
معترضان دورههای مختلف ســوءرفتارها انجام
میشود به نتیجه نمیرسد.
در نگاه عدهای از شــرکتکنندگان در آن وجود
نداشته باشــد .در هر دورهای گروه یا گروههایی
هســتند که معترض باشــند و اگر آشکارا هم
اعتراض نکننــد ،پیش خودشــان و در محافل
شخصی بگویند انصاف در جشنواره رعایت نشد
و حقی ضایع شد .البته این اعتراض گاهی دیده
و شنیده نمیشود ،گاهی در لفافه بیان میشود
و گاهی هم آنقدر آشکار است که تا مرز جنجال
پیش میرود.
هدف این نوشــتار به هیچ وجه نقــد به یک یا
چند شخص نیســت ،بلکه نقدی به جامعه تئاتر
مازندران اســت که پس از چندین دهه فعالیت
و برگزاری  29دوره جشــنواره ،هنوز نتوانسته
به یک اتفاق نظر و وحدت و انســجام برسد .اگر
به گفته کارشناســانی که معتقدند جشــنواره
استانی ویترین تئاتر مازندران است تکیه کنیم،
میتوانیم در این زمینه نیز بگوییم که جشنواره
تئاتر ویترین حرفهای بودن یا نبودن رفتار جامعه
تئاتر استان نیز هست .این جشنوارهها و حواشی
آن در دورههای گذشــته و حتــی همین دوره
به شکل مستقیم و روشنی نشــان میدهد که
تئاتر هنوز در مازندران به وحدت رویه و انسجام
نرسیده است و اتفاقا در حال آسیب دیدن از این
وضعیت است.
قصدی بر سیاهنمایی برای جامعه تئاتری استان

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

نیســت ،کما اینکه اعتقادی به سیاه بودن این
جامعه هم ندارم .در همین شــرایط آثار هنری
بســیار خوبی در فضای تئاتری مازندران تولید
میشود که قابل توجه هســتند .نمایشهایی از
هنرمندان تئاتر استان در پایتخت و سایر استانها
روی صحنه میرود و حتی گاهی هنرمندان تئاتر
استان را روی صحنه کشورهای دیگر میبینیم.
این یعنی تئاتر در مازندران زنده اســت ،اما این
موجود زنــده با یک بیماری دســت و پنجه نرم
میکند.
اختالف نظرها در تئاتر استان

استمرار اعتراضها در تقریبا همه جشنوارههای
تئاتر استان حتی اگر با عینک خوشبینی هم به
ماجرا نگاه کنیم ،نمیتواند این ضعف یا عیب را
پنهان نگه دارد که یک جای کار در جشنوارههای
تئاتــر مازنــدران میلنگد که البتــه نمیتواند
بیارتباط به فضای تئاتر استان باشد .همواره گروه
یا گروههایی هستند که معتقدند حقشان خورده
شده اســت .اگر حق با این گروه یا گروهها باشد،
پای تئاتر مازندران لنگ است و اگر هم حق با این
گروه یا گروهها نباشد ،باز هم پای تئاتر مازندران
میلنگد .با فرض درست بودن این ادعا میتوان
گفت که سوءرفتارهایی در تئاتر مازندران وجود
دارد و با فرض نادرست بودن این ادعاها اینطور

ضرورت برداشت نقاب از چهره تئاتر استان

تئاتر در مازندران پیشــینه قابل توجهی دارد و
هنرمندان بزرگی از پالتوها و سنهای این استان
به جامعه هنری کشور معرفی شــدهاند .از این
لحاظ اتفاقا مازندران کامال غنی است .جشنواره
تئاتر مازندران هم  29سالگی را پشت سر گذاشته
و وارد میانسالیاش شده اســت .تعداد زیادی از
هنرمندانی که در چنــد دوره اخیر روی صحنه
جشــنوارههای تئاتر اســتان رفتهاند یا اثر روی
صحنه بردهاند متولد سالهای پس از شکلگیری
جشــنواره تئاتر هســتند .یعنی نسلی که پس
از تولد جشــنواره و آغاز جریان مدرن تئاتر در
مازندران زاده شدند .حتی خیلی از قدیمیترها
نیز در سالهای آغازین جشــنواره تئاتر استان،
فعالیت هنریشان را آغاز کردند .با این وضعیت
ضمن احترام به همه پیشکســوتان و بزرگان
تئاتر استان ،باید پرســید که جریان  3دههای
تئاتر جشــنوارهای که باید جریانی ساختارمند
و سازماندهی شده و منظم باشــد ،چرا تاکنون
نتوانســته در فرزندان خود اعتمادسازی کند یا
اگر به اعتقاد معترضان دورههای مختلف –که در
هر دوره متفاوت هستند -سوءرفتارهایی وجود
دارد ،این ســوءرفتارها را کنار بزند و به بالندگی
تئاتر استان مدد برساند؟ اگر نقابی به چهره تئاتر
مازندران اســت ،باید این نقاب را برداشت .این
نقاب یا بیاعتمادی است یا بیاخالقی.

همزمان بــا روزهای دهه نخســت محــرم ،مانند
سالهای گذشته گروههای تعزیه در سراسر مازندران
مجالس تعزیهخوانی برگــزار میکنند .به گزارش
همشهری ،کانون شــبیهخوانان مازندران هر سال
برنامه اجرای گروههای ثبت شــده در این کانون را
اعالم میکند .امسال در  27نقطه از مازندران مجالس
تعزیهخوانی گروههای ثبت شــده تعزیه استان برگزار میشــود .عالوه بر این
گروهها ،گروههای دیگری نیز در نقاط دیگر استان مجالس تعزیه برگزار میکنند.
در رینه گروه تعزیه «حاج ســقا» مجالس تعزیه برگزار میکند و در روســتای
آب اسک تعزیهخوانی به سرپرســتی «نادر یوسفی» و «حجت قبادی» برگزار
میشود .در روستای «نیاک» گروه شبیهخوانی به سرپرستی «حمید هاشمی»
مجلسخوانی دارد و در روســتای «نوا» نیز گروه تعزیه به سرپرســتی «اکبر
قاسمی» مجالس تعزیه برگزار میکند.
تعزیهخوانی در بابل به سرپرستی «منوچهر یوسفی» ،در رودبار آمل به سرپرستی
«مرتضی موسوی» ،در «حسینآباد» رویان به سرپرستی «فضلاهلل اسدی» ،در
تکیه حضرت رقیه (س) نور به سرپرستی «مصعب رئیسی» ،در «عالمکال»ی
نوشهر به سرپرستی «رامین منصوری» ،در «جویبار» به سرپرستی «مصطفی
زارع» و در بابلسر به سرپرستی «علی باقری کلهبستی» برگزار میشود.
عالوه بر این مناطــق ،مجالس تعزیهخوانی دهه نخســت محرم در کردکالی
جویبار ،درونکالی بابل ،قائمشــهر ،روســتای تیرکده رویان ،روستای ونوش
نوشهر ،منوچهرکالی نوشهر ،یالرود بلده ،کمرود نور ،فراشکال رویان ،ایزدشهر،
صالحالدینکالی نور ،بینجکول نوشهر ،عبداهللده چمستان ،آبگرم الریجان،
فریدونکنار ،نوشهر و تنکابن برگزار میشود .ساعت آغاز همه اجراها  14اعالم
شده است.

تعزیه

فرهنگی
نمایش «خط روی خط» در رامسر

دوازده روز شبیهخوانی در نور

گروه تئاتر «فردا» به مناســبت هفته دفاع مقدس ،امروز در رامســر نمایش اجرا
میکند .به گزارش همشــهری ،نمایش میدانی «خط روی خــط» کاری از گروه
تئاتر «فردا» است که به کارگردانی «هوشنگ امیدی» ساعت  10صبح امروز در
رامسر اجرا میشود« .پدرام مهرزاد»« ،رسول اسماعیلزاده»« ،محسن رمضانی»،
«مسیح چاووشیان»« ،محمد جعفری»« ،محمد درجانی»« ،علیرضا کوهستانی» و
«محمدرضا اسحقیپور» هنرپیشگان این نمایش میدانی هستند« .خط روی خط»
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و کانون بسیج هنرمندان رامسر ساعت
 10صبح امروز در میدان امام خمینی (ره) رامسر برای شهروندان اجرا میشود.

نمایش عاشورایی «کاروان نور»
در محمودآباد روی صحنه رفت
گروه تئاتــر همرهان شهرســتان محمودآباد،
نمایش مناسبتی «کاروان نور» نوشته «اصغر
واشهری قمصری» را به مناسبت ماه محرم روی
صحنه برد .به گزارش همشهری ،اجرای نمایش
«کاروان نور» از شــنبه این هفته آغاز شــده و
تا  7مهر –جمعه همین هفتــه -ادامه خواهد
داشت .این نمایش به کارگردانی مشترک «اصغر
واشهری قمصری» و «احترام حسینپور» تولید
شد« .مهدی نصراهللزاده» دستیار کارگردان و «حمیدرضا گلمحمدی تواندشتی»
نیز مشاور گروه کارگردانی این نمایش هســتند« .کاروان نور» تا جمعه این هفته
هر روز از ساعت  16:30در ســالن آمفیتئاتر غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
محمودآباد روی صحنه خواهد رفت .این نمایش با همکاری مؤسســه فرهنگی -
هنری سبز باران ،آموزشگاه موسیقی دلشــدگان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
محمودآباد تولید شده است.

تعزیهخوانان از بدعت و خرافهگرایی
پرهیز کنند
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نور در مراسم افتتاح شبیهخوانی در
نور ضمن قدردانی از شبیهخوانان و برگزارکنندگان این مراسم خواستار برگزاری
هرچه باشکوهتر مراسم شبیهخوانی شد و گفت :یکی از نکاتی که در برگزاری این
مجالس تعزیه اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه شود حضور جوانان در اجرای
نقشها همراه با پیشکسوتان است.به گزارش همشهری« ،داوود فالح» افزود :در
مجالس تعزیه اهمیت زیادی دارد که از بدعت و خرافهگویی پرهیز شود و آنچه اجرا
میشود طبق احادیث و روایات معتبر باشد .هنرمندان شبیهخوان با صدا و اخالق
خوش و نوآوری و انتخاب چهرههای خوب و موجه در اجرا باید جوانان را جذب این
هنر کنند .معتقدم شبیهخوانان مورد توجه اهل بیت (ع) هستند و به همین خاطر
وظیفه سنگین و خطیری بر عهده دارند .این افراد باید خارج از مجلس تعزیه هم
الگو باشند ،چرا که بازگو کننده واقعه عاشورا به روایت تصویر هستند .وی درباره
حمایت این اداره از شبیهخوانان و گروههای شبیهخوانی اظهار کرد :اداره فرهنگ و
ارشاد خانه همه هنرمندان است که هنرمندان شبیهخوان نیز از این قاعده مستثنا
نیستند .ما با آغوش باز پذیرای هنرمندان شبیهخوان هستیم و با تمام قوت سعی
میکنیم در کنارشان باشیم.

گروه تعزیه «سید الشهدا» (ع) از جمعه گذشته مراسم تعزیهخوانی را در نور آغاز
کرد .به گزارش همشهری ،این گروه شبیهخوانی به سرپرستی «مصعب رئیسی» و
معینالبکائی «سید احمد حسینی» قرار است تا  12محرم هر روز در تکیه حضرت
رقیه (س) نور واقع در خیابان سردشت شــهر نور مجالس تعزیه ویژه دهه نخست
محرم را برگزار کند« .پیام یوسفی»« ،محمود صالحی»« ،سید مرتضی موسوی»،
«فرنام قزوینی»« ،جهانبخش ماالمیری»« ،جواد آقاپور»« ،سید علی مهاجری»،
«محمد کریمی»« ،امیرعباس کریمی»« ،حسام اسماعیلی»« ،عباس صالحی»،
«مهدی شورانگیز»« ،علی صادقی»« ،سعید رضوانی» و «محمد پاکیزه» اعضای این
گروه شبیهخوانی هستند .مراسم تعزیه گروه «سید الشهدا» (ع) تا  11مهر –مقارن
با  12محرم -هر روز از ساعت  13:30در تکیه حضرت رقیه (س) برگزار میشود.

اجرای مراسم تعزیهخوانی در جویبار
گروه شــبیهخوانی امام حسین(ع) از جمعه گذشــته اجرای مراسم شبیهخوانی
ویژه دهه نخســت محرم را در جویبار آغاز کرد .به گزارش همشهری ،این گروه به
سرپرستی حاج «علی باقری کلهبستی» قرار است تا  10مهر –دوشنبه هفته آینده-
مقابل امامزاده سید زینالعابدین (ع) جویبار مجالس تعزیه ویژه دهه نخست محرم
را اجرا کند« .نقی باقری»« ،موسی علینسب»« ،امین باقری»« ،یعقوب نوبخت»،
«امیر پورخلیل»« ،محمد علینســب»« ،رحیم پورخلیل»« ،شعبان احمدی»،
«جواد ملکیان»« ،مهدی احمدی»« ،ابوالفضل علینسب» و «محمد احمدتبار»
اعضای این گروه شبیهخوانی هستند .مجالس این گروه هر روز از ساعت  14آغاز
میشود.

